Приложение № 3 към чл. 2, т. 3 и чл. 22
№
по
ред

№ и дата на
Номер
съставяне на
на
акта за общинска преписк
собственост
ата
(досие)

1
1

2
66/28.08.1997

3
66

2

67/28.06.1997

67

3

68/28.08.1997

68

Местонахождение

Вид и описание на имота

4
5
гр. Свищов, ул. "К. АДМИНИСТРАТИВНА
Д. Аврамов" 1, кв. СГРАДА на три етажа,
46, парцел ІІІ-А
строена преди 1915 г. със
ЗП
200
м.
кв.;
ПРИСТРОЙКА
към
основната сграда на три
етажа и ЗП І65 м. кв.
Година на построяване 1967.
АДМИНИСТРАТИВНА
СГРАДА състояща се от
две тела: СЕВЕРНО тяло
със ЗП - 122 м. кв. на два
етажа и Южно тяло със ЗП
- 363 м. кв. на три етажа
гр. Свищов, ул. КЪЩА МУЗЕЙ - "АЛЕКО
"Клокотница"
6, КОНСТАНТИНОВ":
кв. 48, парцел ХVІ- Двуетажна,
масивна
2499
сграда със ЗП - 235 м. кв.
- Сграда на един етаж,
полумасивна със ЗП - 35 м.
кв.
- Навес със ЗП - 53 м. кв.
- Земя от 1100 м. кв.,
съставляваща парцел ХVІ2499,
кв.
48
по
регулационния план на гр.
Свищов.
- Сграда на 1 етаж,
масивна,
стр.
1970
г.(павилион за сувенири)
със ЗП - 15.50 м. кв.
Свищов,
ул. КАРТИННА ГАЛЕРИЯ:
"Тодор Хрулев" 2, - Масивна, едноетажна
кв. 12, парцел сграда, със ЗП - 217 м. кв.
ХХХХІ-379
- Дворно място от 1660 м.
кв., съставляващо парцел
ХХХХІ-379, кв. 12 по
регулационния план на гр.
Свищов

Данъчна оценка на
имота към момента
на утвърждаване на
акта

6

Предоставени права за
управление

Възникнали или учредени
ограничени вещни права върху
имота на основание чл. 7, ал. 2
изречение второ от ЗОС

Наличие на
концесионен договор

Актове, по силата на
които имотът или част
от него е престанал да
бъде общинска
собственост

Заповед за отписване на
акта за общинска
собственост

7

8

9

10

11

Община Свищов;
Общинска служба за соц.
подпомагане - Свищов с
Решение № 659/31.08.1999 г.
на ОбС Свищов от адм. сгр.
3 ет.;
Бюро по труда Свищов Зап.
№ 95/16.02.1995 г. за
възмездно ползване ЗП - 194
м. кв.;
Трети етаж и пристройка АСП към МТСП с Договор
от 06.06.2008 г. за срок от 5
години

Община Свищов;
Музей
"Ал.
Константинов"
Решение 646 на ОбС
Свищов,
Протокол
46/21.05.2002 г.

Община Свищов;
Музей
"Ал.
Константинов"
Решение 646 на ОбС,
Протокол
46/21.05.2002 г.

Имотът е идентичен с УПИ
ХVІІ-379 кв. 10 поПУП от
2000 г., площта на ПИ е
1368 м.кв, а на УПИ 1401
м.кв.

1

1
4

2
69/28.08.1997

3
69

5

70/29.08.1997

70

6

72/29.08.1997

72

4
5
гр. Свищов,
ДЕТСКА ГРАДИНА № 3
ул. "Черни връх" представляваща масивна 62, кв. 114
панелна сграда, строена
1980 г. състояща се от:
- І етаж - фоайе, мед.
пункт,
канцелария
и
помещения за две групи ЗП -465 м. кв.
- ІІ етаж - фоайе, две
канцеларии и помещения
за две групи със ЗП - 465 м.
кв.
- ІІІ етаж - салон за музика
и физкултура и помещения
за две групи - ЗП - 465 м.
кв.
Сутерен - кухня, складови
помещения,
басейн,
пералня.
Земя от 5666 м. кв. в кв.
114
гр. Свищов,
ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ:
ул. "Хемус" 9,
представляващо
кв. 105, парцел ІІІ едропанелна сграда на три
етажа и сутерен, построено
1978 г.
Земя от 6 990 м. кв.,
съставляваща парцел ІІІ,
кв. 105 по регулационния
план на гр. Свищов.

гр. Свищов, ул.
"Клокотница"
2,
кв. 48 а, парцел ІV419

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
Масивна, двуетажна сграда
със застроена площ 140 м.
кв., построена в парцел ІV 419,
кв.
48
а
по
регулационния план на гр.
Свищов, целият от 348 м.
кв.

6

7
ЦДГ № 3 "Радост" с
Решение 646 на ОбС,
Протокол
№
41/21.05.2002 г.

Община Свищов;
Обектът е предоставен
на "В и К", с Решение
№ 246/ Пр. 26 от
05.08.1997 г.

8

9

10

11

Преактуван с АОС
1050/06.01.2003
г.
сградата.

№
–

Община Свищов;
Музей
"Ал.
Константинов"
Решение 646 на ОбС,
Протокол
41/21.05.2002 г.

2

1
7

2
82/15.01.1998

3
82

8

97/15.06.2001

97

9

108/03.06.1998

108

10

109/03.06.1998

109

4
Вардим, кв.
парцел ІV

5
44, Парцел ІV, кв. 44 по плана
на с. Вардим, целия от 2000
м. кв.
Административна сграда
/кметство/, построена 1980
г. масивна монолитна,
състояща се от:
- І етаж - стълбище,
дежурна, здравна служба и
апартамент с обща ЗП - 346
м. кв.
- ІІ етаж - състоящ се от
стълбище, коридор, 7 бр.
канцеларии и санитарен
възел с ОЗП 248 м. кв.
- Гаражи - 3 бр. със склад,
намиращи
се
извън
очертанията на сградата
със ЗП - 110 м. кв.
Година на построяване 1981 г. Конструкция масивна, монолитна.
Бълг. Сливово, м. ВОДОДАЙНА
ЗОНА,
“Бреста”, ЕКАТТЕ представляваща земеделска
07363, кад. № земя - имот кад. № 000083,
000083
местн. "Бреста" с площ
2.173 дка.
Драгомирово, кв. СГРАДА /бившо училище/
134, парцел ІІ
- масивна, едноетажна със
ЗП - 477 м. кв., построена
преди 1951 .
СГРАДА /санитарен възел/
- полумасивна, едноетажна
със ЗП - 9 м. кв., построена
преди 1951 г.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІІ,
кв. 134, целият от 4400 м.
кв.
Драгомирово, кв. СГРАДА
/училище/
76, парцел І
масивна, двуетажна със ЗП
- 425 м. кв. построена
преди 1951 г.;
СГРАДА /салон със сцена/
- масивна, едноетажна със
ЗП - 325 м. кв.
СГРАДА /работилница/ масивна, едноетажна със
ЗП - 162 м. кв.
СГРАДА /склад за дърва/ полумасивна, едноетажна
със ЗП - 40 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ І, кв.
76, целият от 9000 м. кв.

6

7
Кметство с. Вардим Реш. № 433 на ОбС,
Прот. № 40/29.09.1998
г.
Съгласно
Реш.
202/21.07.2000 г., Прот.
17
на
ОбС,
се
предоставя 4 стаи на
първи етаж (изток) със
ЗП - 163 м. кв. за
стопанисване
и
управление на "Здраве"
ЕООД - Свищов рег.
по ф. д. 1050 с
Решение от 16.06.2000
г. на ВТОС.
С
Решение
№
914/29.03.2007 г. се
изключва от капитала
на "Здраве" ЕООД и се
стопанисва
от
Общината.

8

9

10

11

Кметство
с.
Драгомирово
за
ДЕТСКИ
ДОМ
Решение № 433 на ОбС
Свищов, Протокол №
40/29.09.1998 г.
ОДЗ
"Зорница"
с.
Ореш - Решение №
646,
Протокол
№
41/21.05.2002 г.
Кметство
с.
Драгомирово
Решение № 433 на ОбС
Свищов, Протокол №
40/29.09.1998 г.

3

1
11

2
113/09.06.1998

3
113

12

114/09.06.1998

114

13

115/09.06.1998

115

4
Вардим, кв.
парцел ІV

5
4, СГРАДА /Детска градина/ масивна с желязобетонна
конструкция, двуетажна от
сутерен,
ниско
тяло,
помещение
за
парно
отапление със ЗП - 400 м.
кв., построени 1970 г.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІV,
кв. 4, целият от 4340 м. кв.
Бълг. Сливово, м. ГРОБИЩЕН ПАРК от 7914
"Край село", имот м. кв.
№ 287
Козловец, кв. 50 а, СГРАДА /Културен дом/ парцел І
масивна
със
стоманенобетонна
конструкция, северната и
източната част е на два
етажа, южната на три
етажа, построена 1965 г.
със ЗП - 830 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ І, кв.
50 а, целият от 3760 м. кв.

14

117/09.06.1998

117

15

118/09.06.1998

118

16

119/09.06.1998

119

Драгомирово,
72, парцел ІХ

кв. СГРАДА /Читалище/ масивна
със
стоманенобетонна
конструкция,
построена
1971 г. със ЗП - 486.90 м.
кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІХ,
кв. 72, целият от 3060 м.
кв./Заповед
№
2483/16.10.1961 г./
Овча могила, кв. СГРАДА /Културен дом/ 50, парцел І
масивна
със
стоманенобетонна
конструкция,
двуетажна,
построена през 1969 г. със
ЗП - 297.15 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ І,
квартал 50, целият от 9600
м.
кв./Заповед
№
296/15.03.1989 г./
Ореш, кв. І, парцел СГРАДА /Детски дом/ 52
масивна
със
стоманенобетонна
конструкция,
построена
през 1973 г. със ЗП - 332 м.
кв., двуетажна.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ І, кв.
52, целият от 3620 м.
кв./Заповед
№
382/22.03.1998 г./

6

7
Кметство с. Вардим с
Решение № 433 на ОбС
Свищов,
Прот.
№
40/29.09.1998 г.
ЦДГ "1 юни" с. Вардим
- Решение 646 на ОбС,
Прот. 41/21.05.2002 г.
Кметство с. Българско
Сливово Решение №
433 на ОбС, протокол
№ 40/29.09.1998 г.
Кметство с. Козловец Решение № 433 на ОбС
Свищов,
Прот.
№
40/29.09.1998 г.
С
Решение
№
922/22.07.2003
г.
Протокол № 59 на ОбС
Свищов
представляваща публ.
част със ЗП - 730 м. кв.
и прилежащ терен 3760
м. кв. на читалищно
настоятелство.
Кметство
с.
Драгмирово - Решение
№ 433 на ОбС Свищов,
Протокол
№
40/29.09.1998 г.

8

9

10

11

Парцелът е преактуван с
АОС № 179/16.12.1998 г./

Кметство
с.
Овча
Могила - Решение №
433 на ОбС Свищов,
Прот. № 40/29.09.1998
г.
Читалищно
настоятелство с. Овча
Могила - Решение №
646/21.05.2002 г., Пр.
41 на ОбС Свищов.
Кметство с. Ореш Решение № 433 на ОбС
Свищов, Протокол №
40/29.09.1998 г.
ОДЗ
"Зорница"
с.
Ореш с Решение № 646
на
ОбС,
Прот.
41/21.05.2002 г.

4

1
17

2
121/09.06.1998

3
121

4
5
Бълг. Сливово, кв. СГРАДА - КУЛТУРЕН
29, парцел VІІ
ДОМ -масивна двуетажна
сграда, построена през
1977 г. със ЗП - 1000 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ VІІ,
квартал 29, целият от 3000
м.
кв./Заповед
№
152/09.03.1967 г./

18

122/09.06.1998

122

19

123/09.06.1998

123

Бълг. Сливово, кв. СГРАДА - УЧИЛИЩЕ 44, парцел І-265
масивна двуетажна сграда,
построена преди 1951 г.
със ЗП - 524 г.
СГРАДА - Пристройка към
училището
масивна,
триетажна
сграда,
построена през 1967 г. със
ЗП - 520 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ І265, кв. 44, целият от 8700
м. кв.
Бълг. Сливово, кв. СГРАДА
/ОБЩИНСКИ
66, парцел ІІІ
ДОМ/ - масивна двуетажна
сграда, построена през
1949 г. със ЗП - 200 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІІІ,
квартал 66, целият от 1540
м. кв.

20

126/15.06.1998

126

Ореш,
кв.
парцел І-639

91, СГРАДА /Общински дом/ масивна,
двуетажна,
построена 1971 г. със ЗП 93.75 м. кв.
СГРАДА /Здравен дом/ полумасивна, двуетажна,
построена преди 1951 г.
със ЗП - 162 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ
639, квартал 91, целият
2720 м. кв./Заповед
382/22.1978 г. и Заповед
1032/03.12.1984 г./

Іот
№
№

6

7
Кметство с. Българско
Сливово - Решение №
433 на ОбС Свищов,
Прот. № 40/29.09.1998
г.
Читалищно
настоятелство с. Б.
Сливово - Решение №
646,
Прот.
№41/21.05.2002 г.
Кметство с. Българско
Сливово - Решение №
433 на ОбС Свищов,
Прот. № 40 /29.09.1998
г.
ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий" с Решение
№
646,
Протокол
41/21.03.2002 г. на ОбС

8

9

10

11

Кметство с. Б. Сливово Решение № 43 на ОбС,
Прот. №40/29.09.1998 г.
Съгласно
Решение
202/21.07.2000
г.
Протокол 17 на ОбС, се
предоставят,
пет
помещения и санитарен
възел на първи етаж
(изток) със самостоятелен
вход със ЗП - 131.40 м.
кв., за стопанисване и
управление на "Здраве"
ЕООД – Свищов. С
Решение
№
914/29.03.2007
г.
се
изключва от капитала на
"Здраве" ЕООД и се
стопанисва от Общината.

Кметство с. Ореш Решение№ 433 на ОбС
Свищов, Протокол №
40/29.09.1998 г.
Съгласно
Решение
202/21.07.2000
г.,
Протокол 17 на ОбС,
се
предоставя,
двуетажна сграда със
ЗП - 162 м. кв., за
стопанисване
и
управление на "Здраве"
ЕООД – Свищов.
С
Решение
№
914/29.03.2007 г. се
изключва от капитала
на "Здраве" ЕООД и се
стопанисва
от
Общината.

5

1
21

2
127/15.06.1998

3
127

4
Ореш,
кв.
парцел ХІІІ

5
42, СГРАДА
/КУЛТУРЕН
ДОМ/
двуетажна
маналитна, построена 1981
г. със ЗП - 1566 м. кв.,
състояща се от:
- Котелно помещение, стая
за огняр и баня;
- Сутерен - стая за артисти,
танцова зала, гардероб,
кръжочни 2 бр.; складове 2
бр.; вент. помпа, кафебюфет и репетиционна;
- І - ви етаж - стая за
артисти 2 бр., читални 4
бр., кръжочна, канцелария,
ритуална зала, зала
сцена и вестибюл;
- ІІ - ри етаж - кинокабина
и репетиционна зала

22

128/15.06.1998

128

Овча могила, кв.
58, парцел І-233

23

129/15.06.1998

129

с. Ореш, кв. 50
парцел ІV

24

131/15.06.1998

131

землището на с.
Драгомирово, имот
№ 000218 на 1 - 1.5
км.
южно
от
селото

ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ХІІІ,
кв. 42, целият от 7500 м.
кв./Заповед
№
382/22.03.1978 г. и №
1032/03.12.1984 г./
ГРОБИЩЕН ПАРК от
17000 м. кв. в парцел І кв.
58 отреден за озеленяване
със
Заповед
№
296/15.05.1989 г.
Сграда (автоспирка) –
масивна етноетажна със ЗП
– 50.25 кв. м., състояща се
от
две
самостоятелни
обособени помещения: авточакалня със ЗП – 18 кв.
м. и търг. обект със ЗП –
32.25 кв. м.
ЯЗОВИР "ЛИВАДЕТО" имот № 000218 с площ
262.286 дка.
водоизточник - моравското
дере
обем на язовира - 922 100
куб. метра
височина на стената - 7.9
метра
дължина на стената - 232
метра

6

7
Кметство с. Ореш Решение № 433 на
ОбС, Протокол №
40/29.09.1998 г.

8

9

10

11

С Решение № 339,
Прот. 29/27.01.2005 г.
обектът е предоставен
на чит. настоятелство с
Ореш.

Кметство
с.
Овча
Могила - Решение №
433 на ОбС Свищов,
Протокол
№
40/29.09.1998 г.
Кметство с. Ореш

Кметство
с.
Драгомирово
Решение № 433 на ОбС
Свищов,
Прот.№
40/29.09.1998 г.

Договор за концесия от 29.09.1999 г.
между Община Свищов и ЕТ
“Венцислав Маринчев” – прекратен
с
Решение
332/23.12.2004
г.,
Протокол 28 на ОбС

6

1
25

2
132/15.06.1998

3
132

26

133/15.06.1998

133

27

137/15.06.1998

137

4
землището на с.
Морава,
ЕКНМ
49028, имот №
000024

5
ЯЗОВИР
"БАНКОВА
ВОДЕНИЦА - 2" имот №
000024 с площ 45.585 дка.
водоизточник - моровското
дере
обем на язовира - 737 000
куб. метра
височина на стената - 10.6
метра
дължина на стената - 230
метра
Морава, ЕКАТТЕ ЯЗОВИР
"БАНКОВА
49028, имот № ВОДЕНИЦА - 1" - имот №
000027
000027 с площ 126.134 дка
водоизточник - моравското
дере
обем на язовира - 120 000
куб. метра
височина на стената - 5.6
метра
дължина на стената - 160
метра
изграден 1959 г.
Козловец, кв. 71, СГРАДА
/Училище/
парцел ІІІ
масивна, двуетажна сграда
със ЗП - 666.92 м. кв.,
построена преди 1951 год.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІІІ,
кв. 71, целият от 10 300 м.
кв.
/Заповед
№
2518/14.01.1962 г./

28

138/16.06.1998

138

Козловец, кв. 71, СГРАДА /Здравна служба/
парцел VІІІ
- масивна, двуетажна със
ЗП - 181.50 м. кв.,
построена преди 1951 г.
/бивш общински дом/.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ VІІІ,
кв. 71 целият от 2200 м. кв.

29

140/15.06.2001

140

30

141/15.06.2001

141

6

7
8
Кметство с. Морава - Дадена концесия на ЕТ “Венцислав
Решение № 433 на ОбС Маринчев” с договор от 29.09.1999
Свищов, Протокол № г.
40/29.09.1998 г.

Кметство с. Морава Решение № 433 на ОбС
Свищов, Протокол №
40/29.09.1998 г.

9

10

11

Договор за концесия от 30.09.1999 г.
между Община Свищов и ЕТ
“Цветан Стойчев” – отменен с
решение 541 от 18.12.2001 г., прот.
36.
Част от имота отдаден под наем на
„Дели-М” ЕООД.

Кметство с. Козловец Решение № 633 от
Протокол
54/27.07.1999 г. на ОбС
Свищов.
ОУ "П. Р. Славейков" Решение № 646 от
Протокол
41/21.05.2002 г. на ОбС
Свищов.
Кметство с. Козловец Решение № 633 от
Протокол 54/27.07.1999 г.
на ОбС Свищов.
Съгласно
Решение
202/21.07.2000
г.,
Прогокол 17 на ОбС, се
предоставя,
двуетажна
сграда със ЗП - 181.50 м.
кв., за стопанисване и
управление на "Здраве"
ЕООД - Свищов. С
Решение
№
914/29.03.2007
г.
се
изключва от капитала на
"Здраве" ЕООД и се
стопанисва от Общината.

Бълг. Сливово, м. КАПТИРАН
ИЗВОР,
“Върбица”,
представляващ
имот
ЕКАТТЕ 07363
кадастрален № 000273, с
площ от 1.662 дка.
Бълг.
Сливово, ВОДОДАЙНА
ЗОНА,
ЕКАТТЕ 07363
представляваща имот кад.
№ 000278, с площ 2.561 м.
кв.

7

1
31

2
142/15.06.2001

3
142

32

143/15.06.2001

143

33

145/18.08.1998

145

34

146/18.08.1998

146

35

151/11.09.1998

151

4
Вардим,
м."Старите лозя"

5
ВОДОДАЙНА
ЗОНА,
представляваща имот кад.
№ 000393, с площ 2.088
дка.
Вардим,
ВОДОДАЙНА
ЗОНА,
м. "Помпите"
представляваща имот кад.
№ 000281, с площ 42.410
дка.
Ореш,
ЕКАТТЕ СГРАДА/съблекалня към
53672, имот № стадиона/
масивна
000133
едноетажна сграда със ЗП 104 м. кв. състояща се от
пет стаи и коридор;
козирка към сградата широка 2 метра и дълга 15
метра.
Година
на
построяване 1965 г.
СПОРТЕН ТЕРЕН - имот
№ 000133 по плана за
земеразделяне от 19.692
дка, категория пета.
Ореш,
кв.
50, ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІV,
парцел ІV
квартал 50 от 3 350 м. кв.,
парк с общинско значение,
отреден със Заповед №
382/22.03.1978 г.
Хаджи Димитрово, СГРАДА /Здравен дом/ кв. 47, парцел VІІІ масивна двуетажна със ЗП
- 215 м. кв., състояща се от
здравна служба от 137 м.
кв. и аптека от 78 м. кв.

6

7

8

9

10

11

Кметство с. Ореш Решение № 554 на ОбС
Свищов, Протокол 48

Кметство с. Ореш Решение № 554 на
ОбС, Протокол № 48
Кметство
с.
Х.
Димитрово - Решение
№ 633 от протокол
54/27.07.1999 г. нае
ОбС Свищов.
Съгласно
Решение
202/21.07.2000
г.,
Протокол 17 на ОбС,
се
предоставя,
двуетажна сграда със
ЗП - 215 м. кв., за
стопанисване
и
управление на "Здраве"
ЕООД
Свищов,
регистрирано по ф. д.
1050 с Решение от
16.06.2000 г. на ВТОС.
С
Решение
№
914/29.03.2007 г. се
изключва от капитала
на "Здраве" ЕООД и се
стопанисва
от
Общината.

8

1
36

2
152/11.09.1998

3
152

4
5
Деляновци, кв. 26, СГРАДА /Здравен дом/ парцел І
масивна
двуетажна,
състояща се от сутерен и
два етажа със ЗП - 78.96 м.
кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ І, кв.
28, целият от 1 030 м. кв.

6

7

8

9

10

11

Кметство с. Деляновци Решение № 633 от
Протокол 54/27.07.1999 г.
на ОбС Свищов.
Съгласно
Решение
202/21.07.2000
г.,
Протокол 17 на ОбС, се
предоставя
двуетажна
сграда със ЗП - 78.96 м.
кв., за стопанисване и
управление на "Здраве "
ЕООд - Свищов. С
Решение
№
914/29.03.2007
г.
се
изключва от капитала на
"Здраве" ЕООД и се
стопанисва от Общината.

37

153/11.09.1998

153

Овча могила, пл. СГРАДА /ДЕТСКИ ДОМ/ № 97 в парцел ІХ, двуетажна, масивна със
кв. 56,
застроена площ 252 м. кв.;
построена преди 1952 г.;
състояща се от: мазе с 11
поделения
/кухненска
част/; І - ви етаж - 1
занималня, 3 - спални, 1
кухн. офис, 1 умивалня и 2
санит. възли и ІІ - етаж - 2
кабинета, 1 спалня, 1
занималня, 1 кухн. офис, 1
умивалня, 1 склад и 3
санит. възли.
ЗАСТРОЕНО
ДВОРНО
МЯСТО от 3 290 м. кв., пл.
№ 97, кв. 56, участващо в
парц. ІХ, кв. 56 с 3 215 м.
кв./Парцел ІХ, кв. 56,
целият от 7 020 м. кв. е
отреден със Заповед №
296/15.03.1989 г./

Кметство
с.
Овча
Могила - Решение №
554 на ОбС Свищов,
Протокол № 48
ЦДГ "Радост" с. Овча
Могила - Решение №
646 на ОбС, Протокол
41/21.05.2002 г.

38

154/16.12.1998

154

Морава, кв.
парцел ІХ

1, СГРАДА
/Кметство
и
културен
дом/
административна,
двуетажна, масивна със
стоманенобетонна
конструкция
сграда,
построена 1970 г. със ЗП 761.40 м кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІХ,
кв. 1, целият от 1 430 м.
кв./Заповед
№
989/02.06.1977 г./Съгласно
Заповед № 78/26.01.1999 г.
парц. ІХ, кв. 1 е 1 780 м.
кв./

Кметство с. Морава Решение № 554 на
ОбС, Прот. № 48.

39

155/25.09.1998

155

Морава, кв.
парцел V-39

37, ГРОБИЩЕН ПАРК от 12
000 м. кв. съставляващ
парцел V-39, квартал 37

Кметство с. Морава Решение № 554 на ОбС
Свищов, Протокол №
48

9

1
40

2
157/25.09.1998

3
157

41

158/25.09.1998

158

42

159/25.09.1998

159

43

162/14.12.1998

162

4

5
9, СГРАДА /Детска градина/ полумасивна едноетажна
със ЗП - 117 м. кв.
СГРАДА /Детска ясла/ масивна едноетажна със ЗП
- 80 м. кв.
СГРАДА /Склад/ - масивна
еднаетажна със ЗП - 40 м.
кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІІ,
кв. 9 целият от 7 360 м.
кв.(Заповед № 704/1957 г.
на МКСБ)
Алеково, кв. 39, СГРАДА /Здравен дом/ парцел І-159
двуетажна, масивна със
стоманенобетонна
конструкция,
построена
през 1960 г. със ЗП - 161 м.
кв., състояща се от: Мази пет броя;
І - ви етаж - 4 кабинета, 1
санитарен
възел,
апартамент (стая, кухня,
санитарен възел)
ІІ - ри етаж - 5 кабинета,
санитарен
възел,
апартамент (стая, кухня,
санитарен възел)
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ V159, квартал 39 целият от 3
095 м. кв.
Алеково, кв. 61, СГРАДА
/Баня/
парцел ІХ
едноетажна, масивна със
стоманенобетонна
конструкция,
построена
през 1957 г. със ЗП - 76 м.
кв., състояща се от три
помещения.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІХ,
квартал 61, целият от 1 280
м. кв.
Царевец, кв. 20-а, СГРАДА
/Училище/
парцел І
масивна двуетажна със ЗП
- 765 м. кв.
СГРАДА /Санитарен възел/
- масивна едноетажна със
ЗП - 32 м. кв.
СГРАДА /Склад/ - масивна
едноетажна със ЗП - 20 м.
кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ І, кв.
20-а, целият от 6 860 м. кв.
Царевец,
парцел ІІ

кв.

6

7
8
Кметство с. Царевец - Сграда
(бивша
детска
ясла)
Решение № 554 на ОбС продадена с Договор от 11.07.2007 г.
Свищов,
Прот.
№ на Атанас Александров Евтимов.
48/23.03.1999 г.

9

10

11
Сграда (бивша детска
ясла) отписана със заповед
№ 1678/21.08.2007 г.

С Решение № 646 на
ОбС,
Прот.
41/21.05.2002
г.
предоставена на ЦДГ
с. Царевец

Кметство с. Алеково Решение № 554 на
ОбС, Протокол № 48.
Съгласно
Решение
202/21.07.2000
г.,
Протокол 17 на ОбС,
се
предоставя,
двуетажна сграда със
ЗП - 161 м. кв., за
стопанисване
и
управление от "Здраве"
ЕООД - Свищов.
С
Решение
№
914/29.03.2007 г. се
изключва от капитала
на "Здраве" ЕООД и се
стопанисва
от
Общината.
Кметство с. Алеково Решение № 554 на ОбС
Свищов, Протокол №
48.

Обектът преактуван с
АОС № 1327/11.08.2005 г.

Кметство с. Царевец Решение № 554 на ОбС
Свищов, Протокол №
48/23.03.1999 г.

10

1
44

2
164/14.12.1998

3
164

45

168/16.12.1998

168

46

169/16.12.1998

169

47

170/16.12.1998

170

4
5
Горна Студена, кв. СГРАДА
/Музей/
62, парцел ІІ
паянтово, едноетажна със
ЗП - 110 м. кв., състояща се
от: сутерен - параклис и
маза, етаж от седем стаи.
СГРАДА - полумасивна,
едноетажна със ЗП - 70 м.
кв., състояща се от маза и
етаж от три стаи.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІІ,
квартал 62, целият от 54
620 м. кв./Заповед №
1195/16.06.1976 г./
Вардим, кв. 44, СГРАДА
/Училище/
парцел V
масивна, двуетажна със ЗП
- 904 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ V,
кв. 44, целият от 9 000 м.
кв./Заповед
№
1923/28.10.1967 г./
Българско
СГРАДА /Детска градина/ Сливово, кв. 56, двуетажна масивна със ЗП
парцел І
- 380 м. кв., състояща се от:
- сутерен - кухненска част;
- І-ви и ІІ-ри етаж - спални,
занимални и санитарни
възли.
СГРАДА
/Склад/
масивна, едноетажна със
ЗП - 15 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ І, кв.
56, целият от 3 500 м. кв.
/Заповед
№
1077/29.05.1976 г./
Вардим, кв. 6, СГРАДА /Културен дом/ парцел V
масивна
двуетажна,
построена 1979 г. със ЗП 875 м. кв. състояща се от:
приземен
етаж
дискотека, два склада,
клуб, три помещения за
парно и санитарен възел;
- І ви етаж - сладкарница,
две
помещения,
две
гримьорни, киносалон и
два санитарни възли.
- ІІ ри етаж - библиотека,
читалня,
заемна,
хранилище
и
две
помещения, ритуална зала
и три помещения, три
кабинета.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ V,
квартал 6, целият от 7 500
м. кв.

6

7
Кметство с. Горна
Студена Решение №
554 на ОбС Свищов,
Протокол № 48.

8

9

10

11

Музей
"Ал.
Константинов"
Решение 646 на ОбС
Свищов,
Прот.
№
41/21.05.2002 г.

Кметство с. Вардим Решение № 554 на ОбС
Свищов, Протокол №
48.
ОУ "Стефан Караджа"
- Решение 646 на ОбС
Свищов, Протокол 41.
ЦДГ "1 юни" с. Б.
Сливово - Решение №
646
на
ОбС
от
Протокол
41/21.05.2002 г. за
управление.

Кметство с. Вардим ешение № 554 на ОбС
Свищов, Протокол №
48.
С Решение 683, Пр.
44/23.07.2002
г.
иматите по т. 1.3 на
Кметство с. Вардим,а
публ.
част
на
Читалищното
настоятелство
при
читалище
"Трудолюбие"
с.
Вардим.

11

1
48

2
171/16.12.1998

3
171

49

173/16.12.1998

173

4
Царевец, кв.
парцел V

5
22, РЕАЛНА
ЧАСТ
от
масивна,
триетажна
СГРАДА
/Кметство
и
здравна служба/ със ЗП 545 м. кв., представляваща:
1. Сутерен - склад /на
здравната служба/ със ЗП
13.50 м. кв.
склад
/на
кметсвото/ със площ 8.25
м. кв.
2.
Етаж
І-ви
северозападно
тяло,
северно от стълбището
/Здравна
служба/
коридор, амбулатория, два
кабинета,чакалня, дежурна
стая и склад, всичките имат
ЗП - 117 м. кв.
3. Етаж ІІ-ри - югозападна
част, вляво от стълбите:
- помещение № 1 , ЗП 15.20 м. кв.
- помещение № 2 , ЗП 34.40 м. кв.
4. Етаж ІІІ-ти - югозападна
част
/Кметство/
канцелария № 1 от 16.80 м.
кв., канцелария № 2 от
16.80 м. кв., канцелария №
3 от 34.40 м. кв.,
канцелария № 4 от 13.20 м.
кв., два санитарни възли от
5.40 м. кв., архивно
помещение от 10.30 м. кв.
и
архивно
помещение
от15.50 м. кв. и 17 % ид.
части от общите части на
сградата.
ГАРАЖИ - 2 броя със
склад, намиращи се извън
очертанията на сградата
със ЗП - 113.20 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ V80, квартал 22, цели
Козловец, кв. 53, СГРАДА /Детска градина/ парцел V
Масивна, едноетажна със
ЗП - 470.20 м. кв.,
построена преди 1951 г.
/бившо начално училище/.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ V,
квартал 53, целият от 6 100
м. кв.

50

178/15.06.2001

178

Вардим,
м. "Помпите"

6

7
Кметство с. Царевец Решение № 554 на ОбС
Свищов,
Прот.
№
48/23.03.1999 г.
Съгласно
решение
202/21.07.2000 г., Прот.
17
на
ОбС,
се
предоставя
складово
помещение в сутерен с
площ 13.50 м. кв. и
шест помещения на
първи
етаж
в
северозападно тяло с
площ 117 м. кв. за
стопанисване
и
управление от "Здраве"
ЕООД - Свищов рег.
по ф. д. 1050 с
Решение от 16.06.2000
г. на ВТОС.
С решение 914 от
29.03.2007 г., Прот. 79
изключен от „Здраве”
ЕООД.

8

9

10

11

Кметство с. Козловц Решение № 633 от
Протокол
54/27.07.1999 г. на ОбС
Свищов.
ЦДГ "Хр. Ботев" с.
Козловец - Решение №
646 от Прот. №
41/21.05.2002 г. на ОбС
Свищов.

ВОДОДАЙНА
ЗОНА,
представляваща
имот
кадастрален № 000282 с
площ 7.577 дка.

12

1
51

2
179/16.12.1998

3
179

4
Драгомирово,
72, парцел ІХ

5
кв. СГРАДА /Общински дом/ -

52

180/15.06.2001

180

Александрово,
Община Свищов

53

182/16.12.1998

182

54

184/16.12.1998

184

масивна със ЗП - 356.20 кв. м.
и
2779.30
куб.
м.,
представляваща:
- двуетажно северно тяло,
състоящо се от : СУТУРЕН 283 м. кв. и 679.20 куб. м.;
ПАРТЕР - 283 м. кв. и 1018.80
куб. м. целия и в него е
обособен
самостоятелно
търговски обект от 91 м. кв. и
328 м. куб.; ЕТАЖ - 283 м. кв.
и 905.60 м. куб.
- едноетажно западно тяло
/търговски обект и склад/ със
ЗП - 73.20 м. кв. и 175.70 м.
куб.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІХ,
квартал 72, целият от 6 020 м.
кв. /Заповед № 287/19.03.1999
г./

КАПТИРАН
ИЗВОР,
представляващ имот кад.
№ 000101, с площ 1.896
дка.
Горна Студена, кв. СГРАДА /Здравна служба/
33, парцел ІХ-286 - масивна, двуетажна със
стоманенобетонна
конструкция със ЗП - 250
м. кв и кубатура 1423 м.
състояща се от:
- І ви етаж - аптека и
кабинети,
- ІІ ри етаж - родилно
отделение.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ ІХ286, кв. 33, целият от 2 200
м. кв.

гр. Свищов, ул. "Д. СГРАДА
масивна,
Х. Василев" пл. № монолитна, на два етажа
2106, кв. 44
със ЗП - 960 м. кв., в която
са
обособени
театър,
библиотека
и
административна част.
СУТЕРЕН от 960 м. кв.
,част от който е преустроен
в търговски обект, състоящ
се от коридор, бюфет,
склад, търговска зала и
санитарен възел, с ОЗП 340 м. кв. Сградата е
построена в кв. 44, целият
от
9
830
м.
кв.
представляващ
парк
/градска градина/.

6

7
Кметство
с.
Драгомирово
Решение № 634 на ОбС
Свищов, Протокол №
54/27.07.1999 г.

8

9

10

11
Отписан като общинска
собственост “тотопункт”
със ЗП – 30 кв. м. със
заповед № 75/02.02.2001 г.

Кметство с. Горна
Студена - Решение №
633
от
Протокол
54/27.07.1999 г. на ОбС
Свищов.
Съгласно
Решение
202/21.07.2000 г. ,
Прот. 17 на ОбС се
предоставя, двуетажна
сграда със ЗП - 250 м.
кв. за стопанисване и
управление от "Здраве"
ЕООД - Свищов. С
Решение
№
914/29.03.2007 г. се
изключва от капитала
на "Здраве" ЕООД и се
стопанисва
от
Общината.
Публичната част е
предоставена
за
безвъзмездно
стопанисване
и
управление съгласно
Решение
№
635/27.07.1999 г. на
ОбС
Свищов,
на
читалище "Е. и К.
Аврамови".
Обособения
търг.
обект "Арт - клуб"
отдаден под наем на
ЕТ "Би - Ен - Ай" - Б.
Илиев с Договор от
28.04.1999 г.

13

1
55

2
185/15.06.2001

3
185

4
Александрово

56

186/16.12.1998

186

Драгомирово,
14а, парцел І

5
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000103 с площ 5.003 дка.
кв. СГРАДА /Здравен дом/ масивна
двуетажна,
построена преди 1952 г.
със ЗП - 295.90 м. кв.,
състояща се от:
- мази с площ 214.15 м. кв.
- І ви етаж от 295.90 м. кв.
- ІІ ри етаж 295.90 м. кв.
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ І, кв.
14 а, целият от 9 800 м. кв.

57

187/16.12.1998

187

58

188/16.12.1998

188

59

189/15.06.2001

189

60

190/15.06.2001

190

Морава, кв. VІІ, СГРАДА /Здравен дом/ парцел 1
сградата се състои от две
тела:
източно
двуетажно
полумасивно
тяло,
построено преди 1951 г.
със ЗП - 88 м. кв.
западно
едноетажно
масивно тяло, построено за
уширяване
на
съществуващия
здравен
дом със ЗП - 58.28 м. кв.
състоящо се от: два
кабинета,
чакалня,
манипулационна, коридор
и санитарен възел.
Александрово, кв. СГРАДА
/Кметство/
25, парцел Х
масивна
двуетажна,
построена през 1959 г. със
ЗП - 168.48 м. кв.,
състояща се от:
- мази /една южна маза от 4
м. кв. за здравната служба/
- І ви етаж - голяма сграда
със склад;
- ІІ ри етаж - библиотека,
четири кабинета, и две стаи
/една южна и една северна/
от по 12 м. кв. /общо 24 м.
кв./ за здравната служба
ЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ Х,
квартал 25, целият от 3 860
м. кв.
Бълг. Сливово, м. ВОДОДАЙНА
ЗОНА,
"Равнището"
представляваща имот кад.
№ 000219 с площ 1.928 дка.
Бълг. Сливово, м. ВОДОСЪБИРАТЕЛЕН
"Двор в село"
КАНАЛ,
предсавляващ
имот кад. № 000226, с
площ 2.540 дка.

6

7

8

9

10

11
Имотът
отписан
със
Заповед № 683/22.03.2006
година.

Кметство с. Драгомирово
- Решение № 633 от
Протокол 54/27.07.1999 г.
на ОбС Свищов.
Съгласно
Решение
202/21.07.2000
г.,
Протокол 17 на ОбС, се
предоставя,
двуетажна
сграда със ЗП - 295.90 м.
кв., за стопанисване и
управление на "Здраве"
ЕООД - Свищов. С
Решение
№
914/29.03.2007
г.
се
изключва от капитала на
"Здраве" ЕООД и се
стопанисва от Общината.
Кметство с. Морава Решение № 633 от
протокол 54/27.07.1999 г.
на ОбС Свищов.
Съгласно
Решение
202/21.07.2000 г., Прот.
17 на ОбС, се предоставя,
двуетажна сграда със ЗП 88 м. кв. за стопанисване
и управление на "Здраве"
ЕООД Свещов, рег. по ф.
д. 1050 с Решение от
16.06.2000 г. на ВТОС. С
Решение
№
914/29.03.2007
г.
се
изключва от капитала на
"Здраве" ЕООД и се
стопанисва от Общината.
Кметство
с.
Александрово - Решение
№ 633 от Протокол 17 на
ОбС, се предоставя, два
кабинета на втори етаж с
ОЗП - 24 м. кв., за
стопанисване
и
управление на "Здраве"
ЕООД Свищов, рег. по ф.
д. 1050 с Решение от
16.06.2000 г. на ВТОС. С
Решение
№
914/29.03.2007
г.
се
изключва от капитала на
"Здраве" ЕООД и се
стопанисва от Общината.
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1
61

2
192/15.06.2001

3
192

62

193/15.06.2001

193

63

194/15.06.2001

194

64

195/15.06.2001

195

65

196/15.06.2001

196

66

197/15.06.2001

197

67

198/15.06.2001

198

68

199/15.06.2001

199

69

200/15.06.2001

200

70

202/08.02.1999

202

205/19.04.1999

205

4
5
Бълг. Сливово, м. ОТВОДНИТЕЛЕН
"Ливадите"
КАНАЛ,
представляващ
кад. № 000237, с площ
4.664 дка.
Бълг. Сливово, м. ВОДОДАЙНА
ЗОНА,
"Кривулка",
представляваща имот кад.
Община Свищов
№ 000293 с площ 1.160 дка.
Бълг. Сливово, м. КАПТИРАН ИЗВОР в
"Бузева бара"
местостта "Бузева бара",
представляващ земеделска
земя - имот кад. № 000106
с площ 12.324 дка.
Бълг. Сливово, м. ИЗВОР - КАПТИРАН,
"Бузева бара"
представляващ земеделска
земя с кад. № 000107, площ
1.447 дка.
Бълг. Сливово, м. КАПТИРАН
ИЗВОР,
"Качица"
представляващ земеделска
земя - имот кад. № 000127
с площ 0.549 дка.
Бълг. Сливово, м. ВОДОДАЙНА
ЗОНА,
"Кривулка"
представляваща земеделска
земя кад. № 000156 с площ
3.354 дка.
Бълг. Сливово, м. ВОДОЕМ, в местността
"Бузева бара"
"Бузева
бара",
представляваща земеделска
земя с кад. № 000173 с
площ 11.923 дка.
Бълг.
Сливово, ВОДОЕМ, представляващ
Община Свищов
имот кад. № 000187, с
площ 0.960 дка.
Бълг.
Сливово, ИЗВОР - КАПТИРАН,
Община Свищов
представляващ земеделска
земя кад. № 000195 с площ
7.872 дка.
Морава, кв. 1, Незастроен парцел І (Парк)
парцел І
кв. 1, целият от 1 150 м.кв.
Със
Заповед
№
1
502/01.11.1999 г. парцел І
кв. 1 е отреден за Здравен
дом и квадратурата на
парцела се променя на 1
860 м.кв.. Сградата на
Здравмния дом е актувана с
АОС № 187/16.12.1998 г.
Драгомирово УПИ Сграда (бивше училище) масивна, едноетажна със ЗП І-130 кв. 48
477 м.кв. с мазе и две
стълбища; Сграда (санитарен
възел)
полумасивна,
едноетажна със ЗП - 9 м.кв.;
Кладенец - железобетонен,
построен върху 1.5 м.кв.,
дълбок 10 м.; Сграда (Гараж
със
склад)
масевна,
едноетажна със ЗП съответно:
гараж - 27 м.кв. и склад от
6.75 м.кв. Застроен парцел І
кв. 48, целият от 6 200 м.кв.

6

7

8

9

10

11

Имотът
отписан
със
заповед № 649/17.03.2006
година.

Кметство с. Морава с
Решение № 646 Пр. 41
от 21.05.2002 г. на ОбС
- Свищов

Кметство
Драгомирово

с. Имота продаден с Договор от
21.03.2007 г. на „ДУНАВ-АГРО”
ЕООД Свищов.
Преобразуван с Решение № 634 от
27.07.1999 г., Прот. 54

15

1
71

2
232/12.07.1999

3
232

72

238/01.02.2000

238

73

239/01.02.2000

239

4
5
гр. Свищов, ул. Парцел І кв. 65 по
"Петър Ангелов" регулационния план на гр.
парцел І кв. 65
Свищов, целият от 52 245
м.кв. масивни сгради със
стоманобетонни
конструкции,
построени
през 1977 г., предназначени
за
здравно
заведение,
състояща се от 8 блока,
както следва: - стационар блок 5 и 6 на по 10 етажа и
сутерен със ЗП - 1 680
м.кв.; - поликлиника - блок
1, 2, 3 и 4 на по 2 етажа със
ЗП - 3 728 м.кв.; - родилно
отделение - блок 7 на 2
етажа със ЗП - 654 м.кв.; стопански сгради; а)блок 8
със ЗП - 383 м.кв. на 2
етажа; б)диаг. пункт със ЗП
- 97 м.кв. на 1 етаж;
в)мазутно стопанство на 1
етаж със ЗП - 475 м.кв.;
г)пералня на 2 етажа със
ЗП
762
м.кв.;
д)сметогорно на 1 етаж със
ЗП
42
м.кв.;
е)работилница и гаражи на
1 етаж със ЗП - 1 963 м.кв.;
- басейн с площ 236 м.кв. и
кубатура 300 м.куб.; търговски
обект
(сладкарница) в поликл.
част със ЗП - 93 м.кв.; търговски обект (бар) в
сутерена на стационара със
ЗП - 36 м.кв.
село
Хаджи Застроен парцел VІІІ кв. 47
Димитрово
от 1908 кв. м.

Хаджи Димитрово, Сграда (училище "Любен
пл.№145, кв. 44, Каравелов") - масивна,
парцел ІІ
двуетажна
с
мазе,
построена преди 1951 г.
със ЗП - 750 м.кв. сграда
(Политехническа
работилница) - масивна,
двуетажна построена 1962
г. със ЗП - 328.54 м.кв.,
състояща се от: І етаж:
машинно, два кабинета,
умивалня, две складови
помещения и коридор; ІІ
етаж:
три
кабинета,
канцелария и коридор.
Застроен парцел ІІ кв. 44,
целият от 10 282 м.кв.

6

7
С
Решение
№
202/21.07.2000 г. Пр.
17
на
ОбС,
се
предоставя част от
сградата
(поликлинична част)
със ЗП - 2 454.91 м.кв.
и допълнително площ
127.69 м.кв., заедно с
припадащите се части
от общите части на
сградата
за
стопанисване
и
управление на "Здраве"
ЕООД. С Решение №
141/04.04.2000 г. и
Решение
№
158/25.04.2000 г. Пр.
13 на ОбС е обявен за
частна
общинска
собственост и включен
в актива на "Общински
аптеки"
ЕООД,
помещение "Аптека"
на І етаж намиращо се
в бл. 2 на поликл. част
със ЗП - 36 м.кв. 119
м.куб. с 0.25326 % ид.
ч. от общите части на
сградата. С Договор от
26.02.2001
г.
и
30.07.2001

8

9

10

11
Аптека – отписана със
Заповед № 65/05.02.2002 г.

Кметство с.
Хаджи
Димитрово с Решение
№
646
Пр.
41/21.05.2002 г. на ОбС
- Свищов
Кметство
с.
Хаджи
Димитрово,
ОУ
"Л.
Каравелов" с. Хаджи
Димитрово с Решение №
646 Пр. 41/21.05.2002 г.
на ОбС – Свищов
С
Решение
№
57/31.01.2008 г., Прот. №
6 се предоставя на НЧ
"Заря - 1898 г." с.
Хаджидимитрово
само
първия
етаж
от
училищната сграда, а
останалата
част
от
сградата и техническата
работилница на Кметство
с. Хаджидимитрово.

Сграда (Политехническа
работилница)
преобразувана в ЧОС и
преактувана с АОС №
3490/21.06.2010 г.
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1
74

2
246/21.02.2000

3
246

4
5
с.
Драгомирово, Парцел І (Парк) кв. 73,
кв. 73, парцел І
целият от 9 500 м.кв.

75

247/21.02.2000

247

с.
Драгомирово, Имот № 000121 (Спортен
ЕКАТТЕ
23431, терен) с площ 33 628 м.кв.
кад. № 000121
Сграда (Съблекалня) масивна, двуетажна със ЗП
- 150 м.кв. Басейн желязобетонен с размери:
дължина 25 м. и ширина 12
мм.

76

255/16.03.2000

255

Хаджидимитрово,
кв. 45, парцел ІІІ

77

264/08.05.2000

264

78

265/08.05.2000

265

гр. Свищов, ул. "Д. Къща
Музей
"Гр.
Шишманов"
10, Начевич", жилищна сграда,
пл.№412, кв. 49, построена
през
парцел ХІ
Възраждането, състояща се
от: -І етаж, масивен със ЗП
- 215.48 м.кв. - ІІ етаж,
паянтов със ЗП - 199.44
м.кв., застроено дворно
място от 418 м.кв.
гр. Свищов, ул. Дом на ритуаля - масивна,
"Сава Пенев" 1, пл. едноетажна сграда, строена
№ 1295, кв. 77а, преди около 100 г. със ЗП парцел ХІ
етаж от 163.96 м.кв.,
сутерен със ЗП - 167.01
м.кв., дворон място пл. №
1295 от 665 м.кв., парцел
ХІ-1295 кв. 77а от 630 м.кв.

Сграда (Общински дом) масивна,
двуетажна
с
железобетонна
конструкция, със ЗП - 184
м.кв., построена преди
1951 г. 2/3 ид. ч. от парцел
ІІІ кв. 45, целият от 950
м.кв.

6

7
Кметство
с.
Драгомирово
с
Решение
№
646/21.05.2002 г. на
ОбС - Свищов
ОП "Спортни имоти и
прояви" - Свищов с
Решение № 658 Пр.
55/31.08.1999 г. на ОбС
- Свищов. С Решение
733 Пр. 48/26.11.2002
г. на ОбС - Свищов е
закрито ОП СИПО стопанисва
Община
Свищов.
Кметство с. Хаджи
Димитрово с Решение
№
646
Пр.
41/21.05.2002
г.
Предоставено под наем
с
Договор
от
05.04.2001 г. на Банка
ДСК - офис 14.5 м.кв.
за срок от 3 години.
С
Решение
№
164/23.05.2000 г. на
ОбС - Свищов Пр. 14 е
предоставен
за
безвъзмездно ползване
на Исторически музей
Свищов.

8

9

10

11

С Решение № 164 от
23.05.2000 г. Пр. 14 на
ОбС
Свищов,
публичната част е
предоставена
за
безвъзмездно ползване
на
Историческия
музей. С Решение №
284/25.11.1997
г.
предоставя обекта по т.
13
на
МФ
"Ал.
Константинов"
Свищов.
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1
79

2
273/01.06.2000

3
273

80

290/12.06.2000

290

81

291/12.06.2000

291

82

292/12.06.2000

292

83

293/12.06.2000

293

84

294/12.06.2000

294

85

295/12.06.2000

295

86

296/12.06.2000

296

87

297/12.06.2000

297

88

298/12.06.2000

298

4
5
с. Алеково, кв. 33, застроен парцел VІ кв. 33
парцел VІ
от 9 405 м.кв. с: масивна
сграда с жб конструкция,
строена 1981 г. с обща ЗП 1 050.87 м.кв., разположена
в парцел VІ кв. 33 от 9 405
м.кв. състояща се от:
Читалище - корпус А
(север) на два етажа - І ет. фоайе, театрален салон и
коридор, три гримьорни
със ЗП - 725.10 м.кв.; - ІІ
етаж - изложбена зала,
коридор с три гримьорни
(западна част) със ЗП 103.20 м.кв., коридор с три
гримьорни (юг) със ЗП 73.80 м.кв.; - сутерен изток
със ЗП - 181.30 м.кв.,
сутерен запад с площ 31.50
м.кв. младежки клуб средна част корпус Б на
един етаж със ЗП - 138.62
м.кв. Библиотека корпус Б
(юг) на два етажа: І етаж с
ОЗП - 187.15 м.кв., от
които склад (изток) - 13.63
м.кв. ІІ етаж (библиотека)
със ЗП - 193.03 м.кв.
Сутерен с площ 40.40 м.кв.
Търг. обект в корпус А 76.50 м.кв.
гр. Свищов, м. Естествен извор - "Дядо
“Дядо
Петкова Петкова чешма" с дебит
чешма”
0.07 литра/секунда.
гр. Свищов, м. Естествен
извор
–
“Воеводската
“Воеводска чешма” с дебит
чешма”
0.06 литра/секунда.
гр. Свищов, м. Естествен
извор
“Подвоеводска
"Подвоеводса чешма" с
чешма”
дебит 0.06 литра/секунда.
гр. Свищов, м. Естествен извор - чешма
“Чешма под ТВ под ТВ кулата с дебит 0.10
кулата”
литра/секунда.
гр. Свищов, м. Естествен
извор
“Рибарска чешма” "Рибарска чешма" с дебит
0.20 литра/секунда.
гр. Свищов, м. Естествен извор - "Еледова
“Еледова чешма”
чешма" с дебит 0.18
литра/секунда.
гр. Свищов, м. Естествен извор - "Кълна
“Кълна чешма”
чешма с дебит
0.12
литра/секунда.
гр. Свищов, м. Естествен извор - чешма
“Разсадника” кв. "Разсадника" с дебит 0.20
103
литра/секунда.
гр. Свищов, м. Естествен извор - чешма
“Гребна база”
"Гребна база".

6

7
С Решение № 246 Пр.
19 от 26.09.2000 г. на
ОбС - Свищов са
обявени
за
частна
общинска собственост
част от сградата със ЗП
240.76
м.кв.
читалищно
настоятелство
с
Решение № 646 Пр.
41/21.05.2002 г. на ОбС
- Свищов.

8

9

10

11

18

1
89

2
304/10.08.2000

3
304

90

311/18.08.2000

311

91

312/21.08.2000

312

92

313/21.08.2000

313

93

314/21.08.2000

314

4
5
с. Деляновци, пл. Гробищен парк пл. № 84
№ 84, кв. 16
кв. 16 от 5 000 м.кв.,
урегулиран от 6 200 м.кв.
Хаджидимитрово, РЕТРАНСЛАТОРНА
ЕКАТТЕ
77013, СТАНЦИЯ - с. Хаджи
кад. № 000079
Димитрово,
масивна,
едноетажна,
монолитна
сграда, строена 1999 г. със
ЗП - 26.50 м.кв.
с. Червена, кв. 27, Застроен парцел V кв. 27
парцел V
от 1 300 м.кв., отреден "За
общински
дом"
с
построени: 1.Кметство сграда, двуетажна, масивна
ДГ, строена 1950 г.,
състояща се от: І етаж от
три стаи и коридор с
вътрешно стълбище за
втори етаж със ЗП - 94.80
м.кв.; ІІ етаж от четири
стаи и коридор със ЗП 94.80 м.кв.
с. Червена, кв. 27, 1.Сграда - автоспирка,
парцел V
масивна
с
частични
стоманобетонови елементи,
едноетажна, строена 1980
г., състояща се от чакалня,
помещение за клуб, стая и
склад със ЗП - 98.60 м.кв.
(долепена
северно
до
кметството).
2.Склад,
масивен,
едноетажен,
долепен до автоспирката,
строен 1980 г. със ЗП - 4
м.кв. 3.Сграда, масивна, д.
гр., едноетажна, строена
1970 г., състояща се от:
А.източна част - склад - ЗП
- 41.80 м.кв. Б.западна част
- навес със ЗП - 65.30 м.кв.
външ. тоалетна ЗП - 5 м.кв.
виж р. 13
с. Червена, кв. 24, Застроен парцел І кв. 24 от
парцел І
8 140 м.кв., отреден за
"Читалище,
градина
и
плащад" с построена сграда
(Читалище),
двуетажна,
строена 1963 г., състояща
се от: сутерен с ПП - 563
м.кв.; І етаж с вход от
север, от библиотека театрален
салон,
две
гримьорни, коридор с вътр.
стълбище за ІІ етаж със ЗП
- 622.75 м.кв.; ІІ етаж от
три стаи (югозапад) и три
стаи и коридор
над
северния вход със ЗП 622.75 м.кв.

6

7

8

9

10

11

Кметство с. Хаджи
Димитрово с Решение
№
646/Пр.
41/21.05.2002 г. на ОбС
- Свищов.
С Решение 434 Пр. 30
от 03.07.2001 г. на ОбС
Свищов
се
предоставя под наем
без търг на БТК ЕАД ТР "Далекосъобщения"
- Велико
Търново
помещение І етаж
дясно (ПП 24.15 м.кв.)
от
сградата
на
кметството за срок от
три години.
С
Договор
от
10.05.2001
г.
са
предоставени
две
памещения с площ 45
м.кв. за срок от три
години под наем на ЕТ
"Христо Климентов" Левски.

На
Читалищно
настоятелство
с
Решение № 646 Пр. 41
от 21.05.2002 г. на ОбС
- Свищов.

19

1
94

2
315/21.08.2000

3
315

95

318/18.09.2000

318

96

380/14.12.2000

380

4
5
с. Алеково, кв. 36, Дворно място парцел І кв.
парцел І
36 от 21 000 м.кв. с
построени:
Училищна
сграда (Основно училище),
двует. масивна, строена
1908 г. в северозападната
част на парцела, състояща
се от: - северно крило,
масивно,
едноет.
от
физкултурен салон с две
гримьорни,
стая
за
чистачката, архив със ЗП 255.34 м.кв. и маза с ПП 18.90 м.кв.; - южно крило,
двует.,
масивно
с
централен вход от изток,
състоящо се от: І ет. със ЗП
- 520.04 м.кв. от 5 уч.
кабинета,
канц.
на
директора, коридор с вътр.
стълбище за ІІ ет., коридор;
ІІ ет. със ЗП - 520.04 м.кв.
от учит. стая, 4 уч. стаи, уч.
кабинет,
коридор
със
стълбище за тавана и
часовникова кула; таванско
помещение със ЗП - 95.25
м.кв., часовникова кула със
ЗП - 33.75 м.кв. северно от
центр. вход; - масивно
постройка,
пристройка,
строена 1996 г., долепена в
северозападната част на
южното крило, състояща се
от стая за персонала,
коридор, баня и 6 тоалетни
със ЗП - 52.92 м.кв.; избено помещение с ПП 60
м.кв.
2.Училищна
сграда, масивна строена
1908 г. в североизточната
част с ОЗП – 747.57 кв. м.,
3. Склад – масивен, строен
1970 г. ЗП – 78.17 кв.м.; 4.
Двуетажна сграда със ЗП –
74,64 кв. м и долепен до
нея гараж ЗП – 70 кв. м.
гр. Свищов, м. Естествен извор - м.
“Данева чешма”
"Данева чешма" с дебит
0.36 литра/секунда.
гр. Свищов, м. Естествен
звор
–
“Манастирски
“Манастирска чешма” с
трап”
дебит 0.25 литра/секунда.

6

7
ОУ "Христо Ботев" с.
Алеково с Решение №
646 Пр. 41/21.05.2002
г. на ОбС - Свищов

8

9

10

11

20

1
97

2
387/04.01.2000

3
387

4
5
с. Горна Студена, Част
от
масивно
кв. 32, парцел І
административна
сграда
със ЗП - 295 м.кв. - І и ІІ
ет.,
стр.
1970
г.,
разположена в парцел І кв.
32 по плана с. Горна
Студена, целия от 5 560
м.кв. само 1042/5560 ид. ч.
от парцела и пристройка
(автоспирка) със ЗП - 60
м.кв. на І ет. стр. 1970 г.

98

701/25.01.2001

701

с. Козловец,
47, парцел Х

кв. Застроен парцел Х кв. 47 от
650 м.кв., отреден за
"ТКЗС и селсъвет" с
построени: 1.Кметство част от административна
сграда, масивна с ЖГ и СК,
строена 1974 г. източно
крило на 3 етажа със ЗП 174.40 м.кв. и западно
крило на 4 етажа със ЗП 146.60 м.кв. (ОЗП сграда 321 м.кв.) с вход от юг,
състояща се от: А.Сутерен:
изба № 1 с ПП - 15 м.кв.,
изба № 5 с ПП - 26 м.кв. Б.
Партер: стая № 2 (дежурна)
със ЗП - 4.5 м.кв. В. І ет.:
стая № 2 със ЗП - 12.40
м.кв., стая № 3 със ЗП 20.80 м.кв., стая № 4 със
ЗП - 30 м.кв., стая № 5, 6 и
7 със ЗП - 15.50 м.кв.
(всяка
от
тях)
и
припадащите се 35.37 %
ид. ч. от общите части на
сградата (154.70 м. кв.)
съгласно
разделителен
протокол от 15.08.1995 г.
между
Кметство
с.
Козловец ЗК (бившо ТКЗС)
2.Гараж масивен с чстбел.,
едноет., строен 1980 г. със
ЗП - 28.30 м.кв.

6

7
С Решение 604 Пр. 39
от
19.03.2002
г.
предоставя на ККП с.
горна
Студена
помещение
автоспирка ЗП - 60
м.кв. за безвъзмездно
стопанисване
и
управление за срок от
3 години. С Решение
646 Пр. 41/21.05.2002
г.
предоставен
на
Кметство с. Горна
Студена.
Кметство с. Козловец с
Решение 646 на ОбС от
Пр. 41/21.05.2002 г.

8

9

10

11

21

1
99

2
707/13.03.2001

3
707

100

709/09.03.2001

709

4
гр. Свищов, ул.
"Черни връх" 2028,
ЕКАТТЕ
65766, кв. 112,
парцел ХХІІ

5
Застроен урегулиран имот
ХХІІ - парцел ХІІ кв. 112
от 4525 м.кв., отреден за
МУЦ със Заповед №
108/01.02.1999 г. на Кмета
на общината с построена:
1.Сграда, триет., панелна,
строена 1979 г. (бивша
ОДЗ № 5), училищна,
състояща се от: А.Сутерен
с ПП - 136 м.кв. от
кухненски блок, складове,
котелно
помещение,
коридор и вътр. стълбище
за І ет. Б.І етаж - фоайе,
коридор, учит. стая, 2 бр.
гардероби,
2
бр.
хранилища, работ. шев,
работил. - метал 2 бр.,
работ. - студ. струговане,
офис и вътр. стълбище за
сутерена и ІІ ет. със ЗП 438 м.кв. и 2 тераси със ЗП
- 14 м.кв., ОЗП - 452 м.кв.
В.ІІ етаж - учебен кабинет
готварство, учеб. кабинет
дървообр., канцелария помощник
директор,
канцелария - директор,
фоайе,
учеб.
кабинет
дървообр. - 2 бр., гардероб
- 2 бр., склад с ПП - 5 м.кв.,
сервизни помещения, офис
със ЗП - 438 м.кв., две
тераси със ЗП - 14 м.кв.,
ОЗП - 452 м.кв. Г. ІІІ етаж фоайе, вътр. стълбище,
сервизни
помещения,
учебни кабинети - 5 бр.,
сервизни
помещения,
хранилище,
офис,
коридори, гардероби – 2
бр. ЗП – 438 кв. м. и две
тераси със ЗП – 14 кв. м.
ОЗП – 452 кв. м.
с.
Козловец, Парцел ІІ-121 кв. 49,
ЕКАТТЕ
37784, отреден
за
Основно
пл. № 121, кв. 49, училище от 5 926 м.кв., с
парцел ІІ
построена
сграда,
едноетажна, масивна с
чстмбел, строена 1977 г.
(кухня към бивша детска
кухня), състояща се от
кухня, умивалня, коридор и
шест складови помещения,
със ЗП - 133.50 м.кв.

6

7
С Решение 246 Пр. 26
на ОбС от 05.08.1997 г.
предоставя за ползване
сградата на ЦДГ № 5
на МУЦ по трудово и
професионално
обучение, както и със
Заповед
№
1610/20.10.1997 г. на
Кмета на общината.

8

9

10

11

Кметство с. Козловец Решение 646 на ОбС от
Пр. 41/21.05.2002 г.

22

1
101

2
711/30.03.2001

3
711

4
5
с. Александрово, Застроен парцел І кв. 27,
ЕКАТТЕ 00285, кв. целият от 5 700 м.кв.,
27, парцел І
отреден за "Училище" със
Заповед № 2593/23.08.1926
г. с построени: 1.Сграда,
масивна, двует. с дървен
гредоред, строена 1935 г.
1.1. Северна част с вход от
запад
(Читалище),
състояща се от стая,
гримьорна, театрален салон
и коридор с вътр. стълбище
за избата, ЗП - 139.80 м.кв.,
сутерен:
Изба
№
1
(северозапад) с ПП - 18
м.кв., изба № 2 (запад) с
ПП - 15.60 м.кв. 1.2. Южна
част с вход от запад
(закрита детска градина)
състояща се от 2 коридора,
2 стаи и вътр. тоалетна със
ЗП - 174.80 м.кв. 1.2.1
Сутерен с ПП - 30
м.кв.(под
коридора)
2.Сграда,
полумасивна,
едноет., строена 1936 г.
състояща
се
от
2
помещения със ЗП - 50
м.кв., източно от двует.
сграда (бивша кухня). С
Решение № 432 Пр. 30 от
03.07.2001 г- е обявен за
частна
общинска
собственост самостоятелен
обект по т. 1.2 и т. 1.2.1 и т.
2

6

7
С Решение 25 Пр. 6 от
07.12.1999 г. закрита
ЦДГ се педостява за
стопанисване
и
управление
на
Кметство
с.
Александрово.

8

9

10

11
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1
102

2
712/30.03.2001

3
712

103

713/30.03.2001

713

4
гр. Свищов, ул. "Ц.
Церковски"
ЕКАТТЕ 65766, кв.
47, парцел V

5
Част от масивна с ж.б.
скелет, двуетажна сграда
(кина "Алеко"), строена
1970 г., с партер и сутерен
както следва: а)Картинна
галерия в северната част на
І ет., състоящасе от
стълбище, изложбена зала,
хранилище,
WС
с
разгъната площ - 496 м.кв.
б)Библиотека в северната
част на ІІ ет., състояща се
от две стълбища, две
книгохранилища,
три
читални, канцеларии и WС
с РЗП - 1 063 м.кв., заедно
с 42 % ид. ч. от общите
части на сградата, всичките
от 235 м.кв. и отстъпено
право на строеж за парцел І
кв. 47 по регулационния
план на гр. Свищов
в)Музикална
школа,
разположена в южната част
на І ет., състояща се от
стълбище, коридор осем
стаи и WС с РЗП - 245
м.кв.
гр. Свищов, ул. Масивна двует. сграда, на
"Преображенска"
дървен гредоред, строена
2, ЕКАТТЕ 65766, 1874 г., състояща се от 8
пл. № 2188, кв. 50, стаи, 2 килера и 2 коридора
парцел ХІХ
със ЗП - 189.37 м.кв.,
сутерен с ПП - 156.20 м.кв.,
антре метално със ЗП - 8.44
м.кв., построена върху
парцел ХІХ кв. 50 по плана
на гр. Свищов (бивша
детска градина).

6

7
С Решение 449 Пр. 31
от 24.07.2001 г. на ОбС
е
предоставено
за
безвъзмездно ползавен
на
1.Направление
"култура" при ОбС Свищов
картинна
галерия с РЗП - 496
м.кв. и библиотека с
РЗП - 1 063 м.кв. 2.На
читалище "Еленка и
Кирил Д. авармови"
помещение с РЗП - 245
м.кв. за детска муз.
школа.

Имотът се води в
направление
"Просвета" под инв. №
024001. С приемно предавателен протокол
от 11.02.2003 г. е
предадена
собствеността на ЖБС
"Съгласие 1894".

8

9

10

11

Отписан със Заповед №
123/05.02.2003 г.

24

1
104

2
715/09.04.2001

3
715

4
гр. Свищов, ул.
"Хр.
Павлович"
ЕКАТТЕ 65766, кв.
72, парцел ІХ

5
Застроен парцел ІХ кв. 72
от 11 760 м.кв., отреден за
общообразователно у-ще
със
Заповед
№
1616/20.07.1967
г.
с
построени:
1.Училищна
сграда
(стара),
триет.,
масивна смб. гр. к., строена
1934 г., състояща се от:
А.Сутерен с ПП - 302.60
м.кв. (котелно, стая, баня в
западн. част, дърводелска
работилница и склад - 78
м.кв.) Б.І етаж - фоайе,
коридори с вътр. стълб.,
канцелария, счетоводство,
офис, учителска стая, 8 кл.
стаи,
физкул.
салон,
компют. зала, тоалетни ЗП
- 1126 м.кв. В.ІІ етаж канцелария директор, 9
класни стаи, актова зала, 2
компют. зали, тоалетни,
коридор с вътр. стълбище
за тавана със ЗП - 1 176
м.кв.
Г.Таванско
помещение с ПП - 1 031.20
м.кв. 2.Училищна сграда
(нова), ППП, строена 1982
г.: А.Корхус А, четириет.,
ЗП - 657 м.кв.: - сутерен от
столава, гардероб, кухня, 2
съблекални с ПП - 613
м.кв.; - І етаж от фоайе, 5
кл. стаи, хранилище, склад,
коридор,
сервизни
помещения ЗП - 597.70
м.кв.; - ІІ ет. от фоайе, 5 кл.
стаи,
4
канцеларии,
хранилище и сервизни
помещения ЗП – 657 кв. м.;
ІІІ етаж – фоаие, 7 кл. стаи,
4 хранилища, сервизни
помещения ЗП – 657 кв. м.;
ІV етаж – 4 кабинета, 4
канцеларии, 4 хранилища,
сервизни помещения ЗП –
657 кв. м.; Корпус Б,
двуетажен ЗП – 377 кв. м.,
сутерен с ПП –347.50 кв.
м. (котел със стая огняр,
баня – WC, 6 бр. складове,
работилница) и т.н.

6

7
СОУ "Н. Катранов" с
Решение 646 на ОбС Свищов
Пр.
41/21.05.2002 г.

8
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1
105

2
718/12.04.2001

3
718

4
гр. Свищов, ул.
"Княз Борис І" 36,
ЕКАТТЕ 65766, кв.
83, парцел VІІІ

5
Застроен парцел VІІІ кв.
83А от 3 800 м.кв. с
построени:
1.Сграда,
двует., панилна, строена
1969 г: А.Детска градина
(източно
крило)
със
самостоятелен
вход,
състояща се от: І етаж фоайе с вътр. стълбище за
ІІ ет., кухненски блок,
канцелария - домакин,
физкулт. салон (занималня)
ЗП - 182.50 м.кв. ІІ ет. фоайе,
канцелария
директор,
съблекалня,
спалня, занималня, офис,
сервизни
помещения
(умивалня) и WС - 2 бр.
(ЗП - 182.50 м.кв.) Б.Детска
ясла (западно крило) със
самостоят. вход, състояща
се от: І и ІІ етажи - фоайе,
занималня, спалня, офис,
канцелария,
сервизни
помещения (умивалня с
WС) ЗП - 182.50 м.кв.
2.Сграда, едноет., масивна
с чстмбел, строена 1970 г.
състояща се от кухненски
блок и склад с ПП - 36
м.кв. ОЗП - 136.90 м.кв.

6

7
С Решение 214 Пр. 17
от 21.07.2000 г. на ОбС
- Свищов е закрита
детската ясла. Със
Заповед
№
1157/04.07.1997 г. на
Кмета на Общината е
настанена
Саноториална детска
градина (Оздравителна
детска
градина)
в
източнота крило на
основна
сграда.
С
Решение 646 на ОбС от
Пр. 41/21.05.2002 г. на
ОДГ.

8

9

10

11
Преактуван с АОС
1562/15.11.2007 г.

№

26

1
106

2
723/18.04.2001

3
723

4
гр. Свищов, ул.
"Алеко
Константинов" 24,
ЕКАТТЕ 65766, кв.
32, парцел V

5
Застроен парцел V кв. 32
(пл. № 2217, 2212) от 5 289
м.кв.,
отреден
за
"Училище" със Заповед №
1070/29.09.2000 г. на Кмета
на Общината, с построени:
1.Училищна сграда (стара),
двует., строена 1815 г.,
състояща се от: фоайе,
коридор, 2 канц., 3 кл. стаи,
умивалня с WС, вътр.
стълб. за ІІ ет., с вход от юг
ЗП - 453 мч.кв. І ет.; ІІ ет. 4 кл. стаи, коридор,
канцелария, стълбище ЗП 453 м.кв. 2.Пристойка,
северна, ППП, строена
1969 г., укрупвана 1991 г.
А.Корпус Б (ниско тяла)
двует.: а)сутерен от физк.
салон, коридор, съблекални
2 бр., сервиз. помещ. склад
с ПП - 18.29 м.кв. - ЗП 586.35 м.кв. б)Партер - 3
кабинета, коридор и физк.
салон ЗП - 586.35 м.кв.
в)Етаж (топла връзка) 2 кл.
стаи, библиотека, склад с
ПП - 18 м.кв. ЗП - 236.15
м.кв.; Б.Корпус А (високо
тяло), петет.: сутерен с
вход от север, котелно,
работилница с ПП - 37
м.кв., 2 помещения за
гориво, работилница с ПП 15.50 м.кв., стая за огняра,
баня,
2
съблекални,
кабинет по музика, 2 стаи,
коридор с вътр. стълбище,
входно фоаие ЗП – 463 кв.
м.; партер ЗП – 497.55 кв.
м.; І етаж ЗП – 598.60 кв.
м.; ІІ и трети етаж – ЗП –
598.60 кв. м.; 3. Склад ЗП –
30 кв. м.; 4.Пристройка – 2
ет. ЗП – 175 кв. м.;

6

7
ОУ
"Филип
Секелариевич"
с
Решение
646
Пр.
41/21.05.2002 г. на ОбС
- Свищов

8

9

10

11

27

1
107

2
728/24.04.2001

3
728

4
гр. Свищов, ул. "33
Свищовски полк"
67,
ЕКАТТЕ
65766,
кв.
76,
парцел ХV

5
Застроен урегулиран имот
ХV кв. 76 от 20 500 м.кв.,
отреден за училище и
общежитие с построени:
1.Училищна
сграда,
масивна
с
ж.б.
конструкция, строена 1969
г., сутерен и 3 етажа.
А.Сутерен - кухн. блок,
складове, котел. помещ.,
въглищно
помещ.,
работилница, WС - 2 бр.,
баня, физк. салон, кабинет
музика,
коридори
и
стълбище с ПП - 1 593
м.кв. (ЗП - 1 755 м.кв.) Б.І
етаж - вход с фоайе от юг,
8 кл. стаи, кабинет шев,
музей,
библиотека,
хранилище, офис чистачки,
WС, коридори, 2 бр.
работилници, вход, фоайе
от изток, лекар. кабинет,
канцеларии - 2 бр., зъболек.
каб., складове - 2 бр.,
стълбище за ІІ ет. ЗП - 1
755 м.кв. ІІ ет. - 10 кл. стаи,
учит. стая, 3 каб., 3 канц., 2
хранилища, склад, компют.
зала, WС - 4 бр., 2
коридора и стълбище за ІІІ
ет. Г.ІІІ ет. - 8 кл. стаи, 4
кабинета,
актова
зала,
компют. зала, 3 хранилища,
коридори, WС, стълбище
ЗП - 1 680 м.кв., ІІ ет. ЗП 1 755 м.кв. Г.Топла връзка
(коридор),
масивен
с
чстбел, строен 1977 г. ЗП 62 м.кв. Д.Физкултурен
салон (запад) двуетажен ЗП
–
243.50
кв.
м.
2.Физкултурен
салон
(изток) ЗП – 230 кв. м.;
3.Стрелбище северно от
физ. салон (изток) ЗП – 200
кв. м.; 4.Сладкарница ЗП –
320 кв. м.; 5. Гаражи от №
1 до № 4 ЗП – 43.60 кв. м.
всеки.

6

7
С Решение 646 Пр. 41
от 21.05.2002 г. на ОбС
предостанвено на СОУ
"Ал. Константинов"

8

9

10

11

28

1
108

2
735/27.04.2001

3
735

4
гр. Свищов, ул.
"Петър Ангелов"
17,
ЕКАТТЕ
65766,
кв.
66,
парцел ХХV

5
Застроен
урегулиран
поземлен имот ХХV кв. 66
от 21 700 м.кв., отреден за
"Училище":
1.Училищна
сграда (СОУ "Д. Благоев"),
строена 1980 г., едроплощ.
к-я тип спирала, шест
корхуса: Корпус А със
сутерен и 3 етажа ЗП - 895
м.кв. Порпус Б със сутерен
и 2 етажа ЗП - 870 м.кв.
Корпус от сутерен и етаж
ЗП - 650 м.кв. Корпус Г от
сутерен и етаж ЗП - 641
м.кв. Корпус Д от сутерен
и 2 етажа ЗП - 1 050 м.кв.
Корпус Е от сутерен ЗП 150 м.кв. и етаж 95 м.кв.
Обособен търг. обект от
1981 г. сладкарница ЗП - 55
м.кв. в етажа на Корпус Е.
В сутерена на Корпус Б е
обособен
търг.
обект
Павилион за закуски ЗП 107 м.кв.

6

7
СОУ "Д. Благоев" с
Решетние 646 Пр.
46/21.05.2002 г. на ОбС
- Свищов

8

9

10

11

29

1
109

2
736/27.04.2001

3
736

4
гр. Свищов, ул.
"Черни връх" 66,
ЕКАТТЕ 65766, кв.
105а, парцел І

5
Застроен
урегулиран
поземлен имот І от 16 809
м.кв. от кв. 105а, отреден за
"Училище", с построена:
1.Училищна сграда (СОУ
"Цв.
Радославов"),
едроплощна с пакет. тип
спирала к-я, строена 1981
г., 5 корпуса, ОЗП - 3 638
м.кв. с кубатура 37 006
м.куб. А.Корпус А учебен, 4 етажа (без
сутерен) ЗП - 900 м.кв.
Б.Корпус Б - учебен 2 ет. и
сутерен ЗП - 682 м.кв.
В.Корпус В - учебен от
сутерен
складови
помещения,
кухня,
абонатна станция ЗП - 600
м.кв., ІІ ет. - актова зала ЗП
- 638 м.кв. Г.Корпус Г двует.,
представляващ
физк. салон, съблекалня,
баня ЗП - 678 м.кв.
Д.Корпус Д - двует.,
администр.
помещения,
коридар І ет. ІІ ет. съблекалня, баня, коридор,
офис ЗП - 160 м.кв.
Е.Корпус Е - едноет., мед.
лекарски к-т, зъболекарски
к-т, коридор ЗП - 160 м.кв.
Павилион за закуски ЗП 240 м.кв. е обособен търг.
обект в Корпус В, ет. І,
построен 1981 г.

6

7
СОУ "Цв. Радославов"
с
Решение
646/21.05.2001 г. Пр.
41 на ОбС - Свищов.

8

9

10

11

30

1
110

2
743/29.05.2001

3
743

4
гр. Свищов, ул.
"Георги Владикин"
1-3,
ЕКАТТЕ
65766,
кв.
32,
парцел VІІІ

5
Застроен
урегулиран
поземлен имот VІІІ от 1
681 м.кв., кв. 32, отреден за
"Детска
градина"
със
Заповед № 1070/29.09.2000
г. на Кмета на Община
Свищов
с
построени:
1.Сграда - детска градина
(ЦДГ "Васил Левски"),
двует., масивна с дървен
гредоред, строена 1964 г.,
състояща се от: А.сутерен котелно помещение с ПП 43.60 м.кв. Б.І ет. - кухн.
блок,
входно
антре,
коридор физк. салон, WС 3 бр., стая за огняра, вътр.
стълб. за ІІ ет., котелно с
ПП - 43.60 м.кв. - ЗП - 352
м.кв. В.ІІ ет. - фоайе, 3
коридора, 2 вътр. стълб. за
І ет. и ІІ ет., лекар. к-т,
занималня, спалня, кухн.
офис,
сервиз.
помещ.
умивалня с 3 бр. WС (2
канц.,
учит.
стая,
занималня
спалня,
столова със ЗП - 352 м.кв.
Стая с перил. блок и
външна WС под север.
тераса със ЗП - 15 м.кв.)
север. тераса ЗП - 88 м.кв.
и южна тераса ЗП - 30.10
м.кв. ОЗП 485.10 м.кв. Г.ІІІ
етаж ЗП – 352 кв. м., тераса
север ЗП – 88 кв. м., тераса
юг – 30.1 кв. м.; Д.
Таванско помещение с ПП
– 294 кв. м.

6

7
ЦДГ "Васил Левски" с
Решение № 646 Пр.
41/21.05.2002 г. на ОбС

8

9

10

11

31

1
111

2
744/04.06.2001

3
744

4
гр. Свищов, ул.
"Христаки
Павлович"
10,
ЕКАТТЕ 65766, кв.
72, парцел ХІІІ

5
Застроен
урегулиран
поземлен имот ХІІІ от 3
805 м.кв., кв. 72, отреден за
"Детско учреждение" със
Заповед № 1616/20.07.1967
г. на МАБ с построени:
1.Сграда - Детска градина
)ЦДГ
№
2),
триет.,
масивна, строена 1951 г.,
състояща се от: А.І ет.
(партер) - вход от север,
антре,
перилен
блок,
котелно пом., нафт. стоп.
стая огняр, лекар. к-т,,
канцелария - домакин,
вътр. стълб. за ІІ ет. ЗП 346.65 м.кв. ОЗП - 406
м.кв. (с тераси), 1282.60
м.куб. Б.ІІ ет. - 2
занимални, занималня спалня, сервизни помещ.
(умивалня 3 бр. WС), учит.
стая, каб. по изкуство,
канцелария - директор,
събл. и коридор с вътр.
стълб. за І и ІІІ ет. със ЗП 346.65 м.кв. ОЗП - 406
м.кв. (с тераси), 1282.60
м.куб. В.ІІІ ет. - масивен,
надстрояван 1968 г., стмб.
к-я, коридор - антре с вътр.
стълб. за ІІ ет. и таван.
помещ., 2 бр. занимални, 3
бр. спални, занималня спалня, стая конструкт.,
сервиз. помещ. (4 бр. WС и
умивалня) със ЗП - 346.65
м.кв. ОЗП - 406 м.кв., 1282
м.куб.
Г.Таванско
помещение с ПП - 272.30
м.кв. 2. Сграда – склад
едноетажен с ъс ЗП – 92 кв.
м..; 3. Сграда едноетажна
ОЗП – 44.65 кв. м.
(канцелария ЗП – 13.25 кв.
м., складове 2 бр. ЗП –
31.40 кв. м.

6

7
ЦДГ № 2 "Калина
Малина" с Решение
646 Пр. 41/21.05.2002
г. на ОбС - Свищов

8

9

10

11

С ПУП одобрен с Решение
343/30.10.2008 г. имотът е
урегулиран н УПИ ХV кв.
72 с площ 3414 кв. м.,
отреден за детска градина.

32

1
112

113

2
748/15.06.2001

750/04.06.2001

3
748

750

4
гр. Свищов, ул.
"Рила" 2, ЕКАТТЕ
65766, кв. 112,
парцел ХХХІV

гр. Свищов, ул.
"Плевенско шосе"
4, ЕКАТТЕ 65766,
кв. 8, парцел ХІV

5
Застроен
урегулиран
поземлен имот ХХХІV кв.
112, целият от 3530 м.кв. с
панелна сграда, строена
1980 г. със ЗП - 779 м.кв.
(бивша
Детска
ясла),
отреден със Заповед №
1052/30.09.1994
г.
на
"СПТУМЕ", състояща се от
сутерен - физк. салон,
столова и склад с ПП - 360
м.кв. и 2 етажа в корпус А
двует., корпус Б двует. и
Корпус В едноет. - коридор
и две стаи.

Застроен
поземлен
урегулиран имат ХІV от 5
724 м.кв. от кв. 8, отреден
със
Заповед
№
1070/29.09.2000 г. на Кмета
на общината за Детска
градина с построена Сграда
- детска градина и ясла
)ОДЗ № 3), монолитна,
двует., строена 1976 г.,
състояща се от: І ет. - вход
от север, кухн. блок,
коридор, офис, учит. стая,
дирекзия, домакин, перил.
блок, коридор, стълбище,
коридор,
занималня
спалня,
офис
храна,
съблекалня, стая персонал,
коридор със стълбище,
съблекалня,
стълбище,
коридор, 2 бр. офис храна, 2 бр. заним. спалня, 2 бр. к-т мед.
сестра, 2 бр. сервиз. помещ.
котелно
помещение
и
нафтово стопанство със ЗП
- 1 169.50 м.кв. ІІ ет. изток и юг ЗП - 701.50
м.кв. състоящ се от
занималня - спалня, сервиз.
помещ., офис, съблекалня,
стая персонал, 2 коридора,
стълбище,
2
бр.
съблекални, 2 бр. стая мед.
сестра, 2 бр. занимални, 2
бр. спални, 2 бр. сервиз.
помещ. 6 402.25 м.куб.

6

7
С
Решение
103/22.06.1993 г. Пр.
30/22.06.1993
г.
предоставя правото на
ползване
сградния
фонд на СПТУ по МЕ.
С Решение 104 Пр.
30/22.06.1993
г.
е
закрита детската ясла.
Трафопост № 97 ЗП 80 м.кв., построен 1981
г. без право на строеж
на НЕК ЕР - ГО район
Павликени
ТУ
Свищов. СПТУ по МЕ
е закрито със Заповед
№ РД-14-99/13.06.2002
г. на МОН, а сградата
предадена на Община
Свищов с приемнопредавателен протокол
от 09.01.2003 г.
ОДЗ № 3 "Детски свят"
с Решение 646 ПР.
41/21.05.2002 г. на ОбС
- Свищов

8
Преобразуван в частна общинска
собственост
с
Решение
815/25.03.2003 г.

9

10

11
Отписан със Заповед №
2232/15.12.2004 г.

С Договор по ЗПСК от 27.07.2004 г.
продаден на “ВИВА-М” ЕООД гр.
Велико Търново
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1
114

2
751/04.06.2001

3
751

115

752/04.06.2001

752

4
гр. Свищов, ул. "3ти
март"
93а,
ЕКАТТЕ 65766, кв.
101, парцел І

5
Застроен
урегулиран
поземлен имот І кв. 101,
отреден
за
Детско
учреждение със Заповед №
1616/20.07.1967 г. на МАБ,
целият от 5 815 м.кв. с
построеана: 1.Сграда ОДЗ
№ 1 "Чиполино", панелна,
строена 1974 г., състояща
се от: А.Южно тяло сутерен с ПП - 290.30 м.кв.
и 2 етажа ЗП - 335.30 м.кв.,
средно тяла - сутерен с ПП
- 89.25 м.кв. (топла връзка)
и 2 етажа ЗП - 112.10 м.кв.
В.Северно тяло състоящо
се от сутерен с ПП - 178.50
м.кв. и 2 етажа със ЗП 208.70 м.кв. (ОЗП сграда 656 м.кв.)
гр. Свищов, м. Застроен поземлен имот
“Паметниците”,
част от кад. ед. 003148 в
ЕКАТТЕ
65766, землището на гр. Свищов,
кад. № 003148
представляващ "Дом за
стари хора" състоящ се от:
земя 5 200 м.кв., сграда,
масивна,
монолитна,
строена 1994 г. а)ниско
тяло - спален блок със
сутерен и 2 етажа ЗП - 288
м.кв. б)главен корпус спален блок и 3 етажа със
ЗП - 430 м.кв. в)хранителен
блок, двует. със ЗП - 400
м.кв. г)котелно, едноет. със
ЗП - 146 м.кв. д) трафопост
със ЗП - 48 м.кв.
е)септична яма със ЗП - 49
м.кв.

6

7
ОДЗ № 1 "Чиполино" с
Решение
646
Пр.
41/21.05.2002 г. на ОбС
- Свищов

8

9

10

11

Имотът е предоставен
за стопанисване на
ОССП - Свищов

Съгласно
скица
№
4212/24.03.2008 г. на ОС
"Земеделие и гори" обектът
се намира в имот кад. №
000731, землище Свищов.
Общата ЗП е 1 903.88 кв.
м., а разгънатата ЗП - 5
310.02 кв. м.
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1
116

2
753/04.06.2001

3
753

117

760/04.06.2001

760

118

761/04.06.2001

761

119

772/15.06.2001

772

120

773/15.06.2001

773

4
5
с. Александрово, Застроен поземлен имот І
ЕКАТТЕ 00285, кв. кв. 26 от 3 495 м.кв.,
26, парцел І
отреден за "Автоспирка,
клоново стопанство, битов
комбинат" със Заповед №
249/10.08.1926
г.
с
построени: 1.Автоспирка,
едноет., масивна с чстмбел,
строена 1972 г. от: А.Етаж
от чакалня и 3 помещения
ЗП - 78 м.кв. Б.Сутерен от
2 помещ. с вход от юг
помещение № 1 (югоизток)
с ПП - 7.50 м.кв. и
помещение № 2 (средно) с
ПП
15
м.кв.
2.Недовършена
административна сграда,
масивна
стмб.
конструкция,
едноет.,
строена 1987 г., състояща
се от етаж ЗП - 251 м.кв. и
сутерен с ПП - 223.15 м.кв.
САМО 35.5 %.
гр. Свищов, ул. Гробищен
християнски
"Плевенско шосе", парк - застроен урегулиран
ЕКАТТЕ
65766, поземлен имот ХХІХ кв. 3
пл. № 2684, кв. 3, от 26 545 м.кв. (пл. №
парцел ХХІХ
2684), отреден за "Парк,
КОО и църква" със Заповед
№ 1070/29.09.2000 г. на
Кмета на Общината с
построени сгради.
гр. Свищов, ул. Гробищен
християнски
"Плевенско шосе", парк
незастроен
ЕКАТТЕ 65766, кв. урегулиран поземлен имот
3, парцел ХХХ
ХХХ от 13 061 м.кв., кв. 3,
отреден за "Парк и КОО"
със
Заповед
№
1070/29.09.2000 г. на Кмета
на Община Свищов.
гр. Свищов, ул. Парк "Калето" - застроен
"Тома Пантелеев" урегулиран поземлен имот
2-4,
ЕКАТТЕ І кв. 39 от 14 000 м.кв.,
65766,
кв.
39, отреден за парк със
парцел І
Заповед № 1616/0.07.1997
г.
гр. Свищов, ул. “Д. Застроен
неурегулиран
Г. Анев” 1, пл. № поземлен имот пл. № 2145,
2145, кв. 45
кв. 45 с площ 440 кв. м., с
едноетажна сграда ЗП – 85
кв. м., мазе с ПП – 32 кв. м.

6

7

8

9

10

11

35

1
121

2
780/15.06.2001

3
780

122

785/15.06.2001

785

123

787/15.06.2001

787

124

788/15.06.2001

788

125

789/15.06.2001

789

126

790/15.06.2001

790

127

791/15.06.2001

791

128

792/15.06.2001

792

129

794/15.06.2001

794

4
5
Вардим, ЕКАТТЕ Застроен
урегулиран
10118,
кв.
6, поземлен имот в парцел
парцел VІІ
VІІ кв. 6 от 550 м.кв.,
отреден за Автоспирка масивна
с
построена
сграда,
ст.
бет.
к-я,
едноетажна, строена 1972
г., състояща се от три
помещения и навес със ЗП
- 148 м.кв., външна
тоалетна от 4 м.кв.
Алеково, ЕКАТТЕ Застроен
урегулиран
00237,
кв.
62, поземлен имот І кв. 62,
парцел І
целият от 4 270 м.кв.,
отреден за "Детски дом и
ясли" със Заповед №
240/08.05.1926
г.,
с
построени: 1.Сграда - ОДЗ
"Васил
Левски",
двуетажна,
масивна
с
чстмбел., строена 1972 г.
без сутерен състояща се от:
І ет. със ЗП - 352.80 м.кв.
със самостоятелен вход от
юг, десет стаи и коридор, ІІ
ет. (изток) състоящ се от 4
спални, коридор, сервизни
помещения
със
самвостоятелен вход със
ЗП - 172.80 м.кв. ІІ ет.
(запад) със самостоятелен
вход
състоящ
се
от
коридор, 4 стаи и сервизни
помещения със ЗП - 180
м.кв.
Царевец, ЕКАТТЕ Вододайна зона - имот кад.
78121, кад. № № 000216 от 12.818 дка
000216
Царевец, ЕКАТТЕ Вододайна
зона
78121, кад. № представляваща имот кад.
000209
№ 000209, с площ 0.541
дка.
Хаджидимитрово, Вододайна
зона
ЕКАТТЕ
77013, представляваща имот кад.
кад. № 000002
№ 000002 с площ от 38.784
дка.
Хаджидимитрово, Вододайна
зона
ЕКАТТЕ
77013, представляваща имот кад.
кад. № 000161
№ 000161 с площ 6.550 дка.
Хаджидимитрово, Вододайна
зона
ЕКАТТЕ
77013, представляваща имот кад.
кад. № 000103
№ 000103 с площ от 6.876
дка.
с. Овча могила, Вододайна зона - имот кад.
ЕКАТТЕ
53196, № 000385 от 17.565 дка
кад. № 000385
с. Овча могила, Вододайна зона - имот кад.
ЕКАТТЕ
53196, № 000073 от 19.652 дка
кад. № 000073

6

7
Кметство с. Вардим с
Решение
№
646/21.05.2002 г. Пр.
41 на ОбС.

8

9

10

11

ОДЗ "Васил Левски" с.
Алеково с Решение 646
Пр. 41/21.05.2002 г. на
ОбС.

Имота
отписан
със
Заповед № 682/22.03.2006
г.
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1
130

2
795/15.06.2001

3
795

4
с. Овча могила,
ЕКАТТЕ
53196,
кад. № 000284
Червена, ЕКАТТЕ
80457, кад. №
000102
Червена, ЕКАТТЕ
80457, кад. №
000048
Червена, ЕКАТТЕ
80457, кад. №
000054
село
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
кад.№000219
село
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
кад.№000223
Козловец, ЕКНМ
73784, кад. №
000299

131

796/15.06.2001

796

132

797/15.06.2001

797

133

798/15.06.2001

798

134

799/15.06.2001

799

135

800/15.06.2001

800

136

801/15.06.2001

801

137

802/15.06.2001

802

138

803/15.06.2001

803

139

804/15.06.2001

804

140

805/15.06.2001

805

141

806/15.06.2001

806

142

807/15.06.2001

807

143

808/24.03.2005

808

144

809/15.06.2001

809

Горна
Студена,
ЕКНМ 16393, кад.
№000294

145

810/15.06.2001

810

Горна
Студена,
ЕКНМ 16393, кад
.№000298

146

811/15.06.2001

811

Деляновци, ЕКНМ
20630, кад. №
000015

Козловец, ЕКНМ
37784, кад. №
000118
Козловец, ЕКНМ
37784, кад. №
000058
Козловец, ЕКНМ
37784, имот кад. №
000059
Козловец, ЕКНМ
37784, кад. №
000060
Алеково,
ЕКНМ
00237, кад. №
000026
Алеково,
ЕКНМ
00237, кад. №
000023
Алеково,
ЕКНМ
00237, кад. №
000015

5
Вододайна зона - имот кад.
№ 000284 от 9.560 дка

6

7

8

9

10

11

Вододайна зона - имот кад.
№ 000102 от 7.823 дка
Вододайна зона - имот кад.
№ 000048 от 12.835 дка
Вододайна зона - имот кад.
№ 000054 от 17.962 дка
Вододайна зона - имот кад.
№ 000219 от 3.608 дка
Вододайна зона - имот кад.
№ 000223 от 2.133 дка
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000299 с площ от 2.262
дка.
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000118 с площ 2.078 дка.
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляващ имот кад.
№ 000058 с площ 0.411 дка.
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000059 с площ 0.519 дка.
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000060 с площ 1.326 дка.
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000026 с площ от 2.721
дка.
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000023 с площ 0.684 дка.
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000015 с площ от 25.084
дка.
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000294 с площ от 10.682
дка.
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000298 с площ от 3.999
дка.
ВОДОДАЙНА ЗОНА представляваща имот кад.
№ 000015 с площ от 3.318
дка.
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1
147

2
812/15.06.2001

3
812

148

813/15.06.2001

1

149

814/15.06.2001

814

150

815/15.06.2001

815

151

816/15.06.2001

816

152

817/15.06.2001

817

153

818/15.06.2001

818

154

819/15.06.2001

819

155

820/15.06.2001

820

156

833/15.06.2001

833

157

838/15.08.2001

838

158

839/15.08.2001

839

4
5
Деляновци, ЕКНМ ВОДОДАЙНА ЗОНА 20630, кад. № представляваща имот кад.
000016
№ 000016 с площ от 17.008
дка.
Ореш,
ЕКНМ ВОДОДАЙНА ЗОНА 53672, кад. № представляваща имот кад.
000053
№ 000053 с площ от 3.212
дка.
Ореш,
ЕКНМ ВОДОДАЙНА ЗОНА 53672,
представляваща имот кад.
кад.№000354
№ 000354 с площ от 2.083
дка.
Драгомирово,
ВОДОДАЙНА ЗОНА ЕКНМ 23431, кад. представляваща имот кад.
№ 000052
№ 000052 с площ от 25.862
дка.
Драгомирово,
ВОДОДАЙНА ЗОНА ЕКНМ 23431, кад. представляваща имот кад.
№ 000273
№ 000273 с площ от 17.737
дка.
Морава,
ЕКНМ ВОДОДАЙНА ЗОНА 49028, кад. № представляваща имот кад.
000098
№ 000098 с площ от 15.862
дка.
Морава,
ЕКНМ ВОДОДАЙНА ЗОНА 49028, кад. № представляваща имот кад.
000100
№ 000100 с площ от 10.783
дка.
Морава,
ЕКНМ ВОДОДАЙНА ЗОНА 49028, кад. № представляваща имот кад.
000217
№ 000217 с площ от 7.388
дка.
Морава,
ЕКНМ ВОДОДАЙНА ЗОНА 49028, кад. № представляваща имот кад.
000046
№ 000046 с площ от 0.413
дка.
Бълг. Сливово, м. КАПТИРАН ИЗВОР, в
“Върбица”,
местността
"Върбица",
ЕКАТТЕ
07363, представляващ имот кад.
кад. № 000280
№ 000280 с площ 1.309 дка.
Червена, ЕКАТТЕ Застроен
урегулиран
80457,
кв.
28, поземлен имот І кв. 28 от 6
парцел І
400 м. кв., отреден за
"Училищен квартал" със
СГРАДА - УЧИЛИЩЕ,
двуетажна,
масивна
с
дървен гредоред: І ет. строен 1930 г., ЗП - 600 м.
кв., 2 100 м. куб. от 5 стаи,
коридор, 3 WC и баня, и
салон; надстройка ІІ етаж,
стр. 1935 г. от 5 стаи и
коридор със ЗП - 500 м. кв.,
1 750 м. куб.; мазе с ПП 30 м. кв., 66 м. куб.
Александрово,
КАПТИРАН
ИЗВОР,
ЕКАТТЕ
00285, представляващ имот с кад.
кад. № 000107
№ 000107 с площ 2.224 дка.

6

7

8

9

10

11

С Решение 229 от
29.07.1997 г. на ОбС
Свищов е закрита.
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1
159

2
858/28.09.2001

3
858

4
Хаджи Димитрово,
ул.
"Шестнадесета" 4,
ЕКАТТЕ 77013, кв.
47, парцел ІХ

160

859/28.09.2001

859

Хаджи Димитрово,
ЕКНМ 77013, кв.
45, парцел ІІ

161

873/02.11.2001 г.

873

Морава, ЗУПИ V
кв. 1, ул. “1-ва” №
63

5
Застроен
урегулиран
поземлен имот ІХ кв. 47 от
3092 м. кв. отреден за
"Детски дом". ДЕТСКА
ГРАДИНА
сграда,
двуетажна, масивна смб кя, строена 1966 г., без
сутерен, І етаж, ІІ етаж входно фоайе, коридор 2
занимални, спални, кухня,
офис,
физк.
салон,
сервизни
помещения,
умивалня, ЗП І етаж 351.50 м. кв., ІІ етаж и
тераса 427.54 м. кв., антре
5.85 м. кв. Котелно - сграда
едноетажна, масивна с
дървен гредоред, строена
1978 г. ЗП - 41.90 м. кв.,
100.60 м. куб. Склад,
масивен с дървен гредоред,
строен 1968 г. ЗП - 44 м.
кв., 88 м. куб.
Застроен
урегулиран
поземлен имот ІІ кв. 45 от
1891 м. кв. ЧИТАЛИЩЕ сграда, едноетажна (без
сутерен, масивна с дървен
гредоред, строена 1966 г.,
състояща се от входно
антре,
коридор,
библиотека,
салон,
помещение със ЗП - 190.38
м. кв., 666.30 м. куб. Склад
масивен
с
плоча,
едноетажен, строен 1980 г.
със ЗП - 7.22 м. кв., 15.88
м. куб.
ЗУПИ – V-12 кв. 1, отреден
за “Детски дом”, целият от
3 666 кв. м. и сграда – ЦДГ,
двуетажна, строена 1973 г.,
състояща се от: І етаж, ІІ
етаж – 2 занимални,
гардеробни,
сервизни
помещеня, офис, тераса с
вход от юг ЗП – 355.40 кв.
м., сутерен с ПП – 266 кв.
м.
Северно крило – стр. 1975
г. едноетажно, състоящо си
от коридор, учителска
сткая, дирекция ЗП – 71.40
кв. м.

6

7
ЦДГ "Здравец" с. Х.
Димитрово - Решение
646
на
ОбС
от
Протокол
41/21.05.2002 г. за
управление.

8

9

10

11

На
Читалищна
настоятелство
Решение 646 на ОбС
Протокол
41/21.03.2002 г.
С
Решение
№
57/31.01.2008 г., Прот.
№ 6 се предоставя на
клуб на пенсионера
"Надежда"
с.
Хаджидимитрово
обект представляващ
"Библиотека".
ЦДГ с. Морава с
Решение
646/21.05.2002 г., Пр.
41 на ОбС.
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1
162

2
881/12.11.2001

3
881

4
5
Царевец,
ЕКНМ Застроен
урегулиран
78121,
кв.
11, поземлен имот ХІ кв. 11 от
парцел ХІ
1520 м. кв., отреден за
"Културен
дом":
1.
Читалище "Светлина" двуетажна сграда, масивна,
стмбп, строена 1958 г., от: І
ет. - киносалон, коридор с
вътр. стълбище за ІІ ет.,
вход от изток и външ.
стълбище, ЗП - 223.25 м.
кв.; ІІ ет. - коридор,
библиотека, репетиционна
зала и тераса, ЗП - 386 м.
кв. 2. Склад и
WC,
масивен с дърван гредоред,
строена 1990 г., ЗП - 76 м.
кв., 186.2 м. куб.; 3. Сграда
(лятно кино), полумасивна,
едноетнажна строена 1960
г. ЗП - 160 м. кв., 368 м.
куб.;

6

7
На
Читалищно
настоятелство
Решение 646 на ОбС
Прот. 41/21.05.2002 г.

8

9

10

11
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1
163

2
889/27.11.2001

3
889

4
5
Морава,
ЕКНМ ЗУПИ - парцел Х кв. 1,
49028,
кв.
1, отреден за уч. двор, целият
парцел Х
от 9 770 м. кв. с : 1.
Училище/Св.Св. Кирил и
Методий/, двует., полумас.,
стр. 1930 г. с вх. от юг,
състоящ се от: І етаж - 5
класни стаи,х коридор,
офис, умивалня, коридор с
вътр. стълбище за ІІ ет. със
ЗП - 670 м. кв., 3015 м.
куб., ІІ ет. - 5 класни стаи,
учител.
стая,
дир-я,
библиотека и стълбище за
тав. помещение със ЗП 670 м. кв., 3015 м.
куб.Сутерен от кухн. блок
с ПП - 300 м. кв., 660 м.
куб., Таванско помещение
с ПП - 175 м. кв., 350 м.
куб.; 2. Пристройка - у-ще
/изток/, двует., мас. с дърв.
гред. стр. 1960 г., І ет. - 2
стаи и коридор, ІІ ет. - 4
класни стаи и коридор,
физк салон, съблекални ЗП
- 405 м. кв.1 822.50 м. куб.,
3. Пристройка - север,
едноет., мас. стмб. пл., стр.
1960 г. от коридор и 6 бр.
WC ЗП - 136.20 м. кв.,
367.80 м. куб. 4. Вход с
коридор - югозапад, мас.
стмб.пл. стр. 1978 г. ЗП 30.80 м. кв., 67.80 м. куб. 5.
Работилница, едноет., мас.
дър. гредоред., стр. 1930 г.
ЗП - 211.90 м. кв., 635.70 м.
куб.
6
гараж
–
мас.дърв.гред., строен 1980
г., ЗП – 72.25 кв. м.

6

7
ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий" с. Морава Решение 646 на ОбС от
Прот. 41/21.05.2002 г.
за управление.

8

9

10

11
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1
164

2
890/27.11.2001

3
890

4
гр. Свищов, ул.
"Полк. Н. Иванов"
1, ЕКНМ 65766,
пл. № 4284, кв. 74

5
СПОРТЕН
КОМПЛЕКС
"АКАДЕМИК"
представляващ
застроен
неурегулиран
поземлен
имот пл. № 4284, целият от
7 987 м. кв. част от парцел І
и: 1. Сграда, едноетажна,
масивна
монолитна,
строена 1974 г. състояща се
от помещение, стая портиер,
коридор
и
санитарен възел, с вход от
изток ЗП - 64 м. кв., 179.20
м. кв., 2. Тренировчна
спортна зала, едноетажна,
масивна
монолитна,
строена 1997 г. ЗП - 730 м.
кв., 4088 м. куб. 3. Сграда,
едноетажна,
масивна
монолитна, строена 1997 г.
с вход от изток, състояща
се от 2 канцеларии, 2
съблекални, 2бр. складове,
помещение ел. табло, 2 бр.
сан. възли, лекар, кабинет,
коридор със ЗП - 351 м. кв.,
877.50 м. куб.; 4. Игрище с
площ 1500 м. кв.; 5. Кафеаперитив "Спортна среща"
ЗП - 69 м. кв., 193.20 м.
куб. обособен търг. обект в
сграда 1 със съмостоятелен
вход от юг съгласно
заключение на ТСУ при
Община Свищов, разр-но
от РСПО № 86/10.07.1997
г.,
сан.
разр-но
№
7333/08.09.1997 г. на ХЕИ
В. Търново, уд. категориз-я
0017/10.07.1998 г., лиценз
235/31.08.2000 г.

6

7
С
Решение
256,
Протокол
28
от
30.09.1997 г. на ОбС
Свищов е предоставен
на ОП "Спорти имоти,
прояви
и
отдих"
Свищов. С Реш. 733,
Протокол
48/26.11.2002 г. на ОбС
е закрито ОП "СИПО"

8

9

10

11

42

1
165

2
891/28.11.2001

3
891

166

892/28.11.2001

892

4
гр. Свищов, ул.
"Патр. Евтимий"
97, ЕКНМ 65766,
пл. № 3958, кв. 104

5
ГРАДСКИ
СТАДИОН
"АКАДЕМИК"
представляващ
застроен
неурегулиран
поземлен
имот пл. № 3958, кв. 104,
целият от 28 730 м. кв.,
част от УПИ ХХХVІІІ,
състоящ се от игрище,
лесоатлетическа
писта,
трибуни и сграда за
физкултурни
нужди,
двуетажна,
масивна
монолитна, строена 1962 г.
І етаж - 2 съблекални, баня,
санитарен възел и пералня
ЗП - 220 м. кв., 550 м. куб.,
ІІ етаж - съдийска стая,
стая
гости,
санитарен
възел, склад и фоаие ЗП 125 м. кв., 312.50 м. куб.
Совата,
ул. Застроен
урегулиран
"Шеста" 1, ЕКНМ поземлен имот ІV-38 кв.
67787,
кв.
14, 14, целият от 1 517 м. кв.
парцел ІV-38
със СГРАДА-КМЕТСТВО,
двуетажна, масивна стмб.
пл. к., строена 1984 г.: І
етаж - зала, стая с входно
антре и санитарен възел,
коридор, общ коридор за
сутерена и ІІ етаж ЗП 171.50 м. кв., 476.80 м.
куб.; ІІ етаж - три стаи с
входно антре и санитарен
възел, склад и общ коридор
ЗП - 171.50 м. кв., 476.80 м.
куб.; сутерен от три
помещения с обща ПП 81.60 м. кв., 163.20 м. куб.
и коридор, укритие ЗП - 65
м. кв., 130 м. куб

6

7
С
Решение
256,
Протокол
28
от
30.09.1997 г. на ОбС е
предоставена на ОП
"Спортни
имоти,
прояви
и
отдих"
Свищов; С Решение №
722
Пр.
48
от
26.11.2002 г. е закрито
ОП
"СИПО"
от
01.01.2003 г.

8

9

10

11

Кметство с. Совата. С
Решение № 165, Пр. 14
от 23.05.2000 г. са
предоставени четири
помещения на ІІ етаж
със ЗП - 90 м. кв., за
стопанисване
и
управление на "ЗдравеСвищов" ЕООД и с
Решение 202, Пр. 17 от
21.07.2000
г.
са
преобразувани в частна
общинска собственост
С
Решение
№
914/29.03.2007 г. се
изключва от капитала
на "Здраве" ЕООД и се
стопанисва
от
Общината.

43

1
167

2
897/21.01.2002

3
897

168

898/24.01.2002

898

4
5
гр. Свищов, ЕКНМ Застроен
урегулиран
16393,
кв.
12, поземлен имот ІІ кв. 12,
парцел ІІ
целият от 9840 м. кв. с
построени: 1. Училищна
сграда
А.
Стара,
двуетажна,
мас.
дърв.
гредоред, строена 1930 г.: І
ет. - 7 кл. стаи, 2 коридора
и вътр. стълбище за ІІ ет.
със ЗП - 655.80 м. кв., 2
591.10 м. куб.: ІІ ет. - 10 кл.
стаи, коридор и вътр.
стълбище
за
тав.
помещение с ЗП - 655.80 м.
кв., 2 591.10 м. куб., таван.
помещение с ПП - 93.80 м.
кв., 187.60 м. куб., изба с
ПП - 93.7 м. кв., 187 м. куб.
Б. Пристройка, ниско тяло,
едноетаж. коридор, мас.
смб. к-я, стр. 1980 г. ЗП 27.90 м. кв., 83.70 м. куб. и
техн. раб., строена 1983 г.,
мас. стмб. к-я със ЗП - 540
м. кв., 1620 м. куб., 2.
Детска градина - сграда,
двуетажна, мас. стмб. к-я,
стр. 1960 г.: І ет. - фоайе с
вход от изток и вътр. ст-ще
за ІІ ет., сан. възел, кухня,
коридор ЗП - 280.30 м. кв.,
897 м куб., ІІ ет. - фоайе,
учит. стая, сан. възел,
спалня-занималня, коридор
ЗП - 170 м. кв., 544 м. куб.
Разположени са на І ет. раб-ца с ПП - 49.40 м. кв.,
158.10 м. куб., ІІ ет. запад –
работилница ЗП – 159.70
кв. м.
Хаджидимитрово, СГРАДА-СЪБЛЕКАЛНЯ,
ЕКНМ 77013, имот двуетажна, масивна стмб.
кад. № 000109
конструкция, строена 1977
г. към стадиона: І ет. - стая,
коридор и две стълбища за
ІІ етаж със ЗП - 74.15 м.
кв., 148.30 м. куб., ІІ ет. две стаи, две съблекални,
две WC, коридор и тераса
ЗП - 167 м. кв., 352.80 м.
куб.,
разположена
в
южната част на имот №
000109 от 34.703 дка /държ.
собственост/ по плана на с.
Х. Димитрово.

6

7
С Решение № 685
Протокол
56
от
16.09.1999 г. на ОбС
училището е закрито.
Сградата на ЦДГ т. 2 с
Решение
646,
Протокол
41/21.05.2002 г. на
ЦДГ с. Г. Студена за
управление; Сградата
на бившето НУ с Реш.
646
от
Пр.
41/21.03.2002 г. на
Кметство с. Г. Студена.

8

9

10

11

Кметство
с.
Х.
Димитрово - Решение
646 на Общ. съвет,
Протокол
41/21.05.2002 г.
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1
169

2
899/24.01.2002

3
899

170

903/06.02.2002

903

171

907/13.03.2002

907

4
5
гр. Свищов, ЕКНМ СГРАДИ, разположени в
65766, кад. № имот № 000096 от 285.965
000096
дка
"Резерват"
/държ.
собств./ по плана за
земеразделяне на Свищов
ЕКНМ 65766: 1. Жил. блок
- едноетажна, мас. ж. б. ел.,
стр. 1970 г., кухн. бокс, WС
- баня, 4 стаи и коридор с 2
входа от север ЗП - 99.20 м.
кв., 257.90 м. куб. 2. Сграда
- двуетажна, мас. ж. б. ел.,
стр. 1984 г.: І етаж - 2 бр.
фондохранилище ЗП 41.20 м. кв., 94.80 м. куб.;
ІІ етаж - 4 стаи, тераса ЗП 66.50 м. кв., 122.40 м. куб.
3. Сграда - едноетажна,
мас. ж. б. ел., стр. 1984 г.,
от 3 бр. фондохранилище
ЗП - 43.10 м. кв., 99.10 м.
куб.;
4. Сграда едноетажна, мас. д. гр.ед.,
стр. 1970 г. от три бр.
фондохранилища ЗП 54.90 м. кв., 126.30 м. куб.;
5. Сграда - еднаетажна,
мас. д. гред., стр. 1970 г., 2
бр. WC ЗП - 5.7 м. кв., 11.4
м. куб.; В имота са
монтирани през 1976 г. 3
бр. паянтови бунгала; през
1984 г. фургон и 2 бр. жил.
бунгала тип “Кайлъка”
през
1998
г.
на
Историческимузий
Свищов.
Царевец,
ЕКНМ Застроен
урегулиран
78121,
кв.
8, поземлен имот V кв. 8,
парцел V
целият от 17 520 м. кв.,
отреден за игрище със
СГРАДА
/съблекалня/,
масивна ст. б. к-ция, ЗП 222 м. кв., 835 м. куб.,
строена 1967 г.
Козловец, ЕКНМ Сграда
Клуб
на
37784,
кв.
52, пенсионера,
едноетажна,
парцел І
строена 1989 г., масивна
стмб. к-я, състояща се от
коридор
с
вътрешно
стълбище за избата, клуб,
стая, санитарен възел,
бръснарница със ЗП 324.50 м. кв., 1265 м. куб.,
изба с ПП - 242 м. кв., 533
м. куб., разположена в
ЗУПИ І кв. 52.

6

7
Исторически
музей
Свищов - Решение №
646,
Прот.
41/21.05.2002 г.

8

9

10

11

Кметство с. Царевец Решение
646 на
Общински
съвет,
Протокол
41/21.05.2002 г.

Кметство с. Козловец с
Решение
646
от
Протокол
41/21.05.2002 г. на
ОбС;
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1
172

2
919/08.04.2002

3
919

4
Овча
Могила,
ЕКНМ 53196, пл.
№ 194, кв. 32,
попадащ в УПИ ІІІ

5
ЗАСТРОЕН
НЕУРЕГУЛИРАН
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПЛ.
194 КВ 32, целият от 6 890
м. кв., попадащ в УПИ ІІІ 9 400 м. кв., отреден за
"УЧИЛИЩЕ":
1.
УЧИЛИЩЕ /ОУ Св. св.
Кирил и Методий"/, А Основна
сграда
двуетажна, мас., д. гред.,
стр. 1935 г., ЗП - 648.79 м.
кв., РЗП - 1 297.40 м. кв., 4
920 м. куб., Б - Пристройка
/Физк. салон/ - едноетажна,
масивна, стр. 1972 г., ЗП 343 м. кв., 1 372 м. куб.,
ИЗБА - ПП- 100 м. кв., 240
м. куб., 2. РАБОТИЛНИЦА
/политехнич./ - едноетажна,
мас . д. гред., стр. 1962 г.,
ЗП - 192.30 м. кв., 576.9 м.
куб.; 3. ВЪНШНИ WC - 6
бр., мас., едноетажни, ЗП 36 м. кв., 79.90 м. куб.; 4.
Киносалон - ЗП - 295 м.
кв.; 5. СГРАДА /Бивше
начално училище/, склад едноет., мас., д. гред, стр.
1940 г., ЗП - 406.8 м. кв. 1
267.20 м. куб.

6

7
ОУ "Св. св. Кирил и
Методий"
с.
Овча
Могила с Решение №
646,
Прогокол
41/21.05.2002 г. на
ОбС.
С Решение 656, Прот.
42/28.06.2002
г.
предоставен киносалон
за
безвъздмезно
ползване на СУПЗ с.
Овча
Могила.
С
Решение 721, Прот.
47/29.10.2002 г. ОбС
дава
съгласие
за
отдаване под наем
кухн. блок ЗП - 55 м.
кв., обособена част от
Т. Б. - изба.
С Дог. от 14.09.1998 г.
вписан 11.02.1999 г. в
РС учредено право на
безвъзмездно ползване
на
СУПЗ
в/у
общежитие.
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9
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46

1
173

2
920/18.04.2002

3
920

4
Алеково,
ул.
"Първа"
3,
ЕКАТТЕ 00237, кв.
37, парцел Х-167

5
СГРАДА (средно тяло)
двуетажна,
масивна
монолитна, строена 1972 г.,
разположена в УПИ Х-167
кв. 37, целият от 3 300 м.
кв., отреден за "Аптека,
автоспирка
и
ТКЗС",
състояща се от: І етаж - 1.
Автоспирка - чакалня, 2
стаи, сане.итарен възел,
коридор с вътр. стълбище
за изба и ІІ етаж със ЗП - 97
м. кв., 329.80 м. кв.. 2.
Помещение
/бивш
тотопункт/ със ЗП - 27.70
м. кв., 94.20 м. куб. и склад
с ПП - 5.80 м. кв., 19.70 м.
куб.; 2. ІІ етаж - 1. Жилище
(запад) от кухня - столова,
2
дневни,
спалня,
санитарен възел, коридор
със самостоятелен вход ЗП
- 94.50 м. кв. и 1/2 ид. ч. от
общ коридор с вътр.
стълбище от 7.10 м. кв.,
288.30 м. куб.; 2. Жилище
(изток) от кухня, дневна,
спалня,
санит.
възел,
коридор, тераса ЗП - 70 м.
кв. с 1/2 ид. ч. от общ
коредор с вътр. стълбище
215.90 м куб.; 3. Сутерен от
3 изби, склад, коридор и
вътр. стълбище за І етаж с
ПП - 177.55 м. кв., 426.10
м. куб. и правото на строеж
на сградата върху част от
УПИ Х.

6

7

8

9

10

11
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1
174

2
922/19.04.2002

3
922

175

953/28.08.2002

953

176

956/13.09.2002 г.

956

4
5
Ореш, ул. "Главна" ЗУПИ V кв. 50, целият от 6
7, ЗУПИ 53672, кв. 950 м. кв., отреден за
50, парцел V
училище /ОУ "Хр. Ботев"/
с:
І.
УЧИЛИЩНА
СГРАДА
/стара
с
надстройка - ІІІ ет./,
триетажна, І и ІІ ет. масивни, д. гредоред, стр.
1934 г., ЗП - 321.17 м. кв.
РЗП - 642,34 м. кв., 2 643 м.
куб., ІІІ ет. - надстрояван
1972 г., масивен, стмб. пл.,
ЗП - 321.17 м. кв., 1 316 м.
куб.; ІІ ПРИСТРОЙКА
/северозапад/, мас. стмб. кя, триетажна, стр. 1972 г.,
ЗП - 293 м. кв., РЗП - 879 м.
кв., 3 603 м. куб.;
СУТЕРЕН 1. кухня и
столова ПП- 180 м. кв., 432
м. куб.,; 2. парно ПП - 47 м.
кв., 211 м. куб.; спомаг
пом-я огняр и склад ПП 100 м. кв., 250 м. куб.; ІІІ
Сграда/ФИЗК. САЛОН И
КАБИНЕТИ/ - двуетажна,
масивна, стмб. к-я, строена
1962 г. ЗП - 306.10 м. кв.,
РЗП - 612.20 м. кв., 2 234 м.
куб.; ІV. ВЪНШНО WC масивна, стмб. пл. ЗП 42.80 м. кв., 94.16 м. куб.
гр. Свищов, ул. Застроен
урегулиран
"Черни връх" 68, поземлен имот ІІІ кв. 105
ЕКНМ 65766, кв. А, целият от 5 331 м. кв. и
105А, парцел ІІІ
построена
двуетажна
панелна сграда (Детска
градина)
ОДЗ
№
2
"Слънчо" със ЗП - 779 м.
кв., строена 1981 г.
с. Совата, ул. 6-та ЗУПИ ІІІ-27, кв. 13 от 4 370
№ 2,УПИ ІІІ-27 кв. кв. м., отреден за детска
13
градина, ЦДГ “Пчеличка” с
построени:
1.Сграда,
едноетажна,
масивна с дървен гредоред,
строена 1945 г., ЗП – 356
кв. м.;
2.Склад,
едноетажен,
масивен с дървен гредоред,
строен 1975 г. със ЗП – 40
кв. м., 88 куб. м.

6

7

8

9

10

11

С
Решение
№
930/23.09.2003 г., Прот.
60 на ОбС Свищов
предоставено на ЦДГ
“Пчелица” с. Совата.
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1
177

2
997/04.11.2002

3
997

178

1034/16.12.2002

1034

179

1035/16.12.2002

1035

180

1036/16.12.2002

1036

181

1037/16.12.2002

1037

182

1038/16.12.2002

1038

183

1039/16.12.2002

1039

184

1040/16.12.2002

1040

4
5
Драгомирово,
Застроен
урегулиран
ЕКНМ 23431, кв. поземлен имот ІІ кв. 131,
131, парцел ІІ
целият от 900 м. кв. и
сграда,
едноетажна,
масивна дървен гредоред,
строена 1978 г. (със
средства от самооблагането
- бивш техн. пункт СБА автомивка), състояща се от
2 кабинета, коридор, стая
със ЗП - 127.34 м. кв. и
гаражи 2 броя, мас.
стмб.ел. стр. 1978 г. със ЗП
- 96.46 м. кв. ОЗП - 223.80
м. кв., 604.30 м. куб.,
отреден
за
микротехнически център
със
Заповед
№
1322/15.09.1993 г. на Кмета
на Общината.
Червена, ЕКАТТЕ Вододайна
зона,
80457, кад. № представляваща
000095
кадастрален
имот
№
000095 с площ 1.910 дка.
с. Ореш, ЕКАТТЕ Вододайна
зона,
53672, кад. № представляваща
000127
кадастрален № 000127 с
площ 0.990 дка.
Морава, ЕКАТТЕ Вододайна
зона
49028, кад. № представляваща
имот
000221
кадастрален № 000221 с
площ 2.425 дка по плана за
земеразделяне
на
с.
Морава.
с.
Козловец, Вододайна
зона
ЕКАТТЕ
37784, представляваща
имот
кад. № 00138
кадастрален № 000138 с
площ 0.921 дка по плана за
земеразделяне
на
с.
Козловец.
с.
Морава, Вододайна
зона
ЕКАТТЕ
49028, представляващ
имот
кад. № 000401
кадастрален № 000401 с
площ 2.593 дка по плана за
земеразделяне
на
с.
Морава.
с.
Морава, Вододайна
зона
ЕКАТТЕ
49028, представляваща
кад. № 000402
кадастрален № 000402 с
площ 4.309 дка по плана за
земеразделяне
на
с.
Морава.
с. Горна Студена, Вододайна
зона
м.
“Стопански представляваща имот кад.
двор – 2”, ЕКАТТЕ № 000297 с площ 4.221 дка
16393, кад. № разположена в местността
000297
"Стопански двор - 2" по
плана за земеразделяне на
с. Горна Студена.
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Преактуван с АОС
1323/11.07.2005 г.

№

49

1
185

2
1056/09.01.2003

3
1056

4
гр. Свищов, пл.
"Свобода"
ЕКАТТЕ
65766,
пл. № 4604, кв. 80

186

1057/14.01.2003

1057

с.
Алеково,
ЕКАТТЕ 00237, кв.
36А, парцел І

187

1060/17.01.2003

1060

с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
кад. № 000387

188

1064/29.01.2003

1064

гр. Свищов, ул.
“Григор Стоянов”
16, УПИ ХХVІ кв.
82

5
Поземлен имот пл. № 4604
кв. 80 по регулационния
план на гр. Свищов,
съставляващ част от парцел
І кв. 80, представляващ
градска градина "Свобода"
с площ от 3 652 м.кв.
Обществена
тоалетна,
представляваща масивна,
монолитна,
едноетажна
сграда,
полувкопана,
строена 1960 г. със ЗП - 28
м.кв.
Застроен
урегулиран
поземлен имот І кв. 36А,
целият от 2 080 м.кв.,
отреде за Селкооп и
Общински
дом,
КМЕТСТВО
сграда,
двуетажна, мас. стмб. ел.,
строена 1959 г., сутерен и
здва
етажа:
1.Сутерен
(укритие), ПП - 72.70 м.кв.,
168.95 м.куб.; 2.І ет. ЗП 181.30 м.кв., 562 м.куб., ІІ
ет. ЗП - 181.30 м.кв., 562
м.куб.
Вододайна
зона
представляваща
имот
кадастрален № 000387 с
площ 2.533 дка по плана за
земеразделяне
на
с.
Козловец.
ЗУПИ ХХVІ кв. 82, целият
от 1659 кв. м., отреден за
обществено обслужване и
сграда (бивша ЦДГ № 6)
двуетажна,
масивна,
монолитна, строена 1956 г.
от: сутерен с ПП – 277.90
кв. м., 719.80 куб. м. и
външни стълбища със ЗП –
9 м. кв.; І етаж ЗП - 448.30
кв. м.; ІІ етаж ЗП – 356.40
кв. м.

6

7

8

9

10

11

В севернта част на
ЗУПИ І построена чрез
отстъпено право на
строеж през 1960 г.,
търговска двуетажна
сграда със ЗП - 460
м.кв. на ПК "Надежда"
с. Алеково.
Кметство с. Алеково –
Решение
№
930/23.09.2003 г., Прот.
60 на ОбС Свищов.

С Решение № 246,
Протокол
26
от
05.08.1997
г.,
добълнено с Решение
№ 432, Протокол 40 от
29.09.1998 г. на ОбС
Свищов се предоставя
безвъзмездно право на
ползване
върху
сградата на Бюро по
труда Свищов.
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1
189

2
1096/02.06.2003

3
1096

4
гр. Свищов, ул.
"Цанко
Церковски"
2,
ЕКАТТЕ
65766,
пл. № 4195, кв. 45

190

1101/12.06.2003

1101

с.
Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, кад. №
000298

191

1102/12.06.2003

1102

192

1103/03.07.2003

1103

с. Овча могила,
ЕКАТТЕ
53196,
пл. № 588, кв. 95
Хаджидимитрово,
м.
“Козловско”,
ЕКАТТЕ
77013,
кад. № 000125

5
Сграда - административна
(Община
Свищов),
четириетажна със сутерен,
строена 1976 г., масивна,
монолитна
със
стм.б.скелетна
к-я,
разположена в имот пл. №
4195, одобрен със Заповед
№ 300-4-55/22.07.2002 г. на
АК - София, целият от 1
503 м.кв., кв. 45, състояща
се от: Партер ЗП - 794
м.кв., 3 613 м.куб. от
фоайе, зала № 1, стая ОИЦ,
портиерна, стая дежурен
ГЗ, офис чистачки, стая обреди, 2 коридора, сан.
възел с 3 бр. WС, склад с
ПП - 4 м.кв., 7.2 м.куб.,
гаражи 2 бр. с антре, вътр.
стълбище за сутерен и І ет.;
І ет. със ЗП - 794 м.кв., 2
262.90 м.куб. от фоайе, 2
коридора, зала № 18, 8
стаи, кабинет на Кмета,
архив, санит. възли 2 бр.,
стълбище за партер и ІІ ет.,
7 тераси; ІІ ет. със ЗП - 794
м.кв., 2 421.70 м.куб. от
фоайе, 13 стаи, 2 бр.
архива, 2 коридора, сан.
възли 2 бр., 7 тераси; ІІІ ет.
със ЗП - 794 м.кв., 2 421.70
м.куб.
от
фоайе,
2
коридора, 12 стаи, санит.
възел с 2 бр. WС, вътр.
стълб. за ІІ ет.; Сутерен с
ПП - 640 м.кв., 1 760 м.куб.
помещения парно и ПУ.
Водостопанско
съоръжение,
представляващ
имот
кадастрален № 000298 от
0.530 дка по плана за
земеразделяне
на
с.
Българско Сливово.
Имот пл. № 588 кв. 95,
целият от 350 м.кв. каптаж.
Имот кад. № 000125 водостопанско
съоръжение, целият от
1.918 дка в местността
"Козлвско" по плана за
земеразделяне
на
с.
Хаджидимитрово.
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1
193

2
1104/02.07.2003

3
1104

194

1105/03.07.2003

1105

195

1106/03.07.2003

1106

196

1107/02.07.2003

1107

197

1108/02.07.2003

1108

198

1109/03.07.2003

1109

199

1111/03.07.2003

1111

200

1112/03.07.2003

1112

4
5
Бълг.
Сливово, Имот кад. № 000231 с
ЕКАТТЕ
07363, площ
0.335
дка
кад. № 000231
водостопанско съоръжение
по плана за земеразделяне
на с. Българско Сливово.
с. Козловец, м. Имот
кадастрален
№
“Кална
дере”, 000792, целият от 1.313 дка
ЕКАТТЕ
37784, - водостопанко съоръжение
кад. № 000792
в местността "Кална дере"
по плана за земеразделяне
на с. Козловец.
с. Горна Студена, Водостопанско
м.
“Кайнаците”, съоръжение,
ЕКАТТЕ
16393, представляващо
кад. № 000168
земеделска земя имот кад.
№ 000168, целият от 1-399
дка
разположен
в
местността "Кайнаците" по
плана за земеразделяне на
с. Горна Студена.
с. Горна Студена, Имот кад. № 000220 с
м.
“Бентьовете”, площ
0.639
дка,
ЕКАТТЕ
16393, представляващ
кад. № 000220
водостопанско съоръжение
в местността "Бентьовите"
по плана за земеразделяне
на с. Горна Студена.
с. Козловец, м. Водостопанско
“Камъка”,
съоръжение,
ЕКАТТЕ
37784, представляващ имот кад.
кад. № 000139
№ 000139 с площ 0.423 дка
в местността "Камъка" по
плана за земеразделяне на
с. Козловец.
гр. Свищов, м. Вододайна
зона,
“Сувата”, ЕКАТТЕ представляваща земеделска
65766, кад. № земя имот кад. № 000835 с
000835
площ
4.049
дка,
разположен в местността
"Сувата" по плана за
земеразделяне
на
гр.
Свищов.
с. Козловец, м. Вододайна
зона,
“Камъка”,
представляваща имот кад.
ЕКАТТЕ
37784, № 000143 земеделска земя
кад. №000143
с
площ
0.269
дка,
разположена в местност
"Камъка" по плана за
земеразделяне
на
с.
Козловец.
с.
Морава,
м. Вододайна
зона,
“Банкова
представляваща имот кад.
воденица”,
№ 000021 земеделска земя
ЕКАТТЕ
49028, с
площ
6.779
дка,
кад. № 000021
разположена в местността
"Банкова воденица" по
плана за земеразделяне на
с. Морава.
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1
201

2
1113/03.07.2003

3
1113

202

1138/13.10.2003

1138

203

1159/02.02.2004

1159

204

1160/02.02.2004

1160

4
5
гр.
Свищов, Вододайна
зона,
ЕКАТТЕ
65766, представляваща имот кад.
кад. № 000109
№ 000109, земеделска земя
с площ 0.375 дка по плана
за земеразделяне на гр.
Свищов.
Овча могила, ул. Застроен
неурегулиран
"Алеко
поземлен имот пл. № 498
Константинов" 1, кв. 8 А, с площ 11 330 м.
ЕКАТТЕ
53196, кв. (СУПЗ "Св. Климент
пл. № 498, кв. 8 А Охридски"), участващ в
УПИ І-13260 м. кв.,
отреден за СПТУ и сгради:
1. Училище 2 ет., полумас.
стр. 1927 г.: сутерен с ПП 158 м. кв. и І ет. ЗП - 533 м.
кв. - уч. стая, коридори 2
бпр., лекар. к-т, к-т псих-г,
6 кл. стаи, физ. салон, сан.
възел 2 бр. с 7 WC, 3 бр.
склад с ПП - 12 м. кв., ІІ
ет., стр. 1956 г., мас. д. гр.
ЗП - 569 м. кв., 4 уч. к-т, 4
кл. стаи, 3 корид., компют.
зала, 2 канц-и, 2 каб. адм.,
сан. възел 2 бр. с 7 WC;
пристройка 2 ет. стр. 1980
г. ЗП - 185.6 м. кв.; 2.
Склад ЗП - 26.4 м. кв.; 3.
Уч. раб-ца ЗП - 108.50 м.
кв.; 4. Уч. раб-ца ЗП - 104
м. кв.; 5. Уч. раб. ЗП - 66.30
м. кв.; 6. Склад амб. ЗП 19.8 м. кв., стр. 1960 м. кв.;
7. Склад ЗП - 5 м. кв.; 8.
Склад - ЗП - 26 м. кв.; 9.
Склад - ЗП - 33.60 м. кв.;
10. Сграда от коридор и 3
склада, 3 уч. кухни и
коридор, кухня и столова,
пералня ЗП - 536.90 м. кв.
стр. 1927 г.; 11. Сушилня
ЗП - 18 м. кв.; 12. Сграда за
хран. Отпадъци строена
1990 г., ЗП – 9 кв. м.; 13.
Административна сграда –
2 ет., ЗП – 29.25 кв. м.; 14.
Външна WC ЗП – 54.40 кв.
м.
гр. Свищов, м. Имот кад. № 000302 “Кладенците”,
"Водостопанско
ЕКАТТЕ
65766, съоръжение" с площ 0.187
кад. № 000302
дка.
гр. Свищов, м. Имот кад. № 000303 “Кладенците”,
Водостопанско съоръжение
ЕКАТТЕ
65766, с площ 0.128 дка.
кад. № 000303

6
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9
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С
Решение
№
56/29.01.2004 г. Пр. 61
имотът е предоставен
за
безвъзмездно
стопанисване
и
управление на СУПЗ
"Св.
Климент
Охридски" с. Овча
Могила.
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1
205

2
1167/04.02.2004

3
1167

4
гр. Свищов, ул.
"Патр. Евтимий"
105,
ЕКАТТЕ
65766, кв. 104,
парцел ХLІV

206

1173/24.02.2004

1173

гр. Свищов, м.
“Паметниците”,
ЕКАТТЕ
65766,
кад. № 508008

207

1180/15.03.2004

1180

с. Овча могила,
ЕКАТТЕ
53196,
кад. № 000165

208

1183/16.03.2004

1183

с. Горна Студена,
ул. "Първа" 4,
ЕКАТТЕ 16393, кв.
33

5
Незастроен
урегулиран
поземлен имот ХLІV кв.
104, с площ 2 950 м.кв.,
отреден
за
"Детска
площадка и озеленяване"
със
Заповед
№
1225/30.07.2003
г.
на
Общината.
Сграда - музей "27 юни
1877
г.",
масивна
монолитна
с
ж.б.
конструкция, едноетажна
сграда, строена 1977 г.,
състояща се от фоайе,
коридор, обслужваща стоя,
сервизни
помещения,
работен кабинет и зала за
експозиции със ЗП - 310
м.кв., кубатура 1 085
м.куб., разположена в имот
кад. № 508008, собственост
на НУГ - държавно
лесничейство
(мествост
"Паметниците").
Застроен имот кад. №
000165
по
плана
за
земеразделяне на с. Овча
Могила,
представляващ
спортен терен с площ 1.462
дка и сграда, едноетажна,
масивна, построена 1963 г.
със ЗП - 126.60 м.кв.,
състояща
се
от
две
съблекални,
санитарен
възел, стая съдии, стая,
коридор и склад с ПП 19.80 м.кв.
Сграда разположена в УПИ
кв. 33, с площ 12 300 м.кв.,
отреден
за
СОНС,
Читалище, Лятна градина,
Паметник, Поща, Селкооп,
Летен
театър,
представляваща:
1.Общински
дом
Кметство, масивна ж.б. к-я,
строена 1961 г.; А.Партер антре,
коридор
и
5
помещения, ЗП - 204.60
м.кв. Б.І ет. със ЗП - 204.60
м.кв.
антре,
клуб,
дежурна, офис, 3 стаи,
вътр. стълбище за партер и
ІІ ет. със ЗП - 204.60 м.кв. коридор, ритуална зала, 2
склада, стая, канцелария Кмет, стая - финансист,
стая - полицай, архив и
вътр. стълбище за таван.

6

7

8

9

10

11

Исторически
музей
"Алеко Константинов"
с
Решение
№
464/30.06.2005
г.,
Протокол 40 на ОбС
Свищов.

Кметство
с.
Овча
Могила – Решение
464/30.06.2005
г.,
Протокол № 40 на ОбС
Свищов.

Кметство с. Горна
Студена – Решение №
464/30.06.2005
г.,
Протокол № 40 на ОбС
Свищов.
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1
209

2
1184/16.03.2004

3
1184

4
с. Горна Студена,
ул. "Първа" 6,
ЕКАТТЕ 16393, кв.
33

210

1186/14.04.2004

1186

ул.
"Д.
Х.
Василев", ул. "Цар
Освободител", пл.
"Алеко", ЕКАТТЕ
65766, кв. 44

211

1204/12.05.2004

1204

гр. Свищов, ул.
"Полк. Н. Иванов"
1, ЕКАТТЕ 65766,
кв. 74, парцел ХVІІ

212

1205/12.05.2004

1205

гр. Свищов, ул.
"Полк. Н. Иванов"
1, ЕКАТТЕ 65766,
кв. 74, парцел ХІХ

5
Сгради - разположени в
УПИ кв. 33, с площ 12 300
м.кв., отреден за СОНС,
Читалище, Лятна градина,
Паметник, Поща, Селкооп
и
Летен
театър,
представляващи:
1.Читалище - двует., мас.
ж.б. к-я, строена 1957 г.:
1.1.І ет. със ЗП - 462 м.кв.
(голям салон, малък салон,
фоайе,
коридор,
2
гримьорни
и
вътр.
стълбище за ІІ ет.) 1.2.ІІ ет.
със ЗП - 115.20 м.кв.
(коридор,
библиотека,
кинокабина,
хранилище)
1.3.Изба с ПП - 109 м.кв.
2.Външна WС - масивна с
дърв.
гредоред,
едноетажна, строена 1957
г. със ЗП - 17 м.кв.
Застроен
урегулиран
поземлен имот - кв. 44 по
регулационния план на гр.
Свищов,
отреден
за
"Читалище", целият от 9
725
м.кв.
(Градска
градина).
Незастроен
урегулиран
поземлен имот ХVІІ кв. 74,
целият от 5 722 м.кв.,
отреден
за
"Спортни
игрища" със Заповед №
380/13.03.2003
г.,
представляващ игрище с
площ 1 500 м.кв.
Незастроен
урегулиран
поземлен имот ХІХ кв. 74,
целият от 650 м.кв.,
отреден
за
"Детска
площадка" със Заповед №
380/13.03.2003 г.

6

7
С
Решение
№
464/30.06.2005
г.,
Протокол № 40 на ОбС
Свищов - външна WC
на Кметство с. Горна
Студена , а сградата на
читалище
“Просвещение”
на
читалищното
настоятелство.
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1
213

2
1206/12.05.2004

3
1206

4
гр. Свищов, ул.
"Полк. Н. Иванов"
1, ЕКАТТЕ 65766,
кв. 74, парцел ХХ

214

1207/17.05.2004

1207

гр. Свищов, ул.
"Проф. Бъров" 9,
ЕКАТТЕ 65766, кв.
74, парцел ХХІІ

215

1224/30.06.2004

1224

с. Овча могила,
ЕКАТТЕ
53196,
пл.№ 54, кв. 51,
парцел І

216

1239/25.08.2004

1239

с. Овча могила,
ЕКАТТЕ
53196,
кад. № 000053

5
Застроен
урегулиран
поземлен имот ХХ кв. 74
отреден за "Спортна зала"
със
Заповед
№
380/13.03.2003 г.: 1.Земя от
3 200 м.кв. 2.Сграда
едноет.,
масивна,
монолитна, състояща се от
помещение, стая - портиер,
коридор и санит. възел с
вход от изток със ЗП - 64
м.кв., търг. обект със ЗП 69 м.кв. със самостоятелен
вход от юг. 2.Спортна зала
едноет.,
масивна,
монолитна, строена 1997 г.
със ЗП - 730 м.кв. 3.сграда
едноет.,
масивна,
монолитна, строена 1997 г.
с вход от изток, състояща
се от 2 канцеларии, 2
съблекални, 2 бр. складове,
помещение ел. табло, 2 бр.
санитарни възли, лекарски
кабинет, коридор със ЗП 351 м.кв., 877.50 м.куб.
Незастроен
урегулиран
поземлен имот ХХІІ кв. 74
с площ 4 810 м.кв., отреден
за озеленяване със Заповед
№ 380/13.03.2003 г. на
общината.
Автоспирка
сграда,
едноетажна, масивна с жб.
ел., строена 1977 г.,
състояща
се
от
три
помещения със ЗП - 100
м.кв.,
пл.
№
54,
разположена върху част от
УПИ І кв. 51.
Селскостопански сгради,
строени
1980
г.,
разположени в имот кад. №
000053, представляващи:
1.Овчарник със склад,
масивен ж.б. ел., 1 ет., със
ЗП - 298.90 м.кв. 2.Навес
със ЗП - 445.30 м.кв.

6

7

8

9

10

11

Кметство
с.
Овча
Могила с Решение №
464/30.06.2005
г.,
Протокол 40 на ОбС
Свищов.

СУПЗ С. Овча Могила

Преактуван с АОС
1350/01.02.2006 г.

№

56

1
217

2
1240/27.08.2004

3
1240

218

1241/27.08.2004

1241

219

1251/03.09.2004

1251

220

1260/27.10.2004

1260

221

1261/27.10.2004

1261

222

1262/23.02.2005

1262

223

1268/12.03.2005

1268

4
5
с. Овча могила, Селскостопански сгради,
ЕКАТТЕ
53196, строени
1977
г.,
кад. № 000054
разположени в имот кад. №
000054, представляващи:
1.Гаражи с работилница и
складове, масивни ж.б. ел.,
1 ет., със ЗП - 625 м.кв.
2.Пилчарник - масивен с
дървен гредоред със ЗП 76 м.кв. 3.Дърводелна
работилница, масивна с
дървен гредоред ЗП - 16.30
м.кв.
с. Овча Могила, Селскостопански сгради,
ЕКАТТЕ
53196, строени
1976
г.,
кад. № 000055
разположени в кад. №
000055, представляващи: 1.
Свинарник със ЗП – 530 кв.
м.; 2. Склад за нафта със
ЗП – 23кв. м.; 3. Краварник
с фуражомелка, учебни
кабинети, битова стая и
санитарен възел ЗП – 368
кв. м.;
с. Горна Студена, Обществена
тоалетна,
ЕКАТТЕ 16393, кв. представляваща
масивна
32
монолитна
едноетажна
сграда, разположена в кв.
32
(без
УПИ)
по
регулационния план на с.
Горна Студена, строена
1969 г. със ЗП - 46.80 м.кв.
с. Ореш, ЕКАТТЕ Сграда
обществена
53672,
кв.
50, тоалетна,
едноетажна,
парцел ІV
масивна,
монолитна,
строена 1971 г., със ЗП - 48
м.кв., разположена в УПИ
ІV кв. 50.
с. Ореш, ЕКАТТЕ Гробищен парк - ЗУПИ 53672, кв. 49А, парцел І кв. 49А, отреден
парцел І
за гробища: 1.Земя от 28
600 м.кв. 2.Сграда - дом на
покойника,
едноетажна,
масивна стмб. ел., строена
1990 г. със ЗП - 115.60
м.кв.
гр. Свищов, ул. ПИ - кв. 46, "Градска
"Цанко
градина с Часовник" с
Церковски",
площ 4 113 м.кв. и
ЕКАТТЕ 65766, кв. часовникова кула със ЗП 46
23.04 м.кв., построена 1765
г.
гр. Свищов, ул. Незастроен
урегулиран
"Патр. Евтимий" поземлен имот - ХLV кв.
107,
кв.
104, 104 "Мемориален парк"
парцел ХLV
(Френски
гробища)
с
квадратура 2 383 м. кв.

6

7
СУПЗ с. Овча Могила

СУПЗ с. Овча Могила

8

9

10

11
Преактуван с АОС
1351/01.02.2006 г.

Преактуван с АОС
1352/01.02.2006 г.

№

№

Кметство с. Горна
Студена – Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.

Кметство с. Ореш Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.
Кметство с. Ореш

57

1
224

2
1272/11.04.2005

3
1272

4
Хаджидимитрово,
УПИ ІІ, кв. 100

225

1273/30.03.2005

1273

226

1274/11.04.2005

1274

Вардим,
м.
"Новите
лозя",
ЕКАТТЕ
10118,
кад. № 000272
Червена, ЕКАТТЕ
80457, имот кад. №
000050 по плана за
земеразделяне

227

1275/12.04.2005

1275

гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
имот кад .№ 853

228

1276/12.04.2005

1276

землище
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, имот кад. №
3003

229

1277/12.04.2005

1277

землище
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, имот кад. №
000987 по плана за
земеразделяне на
гр. Свищов

5
Гробищен
парк,
представляващ УПИ ІІ кв.
100, с площ 8 250 м. кв.,
отреден
за
"Църковна
градина" и сграда - Дом на
покойника, строена 2004 г.,
масивна с дървен гредоред
със ЗП - 24 м. кв.
Гробище с площ 7, 744 дка,
представляващо имот кад.
№ 000272 по плана за
земеразделяне на с. Вардим
Гробищен
парк
представляващ имот кад.
№ 000050 с площ 5, 400 дка
по плана за земеразделяне
на с. Червена
Гробищен
парк
представляващ имот кад.
№ 853, с площ 8. 520 дка
по плана за земеразделяне
на гр. Свищов.
1. Помпена станция за
питейна вода, разположена
в имот кад. № 3003 (с
неизвестен
собственик),
строена 1977 г. (като
инфраструктурен
обект
обслужващ основен обект
"Профилакториум")
едноетажна,
масивна,
монолитна, състояща се от
машинна зала със ЗП - 31
м. кв.
2. Удароубивателна шахта
със ОЗП - 5 м. кв.
3. Контролни шахти - 2 бр.
със ОЗП - 3 м. кв.
1.
Помпена
станция,
разположена в имот кад. №
000987 строена 1977 г.
(земята собственост на
МЗГАР, начин на трайно
ползване - минерален извор
№ 68 приложение 2 от ЗВ)
строена
като
инфраструктурен
обект,
обслужващ
"Профилакториум"за 150
души, едноетажна, масивна
монолитна сграда състояща
се от машинна зала и
входно антре със ОЗП - 74
м. кв. и кубатура 273 м.
куб.
2. Удароубивателна шахта
със ОЗП - 5 м. кв.
3. Кантролна шахта със
ОЗП - 1.50 м. кв.

6

7
Кметство
с.
Хаджидимитрово
Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.

8

9

10

11

Кметство с. Вардим Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.
Кметство с. Червена Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.
Община Свищов;
Кметство с. Совата Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.
Преактуван
с
1360/14.03.2006 г.

АОС

Преактуван
с
1361/14.03.2006 г.

АОС

58

1
230

2
1279/14.04.2005

3
1279

231

1281/15.04.2005

1281

232

1282/15.04.2005

1282

233

1283/15.04.2005

1283

234

1291/18.04.2005

1291

235

1293/18.04.2005

1293

236

1294/18.04.2005

1294

237

1295/04.05.2005

1295

4
5
Козловец, кв. 32 и Гробищен парк с площ 19
33 по ПУП
дка представляващ кв. 32,
33 с сграда - Дом на
покойника,
паянтова,
строена 1950 г. ЗП - 21.60
м. кв.
с.
Алеково, Гробищен
парк
ЕКАТТЕ 00237, кв. християнски гробища с
58, УПИ VІ-196
площ 5 250 м. кв., пл. №
196 кв. 58
с.Александрово,
Гробищен
парк,
ЕКАТТЕ
00285, представляващ имот пл. №
пл. № 66 от кв. 14 66 кв. 14, с площ 3 600 м.
по ПУП
кв., участващ в кв. 14 - 8
600 м. кв.
с.
Царевец, Гробищен
парк,
ЕКАТТЕ 78121, кв. представляващ УПИ ХІ кв.
55, УПИ ХІ
55 от 12 500 м. кв., отреден
за "Залесяване".
гр. Свищов, ул. Незастроен УПИ ІV кв. 9,
"Иларион
целият от 722 м. кв.,
Макариополски"
отреден за "Озеленяване"
19 А, ЕКАТТЕ със
Заповед
№
65766, кв. 9, УПИ 1070/29.09.2000 г.
ІV
землище с. Хаджи Спортен терен - игрище с
Димитрово,
площ
34.
763
дка,
ЕКАТТЕ
77013, представляващ имот кад.
имот
кад.
№ № 000109.
000109
землище с. Горна Гробищен
парк
Студена, местност представляващ имот кад.
"Кайнаците",
№ 000158, с площ 7. 989
ЕКАТТЕ
16393, дка
по
плана
за
кад. № 000158
земеразделяне на с. Горна
Студена и сграда, масивна
със ЗП - 24 м. кв.
с.
Козловец, Сграда - съблекалня към
ЕКАТТЕ
37784, стадиона, масивна, ж.б.
кад.№000790
конструкция, строена 1983
г., ЗП - 105.60 м.кв.,
състояща
се
от
2
съблекални и стая за съдии,
разположена в имот кад. №
000790.

6

7
Кметство с. Козловец Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.

8

9

10

11

Кметство с. Алеково Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.
Кметство
с.
Александрово
Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.
Кметство с. Царевец Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.

Кметство
с.
Хаджидимитрово
Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.
Кметство с. Горна
Студена - Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.

Кметство с. Козловец Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.

59

1
238

2
1297/12.05.2005

3
1297

239

1303/25.05.2005

1303

240

1304/25.05.2005

1304

241

1311/14.06.2005

1311

4
5
с.Вардим,
Застроен УПИ І кв. 1А,
ЕКАТТЕ 10118, кв. представляващ: 1.Стадион,
1А, парцел І
с площ 25 250 м.кв.
2.Сграда - съблекалня,
масивна със стмб. плоча,
строена 1980 г., 1 етаж, ЗП
- 130 м.кв., отреден за
физкултурен комплекс, със
санитарен
възел,
съблекални съдии и входно
антре, 2 бр. съблекални с
коридор и санитарен възел.
3.Външна WС със ЗП 47.70 м.кв., 1 етаж, масивна
с плоча, строена 1980 г. (с
шест клетки).
с.Совата,
ЕКНМ Незастроен УПИ І кв. 1 с
67787,
кв.
1, площ
14
000
м.кв.,
парцел І
представляващ
игрище,
определен за "Стадион".
с. Совата, ЕКАТТЕ Незастроен УПИ ІІ кв. 1, с
67787,
кв.
1, площ 8 000 м.кв., отреден
парцел ІІ
"За спорт" , отреден със
Заповед № 1266/08.09.1993
г.
гр. Свищов, ул. Обществена
тоалетна
"Алеко
разположена в УПИ ІХКонстантинов",
4104 кв. 16, строена 1977
ЕКАТТЕ
65766, г., масевна монолитна
пл. № 4104, кв. 16, сграда с ж. б. елементи със
парцел ІХ
ЗП - 61 м.кв. и кубатура
134 м.куб., състояща се от
2 отделения с общо 6
клетки и предверие.

6

7
Кметство с. Вардим Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.

8

9

10

11

Кметство с. Совата Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.
Кметство с. Совата –
Решение
464/30.06.2005 г., прот.
40 на ОбС Свищов.

60

1
242

2
1334/15.09.2005

3
1334

243

1338/16.09.2005

1338

4
5
Вардим, ЕКАТТЕ Обезманганителна станция
10118,
кв.
68, за
питейна
вода,
парцел І
разположена в УПИ І кв.
68 по регулационния план
на с. Вардим Община
Свищов, с площ 19 150
м.кв.,
отреден
за
пречиствателна
станция
със
Заповед
№
1496/27.12.1985 г. на Кмета
на
Община
Свищов,
състоящи се от масивни
сгради със сглоб. стом.
елементи, построени през
1986 г. (стр. разрешение №
22/04.05.1986 г.), както
следва:
1.Котелна
централа, незавършена ЗП
– 172.96 кв. м.; 2. Помпена
станция, завършена ЗП –
145.75 кв. м.; 3. Ел.
подстанция завършена ЗП
– 221.70 кв. м.; 4.
Реагентно
стопанство,
незавършено ЗП – 229.36
кв. м.; 5. Филтърен корпус,
незарършен ЗП – 750.20 кв.
м.;
6.Машинна
зала
незавършена ЗП – 79.36 кв.
м.; 7. Административен
корпус, незавършен ЗП –
130.56 кв. м.; 8. КПП,
завършен ЗП – 19.62 кв. м.
Обектите не са въведени в
експлоатация,
съгласно
изискванията на ЗУТ.
гр.
Свищов, незастроен
урегулиран
ЕКАТТЕ
65766, поземлен имот отреден за
ул.
"Плевенско "Озеленяване и КОО",
шосе",
ул. съгласно
Заповед
№
"Климент
1070/29.09.2000 г. целият с
Охридски", кв. 3 площ 30550 м. кв. САМО
по регулационния 30423/30550 ид. ч.
план
на
гр. Закупени и 127 кв. м
Свищов
сДоговор от 27.12.2005 г.

6

7

8

9

10

11

61

1
244

2
1342/19.09.2005

3
1342

245

1343/19.09.2005

1343

246

1344/19.09.2005

1344

247

1345/19.09.2005

1345

4
5
с.
Деляновци, Застроен
урегулиран
ЕКАТТЕ 20630, кв. поземлен имот VІІІ-117, кв.
28, УПИ VІІІ-117
28 отреден за "Обществени
нужди":
1.Земя - 2/3 ид. ч. от 890 м.
кв.
2.
От
сграда
административна,
двуетажна,
масивна
монолитна
стм
бет.
конструкция, строена 1975
г.:
2.1.Втори етаж - Кметство три помещения и коридор;
вътрешно стълбище за
първи етаж и таван ЗП - 81
м. кв.
2.2.Таван с ПП-78 м. кв.
2.3.Сутерен - изба с ПП 10.7 м. кв. - два броя и 2/3
ид. ч. от общите части на
първия етаж и сутерена
3.Стопанска
сграда,
масивна с дървен гредоред,
едноетажна, строена 1975
г. състояща се от пет броя
складове и два навеса със
ЗП - 164 м. кв.
4.Външна WC, едноетажна,
масивна с дървен гредоред,
строена 1975 г. със ЗП - 2.7
м. кв.
с.
Козловец, Сграда
обществена
ЕКАТТЕ
37784, тоалетна,
масивна
УПИ І, кв. 52 по монолитна,
едноетажна,
ПУП
полувкопана, строена 1973
г., ЗП - 45 м. кв.
разположена в УПИ І кв.
52
с. Бълг. Сливово, Сграда
обществена
ЕКАТТЕ
07363, тоалетна,
едноетажна,
УПИ І-164, кв. 39 масивна
монолитна,
по ПУП
полувкопана, строена 1970
г. със ЗП - 60 м. кв.
разположена в УПИ І-164
кв. 39
с. Овча Могила, Сграда
обществена
ЕКАТТЕ 53196, кв. тоалетна,
едноетажна,
50, УПИ І по ПУП масивна
монолитна,
строена 1974 г. със ЗП 7.10 м. кв. разположена в
УПИ І кв. 50

6

7

8

9

10

11

62

1
248

2
1371/31.03.2006

3
1371

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ 000237,
имот
кад.
№
000112 по плана за
земеразделяне

249

1372/31.03.2006

1372

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Деляновци,
ЕКАТТЕ
20630,
площад по ПУП
одобрен
със
Заповеди
№
235/20.06.1934 г. и
№ 2567/05.07.193 4
г.

5
Застроен имот кад. №
000112
по
плана
за
земеразделяне
на
с.
Алеково,
представляващ
земя - спортен терен от
27.761 (двадесет и седем
седемстотин шестдесет и
един) дка и сграда съблекалня,
двуетажна,
масивна, ч. ст.мб. ел.,
строена
1976
(хиляда
деветстонин седемдесет и
шеста) год. със ЗП - 137.60
(сто тридесет и седем и
шестдесет) м. кв.
Сграда
автоспирка,
разположена в площадно
пространство, едноетажна,
масивна, стмб. ел., строена
1976 (хиляда деветстотин
седемдесет и шеста) год.,
ЗП - 98.50 (деветдесет и
осем и петдесет) м. кв.,
състояща се от чакалня с
козерка и две помещения
със ЗП - 78.40 (седемдесет
и осем и четиридесет) м.
кв., склад с ПП - 12
(дванадесет) м. кв. и склад
ПП - 8.10 (осем и десет) м.
кв.

6
3 363.60 (три хиляди
триста шестдесет и
три лв., шестдесет
ст.) лева

7
Кметство с. Алеково Решение
№
58/31.01.2008 г., Прот.
№ 6 на ОбС Свищов.

8

9

10

11

1 139.00 (хиляда сто Кметство с. Деляновци
тридесет и девет) Решение
№
лева
58/31.01.2008 г., Прот.
№ 6 на ОбС Свищов.

63

1
250

2
1383/02.08.2006

3
1383

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Хаджидимитрово,
ЕКАТТЕ
77013,
УПИ ІІ кв. 45А по
ПУП одобрен със
Заповеди
№
265/10.07.1929 г. и
№ 1768/18.07.1929
г.

251

1394/19.10.2006

1394

землище
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Ненова
шатра",
имот
кад.
№
000393

5
Застроен УПИ ІІ (втори)
кв. 45 А (четиридесет и пет
А), отреден за "Културен
дом" представляващ:
1.Земя от 2 067 (две хиляди
шестдесет и седем) кв. м.
2.Сграда (Културен дом) недовършена,
мас.ж.б.
конструкция, строена 1986
(хиляда
деветстотин
осемдесет и шеста) г.,
състояща се от:
2.1.Карпус А (запад) - два
етажа и сутерен
І етаж със ЗП - 394.50
(триста
деветдесет
и
четири кв. м., петдесет кв.
см.) кв. м.; ІІ етаж със ЗП 405.80 (четиристотин и пет
кв. м., осемдесет кв. см.)
кв. м.; Сутерен с ПП 365.20 (тристо шестдесет и
пет кв. м., двадесет кв. см.)
кв.
м.
и
таванско
памещение с ПП - 170 (сто
и седемдесет св. м.) кв. м.
2.2. Корпус Б (изток) – два
етажа и сутерен: І етаж със
ЗП – 535.5. кв. м.; ІІ етаж
със ЗП – 574 кв. м.; и
сутерен с ПП – 511.80 кв.
м.;
Сградата не е приета по
надлежния ред, съгласно
изискванията на ЗУТ.
Имот кад. № 000393 (нула,
нула, нула, три, девет, три)
по плана за земеразделяне
на гр. Свищов с площ
17.133 (седемнадесет дка,
сто тридесет и три кв. м.)
дка,
представляващ
"СМЕТИЩЕ" с помощни
сгради:
1.Битова сграда - масивна,
едноетажна
с
ж.б.
елементи, строена 1965
(хиляда
деветстотин
шестдесет и пета) г. със ЗП
- 88 (осемдесет и осем) кв.
м. състояща се от три стаи,
коридор
и
сервизни
помещения.
2.Гараж
масивна,
едноетажна сграда с ж.б.
елементи, строена 1965 г.
със ЗП - 50 (петдесет) кв.
м.

6
56 424.90 (петдесет и
шест
хиляди
четиристотин
двадесет и четири
лв., деветдесет ст.)
лева

7
Кметство
с.
Хаджидимитрово
Решение
№
58/31.01.2008 г., Прот.
№ 6 на ОбС Свищов.

8

9

10

11

46 402.80
(четиридесет и шест
хиляди четиристотин
и два лв., осемдесет
ст.) лева

64

1
252

253

254

2
1417/22.03.2007

1420/23.03.2007

1428/17.05.2007

3
1417

1420

1428

4
обл. В. Търново,
общ. Свищов, с.
Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, кв.
4 по плана одобрен
със Заповед №
1195/16.06.1976 г.

5
Неурегулиран незастроен
поземлен имот пл. № 91
(деветдесет и едно) кв. 4
(четири) с площ 4 690
(четири хиляди шестстотин
и деветдесет) кв. м.,
представляващ
"Руски
гробища", участващ в УПИ
- кв. 4 (четири) целият с
площ 13 030 (тринадесет
хиляди и тридесет) кв. м.,
отреден за "Парк и руски
гробища"

6
15 636.00 лева
(петнадесет хиляди
шестстотин тридесет
и шест лв.)

землище
град
Свищов, местност
"Стъклен",
имот
кад. № 508016

Посетителски
център
"Нове" - сграда с културноисторическо
предназначение,
представляваща
едноетажна,
масивна,
монолитна сграда, строена
2005 (две хиляди и пета)
год. със ЗП - 558
(петстотин
петдесет
и
осем) кв. м., състояща се
от:
многофункционално
простронство,
тераси,
кооретерия, тераса към нея,
магазин за сувенири, офис
за
екскурзоводи,
канцелария, тоалетни - два
броя, заедно с прилежащ
терен представляващ имот
кад. № 508016 по плана за
земеразделяне
на
гр.
Свищов,
изключен
от
Държавния горски фонд,
съгласно Заповед № РД4919/02.02.2005 г. на МЗГ, с
площ 4 365 (четири хиляди
триста шестдесет и пет) кв.
м.
Незастроен
урегулиран
поземлен имот І (първи) кв.
99 (деветдесет и девет), с
площ 7 233 кв. м. (седем
хиляди двеста тридесет и
три кв. м.)

49 384.50
(четиридесет и девет
хиляди триста
осемдесет и четири
лв., петдесет ст.)
лева

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитрово,
ЕКАТТЕ 77013,
отреден за
"Гробищен парк"
по ПУП със
Заповед № 507 от
14.03.2007 г на
Кмета на общината

9 721.20 лева (девет
хиляди седемстотин
двадесет и един лв.,
двадесет ст.)

7
Кметство с. Горна
Студена - Решение №
58/31.01.2008 г., Прот.
№ 6 на ОбС Свищов.

8

9

10

11

Кметство с.
Хаджидимитрово Решение №
58/31.01.2008 г., Прот.
№ 6 на ОбС Свищов.

65

1
255

2
1443/04.07.2007

3
1443

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000090 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000090 (нула, нула,
нула, нула, девет, нула) с
площ
74.842
дка
(седемдесет и четири дка,
осемстотин четиридесет и
два кв. м.), представляващ
пасище, мера,
четвърта
категория.

6
7
2 840.30 лева (две
Кметство с. Алеково
хиляди осемстотин и
четиридесет лв.,
тридесет ст.)

256

1444/04.07.2007

1444

обл. В. Търново,
общ. Свищов,
землище гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, имот №
000273 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000273 (нула, нула,
нула, две, седем, три) с
площ 136,162 дка (сто
тридесет и шест дка, сто
шестдесет и два кв. м.),
представляващ пасище с
храсти, седма категория.

1 879.00 лева (хиляда Община Свищов
осемстотин
седемдесет и девет
лв.)

257

1445/04.07.2007

1445

обл. В. Търново,
общ. Свищов,
землище гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, имот №
000270 по плана за
земеразделяне на
гр. Свищов

Земеделска земя, имот кад.
№ 000270 (нула, нула,
нула, две, седем, нула) с
площ 830.075 дка
(осемстотин и тридесет
дка, седемдесет и пет кв.
м.), представляващ пасище
с храсти, седма категория.

13 945.30 лева
(тринадесет хиляди
деветстотин
четиридесет и пет
лв., тридесет ст.)

258

1446/04.07.2007

1446

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766,
имот № 000516 по
плана за
земеразделяне на
гр. Свищов

Земеделска земя, имот кад.
№ 000516 (нула, нула,
нула, пет, едно, шест) с
площ 58.511 дка (петдесет
и осем дка, петстотин и
единадесет кв. м.),
представляващ пасище с
храсти, шеста категория.

1 597.40 лева (хилада Община Свищов
петстотин деветдесет
и седем лв.,
четиридесет ст.)

8

9

10

11

Община Свищов

66

1
259

2
1447/04.07.2007

3
1447

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766,
имот № 000518 по
плана за
земеразделяне на
гр. Свищов.

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000518 (нула, нула,
нула, пет, едно, осем) с
площ 65.073 дка
(шестдесет и пет дка,
седемдесет и три кв. м.),
представляващ пасище с
храсти, шеста категория.

6
7
1 776,50 лева (хиляда Община Свищов
седемстотин
седемдесет и шест
лв., петдесет ст.)

260

1452/16.07.2007

1452

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766,
имот кад. №
000520 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000520 (нула, нула,
нула, пет, две, нула) с площ
49.589 дка (четиридесет и
девет дка, петстотин
осемдесет и девет кв. м.),
представляващ пасище с
храсти, шеста категория.

1 353.80 лева (хиляда Община Свищов
триста петдесет и
три лв., осемдесет
ст.)

261

1454/17.07.2007

1454

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766,
имот кад. №
000613 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000613 (нула, нула,
нула, шест, едно, три) с
площ 37.361 дка (тридесет
и седем дка, триста
шестдесет и един кв. м.),
представляващ пасище с
храсти, шеста категория.

1 098.40 лева (хиляда Община Свищов
деветдесет и осем
лв., четиридесет ст.)
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1455/17.07.2007

1455

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Саръйолу", имот
кад. № 212028 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 212028 (две, едно, две,
нула, две, осем) с площ
92.445 дка (деветдесет и
два дка, четиристотин
четиридесет и пет кв. м.),
представляващ пасище,
мера, четвърта категория.

2 898.20 лева (две
хиляди осемстотин
деветдесет и осем
лв., двадесет ст.)

8

9

10

11

Община Свищов

67

1
263

2
1456/17.07.2007

3
1456

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Саръйолу", имот
кад. № 212029 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад
№ 212029 (две, едно, две,
нула, две, девет) с площ 16,
568 дка (шестнадесет дка,
петстотин шестдесет и
осем кв. м.), представляващ
пасище, мера, четвърта
категория.

6
519.40 лева
(петстотин и
деветнадесет лв.,
четиридесет ст.)

7
Община Свищов

264

1457/17.07.2007

1457

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766,
м."Плазна", имот
кад. № 213002 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 213002 (две, едно, три,
нула, нула, две) с площ
72.478 дка (седемдесет и
два дка, четиристотин
седемдесет и осем кв. м.),
представляващ пасище,
мера, четвърта категория.

2 272.20 лева (две
Община Свищов
хиляди двеста
седемдесет и два лв.,
двадесет ст.)

265

1458/18.07.2007

1458

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Пендикуряк",
имот кад. №
217025 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 217025 (две, едно,
седем, нула, две, пет) с
площ 55.285 дка (петдесет
и пет дка, двеста осемдесет
и
пет
кв.
м.),
представляващ
пасище,
мера, четвърта категория.

1 733.20 лева (хиляда Община Свищов
седемстотин
тридесет и три лв.,
двадесет ст.)

266

1459/18.07.2007

1459

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Пендикуряк",
имот кад. №
218010 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 218010 (две, едно, осем,
нула, едно, нула) с площ
200.086 дка (двеста дка,
осемдесет и шест кв. м.),
представляващ
пасище,
мера, четвърта категория.

6 272.70 лева (шест
Община Свищов
хиляди двеста
седемдесет и два лв.,
седемдесет ст.)

8

9

10

11

68

1
267

2
1460/18.07.2007

3
1460

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Пендикуряк",
имот кад. №
225008 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 225008 (две, две, пет,
нула, нула, осем) с площ
495.058 дка (четиристотин
деветдесет и пет дка,
петдесет и осем кв. м.),
представляващ пасище с
храсти, шеста категория.

6
7
11 955.70 лева
Община Свищов
(единадесет хиляди
деветстотин петдесет
и пет лв., седемдесет
ст.)

268

1461/18.07.2007

1461

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Пендикуряк",
имот кад. №
225009 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 264.00 лева (двеста
№ 225009 (две, две, пет, шестдесет и четири
нула, нула, девет) с площ лв.)
11.971 дка (единадесет дка,
деветстотин седемдесет и
един кв. м.), представляващ
пасище с храсти, шеста
категория.

Община Свищов

269

1462/18.07.2007

1462

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Пендикуряк",
имот кад. №
225010 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 225010 (две, две, пет,
нула, едно, нула) с площ
109.228 дка (сто и девет
дка, двеста двадесет и осем
кв.
м.)
представляващ
пасище с храсти, шеста
категория.

Община Свищов

270

1463/18.07.2007

1463

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Пендикуряк",
имот кад. №
227003 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 2 098.10 лева (две
№ 227003 (две, две, седем, хиляди деветдесет и
нула, нула, три) с площ осем лв., десет ст.)
95.151 дка (деветдесет и
пет дка, сто петдесет и
един кв. м.), представляващ
пасище,
мера,
шеста
категория.

2 179.10 лева (две
хиляди сто
седемдесет и девет
лв., десет ст.)

8

9

10

11

Община Свищов

69

1
271

2
1464/19.07.2007

3
1464

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Сувата", имот
кад. № 235003 по
плана за
земеразделяне

5
6
7
Земеделска земя, имот кад. 1 218.50 лева (хиляда Община Свищов
№ 235003 (две, три, пет, двеста и осемнадесет
нула, нула, три) с площ лв., петдесет ст.)
44.632 дка (четиридесет и
четири дка, шестстотин
тридесет и два кв. м.),
представляващ пасище с
храсти, шеста категория.

272

1465/19.07.2007

1465

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Сувата", имот
кад. №235004 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 4 055.00 лева (четири Община Свищов
№ 235004 (две, три, пет, хиляди петдесет и
нула, нула, четири) с площ пет лв.)
102.400 дка (сто и два дка,
четиристотин
кв.
м.),
представляващ
пасище,
мера, четвърта категория.

273

1466/19.07.2007

1466

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Сувата", имот
кад. № 234005 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 1 908.40 лева (хиляда Община Свищов
№ 235005 (две, три, пет, деветстотин и осем
нула, нула, пет) с площ лв., четиридесет ст.)
40.778 дка (четиридесет
дка,
седемстотин
седемдесет и осем кв. м.),
представляващ
пасище,
мера, трета категория.

274

1467/19.07.2007

1467

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Сувата", имот
кад. № 236002 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 236002 (две, три, шест,
нула, нула, две) с площ
39.879 дка (тридесет и
девет
дка,
осемстотин
седемдесет и девет кв. м.),
представляващ пасище с
храсти, четвърта категория.

8

9

10

11

1 579.20 лева (хиляда Община Свищов
петстотин
седемдесет и девет
лв., двадесет ст.)
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1
275

2
1468/19.07.2007

3
1468

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Сувата", имот
кад. № 238004 по
плана за
земеразделяне

5
6
7
Земеделска земя, имот кад. 1 038.00 лева (хиляда Община Свищов
№ 238004 (две, три, осем, тридесет и осем лв.)
нула, нула, четири) с площ
26.213 дка (двадесет и шест
дка, двеста и тринадесет
кв. м.), представляващ
пасище с храсти, четвърта
категория.

276

1469/19.07.2007

1469

обл. Велика
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Сувата", имот
кад. № 238005 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 238005 (две, три, осем,
нула, нула, пет) с площ
37.837 дка (тридесет и
седем дка, осемстотин
тридесет и седем кв. м.),
представляващ
пасище,
мера, четвърта категория.

277

1470/23.07.2007

1470

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000010 по плана за
земеразделяне.

Земеделска земя, имот кад. 293.80 лева (двеста
№ 000010 (нула, нула, деветдесет и три лв.,
нула, нула, едно, нула) с осемдесет ст.)
площ 9.506 дка (девет дка,
петстотин и шест кв. м.),
представляващ
пасище,
мера от които 8.913 дка
(осем дка, деветстотин и
тринадесет кв. м.) трета
категория и 0.593 дка
(петстотин деветдесет и
три кв. м.) четвърта
категория.

Кметство с. Алеково

278

1471/23.07.2007

1471

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000037 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 197.50 лева (сто
№ 000037 (нула, нула, деветдесет и седем
нула, нула, три, седем) с лв., петдесет ст.)
площ
13.575
дка
(тринадесет дка, петстотин
седемдесет и пет кв. м.),
представляващ
пасище,
мера от които 9.156 дка
(девет дка, сто петдесет и
шест кв. м.) пета категория
и 4.419 дка (четири дка,
четиристотин
и
деветнадесет кв. м.) десета
категория.

Кметство с. Алеково

8

9

10

11

1 623.20 лева (хиляда Община Свищов
шестстотин двадесет
и три лв., двадесет
ст.)
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1
279

2
1472/23.07.2007

3
1472

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000040 по плана за
земеразделяне

5
6
Земеделска земя, имот кад. 135.90 лева (сто
№ 000040 (нула, нула, тридесет и пет лв.,
нула, нула, четири, нула) с деветдесет ст.)
площ 4.978 дка (четири
дка,
деветстотин
седемдесет и осем кв. м.),
представляващ
пасище,
мера, трета категория.

7
Кметство с. Алеково
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1473/23.07.2007

1473

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000045 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 238.80 лева (двеста
№ 000045 (нула, нула,
нула, нула, четири, пет) с
площ 6.804 дка (шест дка,
осемстотин и четири кв.
м.), представляващ пасище,
мера, трета категория.

Кметство с. Алеково
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1474/25.07.2007

1474

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000053

282

1475/25.07.2007

1475

Земеделска земя, имот кад.
№ 000053 (нула, нула,
нула, нула, пет, три) с
площ 124.445 дка (сто
двадесет и четири дка,
четиристотин четиридесет
и
пет
кв.
м.),
представляващ
пасище,
мера от които 51.807 дка
(петдесет и един дка,
осемстотин и седем кв. м.)
трета категория, 57.280 дка
(петдесет и седем дка,
двеста и осемдесет кв. м.)
четвърта
категория
и
15.358 дка (петнадесет дка,
триста петдесет и осем кв.
м.) десета категория.
обл. Велико
Земеделска земя, имот кад.
Търново, общ.
№ 000057 (нула, нула,
Свищов, землище нула, нула, пет, седем) с
с. Алеково,
площ 117.955 дка (сто и
ЕКАТТЕ 000237,
седемнадесет
кв.
м.,
имот кад. №
деветстотин петдесет и пет
000057 по плана за кв.
м.)
представляващ
земеразделяне
пасище, мера от които
112.023
дка
(сто
и
дванадесет дка, двадесет и
три кв. м.) четвърта
категория и 5.932 дка (пет
дка, деветстотин тридесет
и два кв. м.) десета
категория.

8

9

10

11

4 926.80 лева (четири Кметство с. Алеково
хиляди деветстотин
двадесет и шест лв.,
осемдесет ст.)

4 264.90 лева (четири Кметство с. Алеково
хиляди двеста
шестдесет и четири
лв., деветдесет ст.)
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1
283

2
1476/25.07.2007

3
1476

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000058 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000058 (нула, нула,
нула, нула, пет, осем) с
площ
14.303
дка
(четиринадесет дка, триста
и три кв. м.) представляващ
пасище, мера, четвърта
категория.

6
495.60 лева
(четиристотин
деветдесет и пет лв.,
шестдесет ст.)

7
Кметство с. Алеково

284

1477/25.07.2007

1477

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000063 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000063 (нула, нула,
нула, нула, шест, три) с
площ 20.182 дка (двадесет
дка, сто осемдесет и два кв.
м.), представляващ пасище,
мера, четвърта категория.

699.30 лева
(шестстотин
деветдесет и девет
лв., тридесет ст.)

Кметство с. Алеково

285

1478/25.07.2007

1478

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000083 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 121.10 лева (сто
№ 000083 (нула, нула, двадесет и един лв.,
нула, нула, осем, три) с десет ст.)
площ 6.541 дка (шест дка,
петстотин четиридесет и
един кв. м.), представляващ
пасище, мера от които
4.322 дка (четири дка,
триста двадесет и два кв.
м.) трета категория и 2.219
дка (два дка, двеста и
деветнадесет кв. м.) десета
категория.

286

1479/25.07.2007

1479

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000088 по плана за
земеразделяне.

Земеделска земя, имот кад. 213.30 лева (двеста и Кметство с. Алеково
№ 000088 (нула, нула, тринадесет лв.,
нула, нула, осем, осем) с тридесет ст.)
площ 6.157 дка (шест дка,
сто петдесет и седем кв.
м.), представляващ пасище,
мера, четвърта категория.

8

9

10

11

Кметство с. Алеково

73

1
287

2
1480/25.07.2007

3
1480

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000089 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000089 (нула, нула,
нула, нула, осем, девет) с
площ 133.742 дка (сто
тридесет
и три дка,
седемстотин четиридесет и
два кв. м.), представляващ
пасище, мера от които
16.641 дка (шестнадесет
дка,
шестстотин
четиридесет и един кв. м.)
трета категория, 116.873
дка (сто и шестнадесет дка,
осемстотин седемдесет и
три кв. м.) четвърта
катигория и 0.228 дка
(двеста двадесет и осем кв.
м.) десета категория.

6
7
5 632.80 лева
Кметство с. Алеково
(пет хиляди
шестстотин тридесет
и два лв., осемдесет
ст.)
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1481/25.07.2007

1481

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000095 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000095 (нула, нула,
нула, нула, девет, пет) с
площ 204.569 дка (двеста и
четири дка, петстотин
шестдесет и девет кв. м.),
представляващ
пасище,
мера от които 2.972 дка
(два
дка,
деветстотин
седемдесет и два кв. м.)
четвърта
категория
и
201.597 дка (двеста и един
дка, петстотин деветдесет и
седем кв. м.) десета
категория.

626.60 лева
Кметство с. Алеково
(шестстин двадесет и
шест лв., шестдесет
ст.)

289

1483/30.08.2007

1483

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №000096
по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000096 (нула, нула,
нула, нула, девет, шест) с
площ
95.777
дка
(деветдесет и пет дка,
седемстотин седемдесет и
седем
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера от които 79.260 дка
(седемдесет и девет кв. м.,
двеста и шестдесет кв. м.)
четвърта
категория
и
16.517 дка (шестнадесет
дка,
петстотин
и
седемнадесет кв. м.) десета
категория.

3 045.90 лева
(три хиляди
четиридесет и пет
лв., деветдесет ст.)

8

9

10

11

Кметство с. Алеково
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1
290

2
1484/30.08.2007

3
1484

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000099 по плана за
земеразделяне

5
6
7
Земеделска земя, имот кад. 772.00 лева
Кметство с. Алеково
№ 000099 (нула, нула, (седемстотин
нула, нула, девет, девет) с седемдесет и два лв.)
площ 264.660 дка (двеста
шестдесет и четири кв. м.,
шестстотин и шестдесет кв.
м.) представляващ пасище,
мера от които 5.565 дка
(пет
дка,
петстотин
шестдесет и пет кв. м.)
трета категория и 259.095
дка (двеста петдесет и
девет дка, деветдесет и пет
кв. м.) десета категория.

291

1485/30.08.2007

1485

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №000102
по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000102 (нула, нула,
нула, едно, нула, две) с
площ 23.109 дка (двадесет
и три дка, сто и девет кв.
м.) представляващ пасище,
мера от които 20.674 дка
(двадесет дка, шестстотин
седемдесет и четири кв. м.)
трета категория и 2.435 дка
(два дка, четиристотин
тридесет и пет кв. м.)
десета категория.

851.70 лева
Кметство с. Алеково
(осемстотин петдесет
и един лв.,
седемдесет ст.)
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1486/30.08.2007

1486

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №000116
по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000116 (нула, нула,
нула, едно, едно, шест) с
площ 24.151 дка (двадесет
и четири дка, сто петдесет
и
един
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера от които 13.616 дка
(тринадесет
дка,
шестстотин и шестнадесет
кв. м.) трета категория и
10.535 дка (десет дка,
петстотин тридесет и пет
кв. м.) десета категория.

635.90 лева
(шестстотин
тридесет и пет лв.,
деветдесет ст.)

Кметство с. Алеково

293

1487/30.08.2007

1487

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000118 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000118 дка (нула, нула,
нула, едно, едно, осем) с
площ 35.841 дка (тридесет
и пет дка, осемстотин
четиридесет и един кв. м.)
представляващ
пасище,
мера от които 4.580 дка
(четири дка, петстотин и
осемдесет кв. м.) трета
категория и 31.261 дка
(тридесет и един дка,
двеста шестдесет и един кв.
м.) десета категория.

277.30 лева
(двеста седемдесет и
седем лв., тридесет
ст.)

Кметство с. Алеково

8

9

10

11

75

1
294

2
1488/30.08.2007

3
1488

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000121 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000121 (нула, нула,
нула, едно, две, едно) с
площ 30.616 дка (тридесет
дка,
шестстотин
и
шестнадесет
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера от които 23.459 дка
(двадесет и три дка,
четиристотин петдесет и
девет
кв.
м.)
трета
категория,
0.898
(осемстотин деветдесет и
осем кв. м.) пета категория
и 6.259 дка (шест дка,
двеста петдесет и девет кв.
м.) десета категория.

6
1 066.50 лева
(хиляда шестдесет и
шест лв., петдесет
ст.)

7
Кметство с. Алеково
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1489/30.08.2007

1489

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000133 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000133 (нула, нула,
нула, едно, три, три) с
площ 39.317 дка (тридесет
и девет дка, триста и
седемнадесет
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера от които 38.082 дка
(тридесет и осем дка,
осемдесет и два кв. м.)
трета категория и 1.235 дка
(един дка, авеста тридесет
и пет кв. м.) десета
категория.

1 710.80 лева
(хиляда седемстотин
и десет лв.,
осемдесет ст.)

Кметство с. Алеково
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1490/30.08.2007

1490

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
кад. № 000134 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000134 (нула, нула,
нула, една, три, четири) с
площ 20.352 дка (двадесет
дка, триста петдесет и два
кв. м.), представляващ
пасище, мера от които
11.400 дка (единадесет дка,
чтиристотин кв. м.) трета
категория и 8.952 дка (осем
дка, деветстотин петдесет и
два
кв.
м.)
десета
категория.

833.40 лева
(осемстотин
тридесет и три лв.,
четиридесет ст.)

Кметство с. Алеково

8

9

10

11
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1
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2
1491/30.08.2007

3
1491

298

1492/31.08.2007

1492

299

1493/31.08.2007

1493

300

1494/31.08.2007

1494

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000135 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000135 (нула, нула,
нула, едно, три, пет) с
площ
61.573
дка
(шестдесет и един дка,
петстотин седемдесет и три
кв.
м.)
представляващ
пасище, мера от които
8.937дка
(осем
дка,
деветстотин тридесет и
седем
кв.
м.)
трета
категория и 52.636 дка
(петдесет и два дка,
шестстотин тридесет и
шест
кв.
м.)
десета
категория.
обл. Велико
Земеделска земя, имот кад.
Търново, общ.
№ 000137 (нула, нула,
Свищов, землище нула, едно, три, седем) с
с. Алеково,
площ
17.150
дка
ЕКАТТЕ 00237,
(седемнадесет дка, сто и
имот кад. №
петдесет
кв.
м.)
000137 по плана за представляващ
пасище,
земеразделяне
мера от които 15.506 дка
(петнадесет дка, петстотин
и шест кв. м.) трета
категория и 1.664 дка (един
дка, шестстотин шестдесет
и четири кв. м.) четвърта
категория.

6
7
129.30 лева
Кметство с. Алеково
(сто двадесет и девет
лв., тридесет ст.)

535.10 лева
(петстотин тридесет
и пет лв., десет ст.)

Кметство с. Алеково

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000139 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 51.10 лева
№ 000139 (нула, нула, (петдесет и един лв.,
нула, едно, три, девет) с десет ст.)
площ 24.347 дка (двадесет
и четири дка, триста
четиридесет и седем кв. м.)
представляващ
пасище,
мера, десета категория.

Кметство с. Алеково

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000157 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 373.10 лева
Кметство с. Алеково
№ 000156 (нула, нула, (триста седемдесет и
нула, едно, пет, шест) с три лв., десет ст.)
площ
11.900
дка
(единадесет
дка,
деветстотин
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера, четвърта категория.

8

9

10

11

77

1
301

2
1495/31.08.2007

3
1495

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000157 по плана за
земеразделяне

5
6
Земеделска земя, имот кад. 229.10 лева
№ 000157 (нула, нула, (двеста двадесет и
нула, едно, пет, седем) с девет лв., десет ст.)
площ
11.015
дка
(единадесет
дка,
петнадесет
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера от които 4.398 дка
(четири
дка,
триста
деветдесет и осем кв. м.)
трета категория, 6.241 дка
(шест
дка,
двеста
четиридесет и един кв. м.)
пета категория и 0.376 дка
(триста седемдесет и шест
кв. м.) десета категория.

7
Кметство с. Алеково

302

1496/31.08.2007

1496

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000161 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000161 (нула, нула,
нула, едно, шест, едно) с
площ 9.727 дка (девет дка,
седемстотин двадесет и
седем
кв.
м.)
представляващ пасище с
храсти, четвърта категория.

256.80 лева
(двеста петдесет и
шест лв., осемдесет
ст.)

Кметство с. Алеково
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1497/31.08.2007

1497

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000162 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000162 (нула, нула,
нула, едно, шест, две) с
площ
64.015
дка
(шестдесет и четири дка,
петнадесет кв. м.) от които
5.367 дка (пет дка, триста
шестдесет и седем кв. м)
четвърта
категория
и
58.648 дка (петдесет и осем
дка,
шестстотин
четиридесет и осем кв. м.)
пета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

1331.50 лева
(хиляда триста
тридесет и един лв.,
петдесет ст.)

Кметство с. Алеково
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1498/31.08.2007

1498

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000164 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000164 (нула, нула,
нула, едно, шест, четири) с
площ 172.301 дка от които
3.218 дка (три дка, двеста и
осемнадесет
кв.
м.)
четвърта
категория
и
169.083 дка (сто шестдесет
и девет дка, осемдесет и
три кв. м.) пета категория,
представляващ
пасище,
мера.

4 031.80 лева
(четири хиляди
тридесет и един лв.,
осемдесет ст.)

Кметство с. Алеково

8

9

10

11

78

1
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2
1499/31.08.2007

3
1499

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000268 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000268 (нула, нула,
нула, две, шест, осем) с
площ 102.572 дка (сто и
два
дка,
петстотин
седемдесет и два кв. м.) от
които 9.444 дка (девет дка,
четиристотин четиридесет
и четири кв. м.) трета
категория и 93.128 дка
(деветдесет и три дка, сто
двадесет и осем кв. м.)
десета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
235.90 лева
(двеста тридесет и
пет лв., деветдесет
ст.)

7
Кметство с. Алеково
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1500/31.08.2007

1500

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000270 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 9.00 лева
№ 000270 (нула, нула, (девет лв.)
нула, две, седем, нула) с
площ 3.911 дка (три дка,
деветстотин и единадесет
кв. м.) десета категория,
представляващ
пасище,
мера.

Кметство с. Алеково
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1501/31.08.2007

1501

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000272 по плана за
земеразделяне.

Земеделска земя, имот кад. 2.30 лева
№ 000272 (нула, нула, (два лв., тридесет
нула, две, седем, две) с ст.)
площ
0.935
дка
(деветстотин тридесет и
пет кв. м.) представляващ
пасище,
мера,
десета
категория.

Кмметство с. Алеково
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1502/31.08.2007

1502

обл.Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000273 поплана за
земеразделяне.

Земеделска земя, имот кад. 127.50 лева
Кметство с. Алеково
№ 000273 (нула, нула, (сто двадесет и седем
нула, две, седем, три) с лв., петдесет ст.)
площ 3.270 дка (три дка,
двеста и седемдесет кв. м.)
представляващ
пасище,
мера от които 2.561 дка
(два
дка,
петстотин
шестдесет и един кв. м.)
трета категория и 0.709 дка
(седемстотин и девет кв.
м.) четвърта категория.

8

9

10

11

79

1
309

2
1503/31.08.2007

3
1503

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000274 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000274 (нула, нула,
нула, две, седем, четири) с
площ
11.067
дка
(единадесет дка, шестдесет
и
седем
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера, трета категория.

6
345.30 лева
(триста четиридесет
и пет лв., тридесет
ст.)

7
Кметство с. Алеково
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1504/31.08.2007

1504

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000277 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 33.70 лева
№ 000277 (нула, нула, (тридесет и три лв.,
нула, две, седем, седем) с седемдесет ст.)
площ
0.823
дка
(осемстотин двадесет и три
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера,
трета
категория.

Кметство с. Алеково
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1505/31.08.2007

1505

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №000284
по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 54.40 лева
№ 000284 (нула, нула, (петдесет и четири
нула, две, осем, четири) с лв., четиридесет ст.)
площ 34.012 дка (тридесет
и четири дка, дванадесет
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера,
десета
категория.

Кметство с. Алеково
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1506/31.08.2007

1506

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Смрадликата",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
075001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 075001 (нула, седем,
пет, нула, нула, едно) с
площ 104.468 дка (сто и
четири дка, четиристотин
шестдесет и осем кв. м.)
представляващ
пасище,
мера от които 6.444 дка
(шест дка, четиристотин
четиридесет и четири кв.
м.) четвърта категория,
8.050 дка (осем дка,
петдесет кв. м.) пета
категория,
88.187
дка
(осемдесет и осем дка, сто
осемдесет и седем кв. м.)
шеста категория и 1.787
дка (един дка, седемстотин
осемдесет и седем кв. м.)
десета категория.

8

9

10

11

2 522.90 лева
Кметство с. Козловец
(две хиляди
петстотин двадесет и
два лв., деветдесет
ст.)

80

1
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2
1507/03.09.2007

3
1507

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Смрадликата",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
076001 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 076001 (нула, седем,
шест, нула, нула, едно) с
площ 125.733 дка (сто
двадесет
и
пет
дка,
седемстотин тридесет и три
кв.
м.)
представляващ
пасище, мера от които
106.681 дка (сто и шест
дка, шестстотин осемдесет
и един кв. м.) пета
категория,
15.616
дка
(петнадесет
дка,
шестстотин и шестнадесет
кв. м.) шеста категория и
3.436
дка
(три
дка,
четиристотин тридесет и
шест кв. м. ) десета
категория.

6
3 759.40 лева
(три хиляди
седемстотин
петдесет и девет лв.,
четиридесет ст.)

7
Кметство с. Козловец

314

1508/03.09.2007

1

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Могилата",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
078001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 078001 (нула, седем,
осем, нула, нула, едно) с
площ 131.366 дка (сто
тридесет и един дка, триста
шестдесет и шест кв. м.)
представляващ
пасище,
мера от които 92.527 дка
(деветдесет и два дка,
петстотин двадесет и седем
кв. м.) пета категория,
3.235 дка (три дка, двеста
тридесет и пет кв. м.)
шеста категория и 35.604
дка (тридесет и пет дка,
шестстотин и четири кв. м.)
десета категория.

3 927.80 лева
Кметство с. Козловец
(три хиляди
деветстотин двадесет
и седем лв.,
осемдесет ст.)
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1509/03.09.2007

1509

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Могилата",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
084001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 084001 (нула, осем,
четири, нула, нула, едно) с
площ
72.499
дка
(седемдесет и два дка,
четиристотин деветдесет и
девет кв. м) представляващ
пасище, мера от които
71.151 дка (седемдесет и
един дка, сто петдесет и
един кв. м.) пета категория,
1.273 дка (един дка, двеста
седемдесет и три кв. м.)
шеста категория и 0.075
дка (седемдесет и пет кв.
м.) десета категория.

2 158.30 лева
(две хиляди сто
петдесет и осем лв.,
тридесет ст.)

8

9

10

11

Кметство с. Козловец

81

1
316

2
1510/03.09.2007

3
1510

317

1511/03.09.2007

1511

318

1512/03.09.2007

1512

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Могилата",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад.№ 116001
по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 116001 (едно, едно,
шест, нула, нула, едно) с
площ 271.696 дка (двеста
седемдесет и един дка,
шестсдтотин деветдесет и
девет
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера от които 7.787 дка
(седем дка, седемстотин
осемдесет и седем кв. м.)
четвърта
категория,
134.041 дка (сто тридесет и
четири дка, четиридесет и
един кв. м.) пета категория
и 129.868 дка (сто двадесет
и девет дка, осемстотин
шестдесет и осем кв. м.)
шеста категория.
обл. Велико
Земеделска земя, имот кад.
Търново, общ.
№ 117001 (една, едно,
Свищов, землища седем, нула, нула, едно) с
с. Козловец, м.
площ 306.303 дка (триста и
"Могилата",
шест дка, триста и три кв.
ЕКАТТЕ 37784,
м.) представляващ пасище,
имот кад. №
мера от които 0.761 дка
117001 по плана за (седемстотин шестдесет и
земеразделяне
един
кв.
м.)
трета
категория, 3.292 дка (три
дка, двеста деветдесет и
два кв. м.) четвърта
категория,
22.135
дка
(двадесет и два дка, сто
тридесет и пет кв. м.) пета
категория и 280.115 дка
(двеста и осемдесет дка,
сто и петнадесет кв. м.)
шеста категория.
обл. Велико
Земеделска земя, имот кад.
Търново, общ.
№ 123001 (едно, две, три,
Свищов, землище нула, нула, едно) с площ
с. Козловец, м.
115.387
дка
(сто
и
"Русков камък",
петнадесет дка, триста
ЕКАТТЕ 37784,
осемдесет и седем кв . м.)
имот кад. №
представляващ
пасище,
123001 по плана за мера, шеста категория.
земеразделяне

6
7
9 536.50 лева
Кметство с. Козловец
(девет хиляди
петстотин тридесет и
шест лв., петдесет
ст.)

8

9

10

11

7 397.20 лева
Кметство с. Козловец
(седем хиляди триста
деветдесет и седем
лв., двадесет ст.)

2 786.60 лева
Кметство с. Козловец
(две хиляди
седемстотин
осемдесет и шест лв.,
шестдесет ст.)

82

1
319

2
1513/03.09.2007

3
1513

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец,
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
197001 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 197001 (едно, девет,
седем, нула, нула, едно) с
площ 28.604 дка (двадесет
и осем дка, шестстотин и
четири кв. м.) от които
11.146 дка (единадесет дка,
сто четиридесет и шест кв.
м.) трета категория, 0.716
(седемстотин
и
шестнадесет кв. м.) пета
категория и 16.742 дка
(шестнадесет
дка,
седемстотин четиридесет и
два кв. м.) шеста категория
представляващ
пасище,
мера.

6
630.70 лева
(шестстотин
тридесет
седемдесет ст.)

7
Кметство с. Козловец

8

9

10

11

и
лв.,

320

1514/03.09.2007

1514

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец,
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
208001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 208001 (две, нула, осем,
нула, нула, едно) с площ
124.828 дка (сдто двадесет
и четири дка, осемстотин
двадесет и осем кв. м.) от
които
0.079
дка
(седемдесет и девет кв. м.)
четвърта категория, 0.295
дка (двеста деветдесет и
пет кв. м.) пета категория,
1.503 дка (един дка,
петстотин и три кв. м.)
шеста категория и 122.951
дка (сто двадесет и два дка,
деветстотин петдесет и
един
кв.
м.)
седма
категория, представляващ
пасище, мера.

1 198.30 лева
(хиляда сто
деветдесет и осем
лв., тридесет ст.)

Кметство с. Козловец
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1515/03.09.2007

1515

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Ирима", ЕКАТТЕ
37784, имот кад. №
225006 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 225006 (две, две, пет,
нула, нула, шест) с площ
79.675 дка (седемдесет и
девет дка, шестстотин
седемдесет и пет кв. м.) от
които 1.401 дка (един дка,
четиристотин и един кв. м.)
трета категория, 2.681 дка
(два
дка,
шестстотин
осемдесет и един кв. м.)
четвърта категория, 13.620
дка
(тринадесет
дка,
шестстотин и двадесет кв.
м.) пета категория и 61.973
дка (шестдесет и един дка,
деветстотин седемдесет и
три кв. м.) шеста категория
представляващ
пасище,
мера.

1 338.50 лева
(хиляда триста
тридесет и осем лв.,
петдесет ст.)

Кметство с. Козловец

83

1
322

2
1516/04.09.2007

3
1516

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Русков камък",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
256001 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 256001 (две, пет, шест,
нула, нула, едно) с площ
14.438 дка (четиринадесет
дка, четиристотин тридесет
и осем кв. м.) от които
0.029 дка (двадесет и девет
кв. м.) трета категория и
14.409 дка (четиринадесет
дка, четиристотин и девет
кв. м.) шеста категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
318.40 лева
(триста и
осемнадесет лв.,
четиридесет ст.)

7
Кметство с. Козловец
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1517/04.09.2007

1517

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Русков камък",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
257001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 257001 (две, пет, седем,
нула, нула, едно) с площ
172.334
дка
(сто
седемдесет и два дка,
триста тридесет и четири
кв. м.) шеста категория,
представляващ
пасище,
мера.

4 523.80 лева
Кметство с. Козловец
(четири
хиляди
петстотин двадесет и
три лв., осемдесет
ст.)

324

1518/04.09.2007

1518

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Русков камък",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
258001 по плана за
земеразделяне.

Земеделска земя, имот кад.
№ 258001 (две, пет, осем,
нула, нула, едно) с площ
108.349 дка (сто и осем дка,
триста четиридесет и осем
кв. м.) от които 10.852 дка
(десет дка, осемстотин
петдесет и два кв. м.) пета
категория и 97.497 дка
(деветдесет и седем дка,
четиристоти деветдесет и
седем
кв
м.)
шеста
категория, представляващ
пасище, мера.

2 844.20 лева
(две хиляди
осемстотин
четиридесет и
четири лв., двадесет
ст.)

Кметство с. Козловец
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1519/04.09.2007

1519

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Бахчалъка",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
259001 по плана за
земеразделяне.

Земеделска земя, имот кад.
№ 259001 (две, пет, девет,
нула, нула, едно) с площ
105.479 дка (сто и пет дка,
четиристотин седемдесет и
девет кв. м.) от които
45.584 дка (четиридесет и
пет
дка,
петстотин
осемдесет и четири кв. м.)
пета категория и 59.895 дка
(петдесет и девет дка,
осемстотин деветдесет и
пет кв. м.) шеста категория,
представляващ
пасище,
мера.

2 998.00 лева
(две хиляди
деветстотин
деветдесет и осем
лв.)

Кметство с. Козловец

8

9

10

11

84

1
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2
1520/04.09.2007

3
1520

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Бахчалъка",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
260001 по плана за
земеразделяне.

5
Земеделска земя, имат кад.
№ 260001 (две, шест, нула,
нула, нула, едно) с площ
309.880 дка (триста и девет
дка,
осемстотин
и
осемдесет кв. м.) от които
274.349
дка
(двеста
седемдесет и четири дка,
триста четиридесет и девет
кв. м.) пета категория и
35.531 дка (тридесет и пет
дка, петстотин тридесет и
един
кв.
м.)
шеста
категория, представляващ
пасище, мера.

6
7
10 071.10 лева
Кметство с. Козловец
(десет
хиляди
седемдесет и един
лв., десет ст.)
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1521/04.09.2007

1521

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Козловец, м.
"Бахчалъка",
ЕКАТТЕ 37784,
имот кад. №
277001 по плана за
земеразделяне.

Земеделска земя, имот кад.
№ 277001 (две, седем,
седем, нула, нула, едно) с
площ 106.902 дка (сто и
шест дка, деветстотин и
два кв. м.) от които 103.897
дка (сто и три дка,
осемстотин деветдесет и
седем
кв.
м.)
пета
категория и 3.005 дка (три
дка, пет кв м.) шеста
категория, представляващ
пасище, мера.

3 196.40 лева
Кметство с. Козловец
(три хиляди сто
деветдесет и шест
лв., четиридесет ст.)
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1528/03.10.2007

1528

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, ул. "П. Р.
Славейков" № 5Б,
УПИ ХVІІ кв. 17
отреден "За
озеленяване" със
Заповед №
1070/29.09.2000 г.

Незастроен УПИ ХVІІ 509.30 лева
Кметство с. Вардим
(седемнадесет)
кв.
17 (петстотин и девет
(седемнадесет) с площ 63 лв., тридесет ст.)
кв. м. (шестдесет и три кв.
м.)
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1534/24.10.2007

1534

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Под корията",
имот кад. №
000326 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000326 (нула, нула,
нула, три, две, шест) с
площ
14.639
дка
(четиринадесет
дка,
шестстотин тридесет и
девет кв. м.) от които
14.449 дка (четиринадесет
дка,
четиристотин
четиридесет и девет кв. м.)
първа категория и 0.190 кв.
м. (сто и деветдесет кв.м.)
пета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

8

9

10

11

873.10 лева
Кметство с. Вардим
(осемстотин
седемдесет и три лв.,
десет ст.)

85

1
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2
1535/24.10.2007

3
1535

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, земчлище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Блатото", кад. №
000234 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000234 (нула, нула,
нула, две, три, четири) с
площ
62.471
дка
(шестдесет и два дка,
четиристотин седемдесет и
един кв. м.) от които 2.747
дка (два дка, седемстотин
четиридесет и седем кв. м.)
първа категория и 59.724
дка (петдесет и девет дка,
седемстотин двадесет и
четири кв. м.) трета
категория, представляващ
пасище, храсти

6
7
2 830.20 лева (две
Кметство с. Вардим
хиляди осемстотин и
тридесет лв.,
двадесет ст.)
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1536/24.10.2007

1536

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Черничките",
имот кад. №
000305 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000305 (нула, нула,
нула, три, нула, пет) с
площ 52.828 дка (петдесет
и два дка, осемстотин
двадесет и осем кв. м.) от
които 4.101 дка (четири
дка, сто и един кв. м.)
четвърта категория, 43.652
дка (четиридесет и три дка,
шестстотин петдесет и два
кв. м.) седма категория и
5.075
дка
(пет
дка,
седемдесет и пет кв. м.)
десета
категория
представляващ
пасище,
мера.

769.70 лева
(седемстотин
шестдесет и девет
лв., седемдесет ст.)
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1537/24.10.2007

1537

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Табите", имот
кад. № 000307 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 2 008.60 лева ( две
№ 000307 (нула, нула, хиляди и осем лв.,
нула, три, нула, седем) с шестдесет ст.)
площ
63.193
дка
(шестдесет и три дка, сто
деветдесет и три кв. м.) от
които
14.807
дка
(четиринадесет
дка,
осемстотин и седем кв. м.)
четвърта
категория
и
48.386 дка (четиридесет и
осем дка, триста осемдесет
и
шест
кв.
м.)
представляващ
пасище,
мера.

8

9

10

11

Кметство с. Вардим

Кметство с. Вардим

86

1
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2
1538/25.10.2007

3
1538

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Черничките",
имот кад. №
000312 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000312 (нула, нула,
нула, три, едно, две) с
площ
19.802
дка
(деветнадесет
дка,
осемстотин и два кв. м.),
четвърта
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
751.50 лева
(седемстотин
петдесет и един лв.,
петдесет ст.)
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1539/25.10.2007

1539

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Черничките",
имот кад. №
000313 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000313 (нула, нула,
нула, три, едно, три) с
площ
19.972
дка
(деветнадесет
дка,
деветстотин седемдесет и
два кв. м.), четвърта
категория, представляващ
пасище, мера.

823.80 лева
Кметство с. Вардим
(осемстотин двадесет
и три лв., осемдесет
ст.)
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1540/25.10.2007

1540

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Старите лозя",
имот кад. №
000316 по плана за
земеразделяне

257.30 лева (двеста
Кметство с. Вардим
петдесет и седем лв.,
тридесет ст.)
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1541/25.10.2007

1541

Земеделска земя, имот кад.
№ 000316 (нула, нула,
нула, три, едно, шест) с
площ
13.962
дка
(тринадесет
дка,
деветстотин шестдесет и
два кв. м.) от които 1.824
дка (един дка, осемстотин
двадесет и четири кв. м.)
четвърта
категория
и
12.138 дка (дванадесет дка,
сто тридесет и осем кв. м.)
седма
категория
представляващ
пасище,
мера.
обл. Велико
Земеделска земя, имот кад.
Търново, общ.
№ 000317 (нула, нула,
Свищов, землище нула, три, едно, седем) с
с. Вардим,
площ 20.864 дка (двадесет
ЕКАТТЕ 10118, м. дка, осемстотин шестдесет
"Старите лозя",
и четири кв. м.) от които
имот кад. №
18.363 дка (осемнадесет
000317 по плана за дка, триста шестдесет и три
земеразделяне
кв. м.) четвърта категория
и 2.501 дка (два дка,
петстотин и един кв. м.
седма
категория
представляващ
пасище,
мера.

795.00 лева
(седемстотин
деветдесет и пет лв.)

7
Кметство с. Вардим

8

9

10

11

Кметство с. Вардим

87

1
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2
1542/25.10.2007

3
1542

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Старите лозя",
имот кад. №
000318 по плана за
земеразделяне

5
6
Земеделска земя, имот кад. 192.90 лева (сто
№ 000318 (нула, нула, деветдесет и два лв.,
нула, три, едно, осем) с деветдесет ст.)
площ 5.567 дка (пет дка,
петстотин шестдесет и
седем кв. м.), четвърта
категория, представляващ
пасище, мера.

7
Кметство с. Вардим
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1545/09.11.2007

1545

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Старите лозя",
имот кад. №
000319

Земеделска земя, имот кад.
№ 000319 (нула, нула,
нула, три, едно, девет) с
площ 312.344 дка (триста и
дванадесет дка, триста
четиридесет и четири кв.
м.) от които 155.618 дка
(сто петдесет и пет дка,
шестстотин и осемнадесет
кв. м.) четвърта категория
и 156.726 дка (сто петдесет
и шест дка, седемстотин
двадесет и шест кв. м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

8 770.10 лева (осем
хиляди седемстотин
и седемдесет лв.,
десет ст.)

Кметство с. Вардим
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1546/09.11.2007

1546

обл. Велоко
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Бурча", имот кад.
№ 000373 по плана
за земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 321.20 лева (триста
№ 000373 (нула, нула, двадесет и един лв.,
нула, три, седем, три) с двадесет ст.)
площ
13.725
дка
(тринадесет
дка,
седемстотин двадесет и пет
кв. м.) пета категория,
представляващ
пасище,
мера.

Кметство с. Вардим
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1547/09.11.2007

1547

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Плазна", имот
кад. № 000387 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000387 (нула, нула,
нула, три, осем, седем) с
площ
99.845
дка
(деветдесет и девет дка,
осемстотин четиридесет и
пет кв. м.) пета категория,
представляващ
пасище,
мера.

Кметство с. Вардим

2 725.80 лева (две
хиляди седемстотин
двадесет и пет лв.,
осемдесет ст.)

8

9

10

11

88

1
341

2
1548/09.11.2007

3
1548

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Палаз орман",
имот кад. №
000396 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000396 (нула, нула,
нула, три, девет, шест) с
площ 192.132 дка (сто
деветдесет и два дка, сто
тридесет и два кв. м.) от
които 59.633 дка (петдесет
и девет лв., шестстотин
тридесет и три кв. м.)
четвърта
категория
и
132.499 дка (сто тридесет и
два дка, четиристотин
деветдесет и девет кв. м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
7
4 091.60 лева (четири Кметство с. Вардим
хиляди деветдесет и
един лв., шестдесет
ст.)
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1549/09.11.2007

1549

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Зад старите лозя",
имот кад. №
000398 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000398 (нула, нула,
нула, три, девет, осем) с
площ
708.225
дка
(седемстотин и осем дка,
двеста двадесет и пет кв.
м.) от които 305.398 дка
(триста и пет дка, триста
деветдесет и осем кв. м.)
четвърта категория, 3.413
дка (три дка, четиристотин
и тринадесет кв. м.) пета
категория и 399.414 дка
(триста деветдесет и девет
дка,
четиристотин
и
четиринадесет кв. м.) седма
категория, представляващ
пасище, мера.

18 699.80 лева
(осемнадесет хиляди
шестстотин
деветдесет и девет
лв., осемдесет ст.)

Кметство с. Вардим
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1550/09.11.2007

1550

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Палаз орман",
имат кад. №
000420 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000420 (нула, нула,
нула, четири, две, нула) с
площ 29.809 дка (двадесет
и девет дка, осемстотин и
девет кв. м.) от които 1.567
дка (един дка, петстотин
шестдесет и седем кв. м.)
четвърта
катетория
и
28.242 дка (двадесет и осем
дка, двеста четиридесет и
два кв. м.) пета категория,
представляващ
пасище,
мера.

707.40 лева
(седемстотин и
седем лв.,
четиридесет ст.)

Кметство с. Вардим

8

9

10

11

89

1
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2
1551/12.11.2007

3
1551

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Палаз орман",
имот кад. №
000445 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000445 (нула, нула,
нула, четири, четири, пет) с
площ 151.094 дка (сто
петдесет и един дка,
деветдесет и четири кв. м.)
от които 55.864 дка
(петдесет и пет дка,
осемстотин шестдесет и
четири кв. м.) четвърта
категория,
57.110
дка
(петдесет и седем дка, сто и
десет кв. м.) пета категория
и 38.120 дка (тридесет и
осем дка, сто и двадесет кв.
м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.
Земеделска земя, имот кад.
№ 000461 (нула, нула,
нула, четири, шест, едно) с
площ 22.432 дка (двадесет
и два дка, четиристотин
тридесет и два кв. м.) от
които 1.409 дка (един дка,
четиристотин и девет кв.
м.) четвърта категория,
20.328 дка (двадесет дка,
триста двадесет и осем кв.
м.) пета категория и 0.695
дка (шестстотин деветдесет
и пет кв. м.) десета
категория, представляващ
пасище, мера.

6
7
4 353.70 лева (четири Кметство с. Вардим
хиляди триста
петдесет и три лв.,
седемдесет ст.)
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1552/12.11.2007

1552

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Соватлъка", имот
кад. № 000461 по
плана за
земеразделяне

346

1553/12.11.2007

1553

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Дълбоки дол",
имот кад. №
000467 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000467 (нула, нула,
нула, четири, шест, седем)
с
площ
19.594
дка
(деветнадесет
дка,
петстотин деветдесет и
четири кв. м.) четвърта
категория, представляващ
пасище, мера.

581.90 лева
Кметство с. Вардим
(петстотин осемдесет
и един лв.,
деветдесет ст.)
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1554/12.11.2007

1554

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Дълбоки дол",
имот кад. №
000469 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 932.00 лева
№ 000469 (нула, нула, (деветстотин
нула, четири, шест, девет) с тридесет и два лв.)
площ
44.803
дка
(четиридесет и четири дка,
осемстотин и три кв. м.) от
които 0.023 дка (двадесет и
три кв. м.) четвърта
категория и 44.780 дка
(четиридесет и четири дка,
седемстотин и осемдесет
кв. м.), представляващ
пасище, мера.

576.40 лева
(петстотин
седемдесет и шест
лв., четиридесет ст.)

8

9

10

11

Кметство с. Вардим

Кметство с. Вардим
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1
348

2
1555/12.11.2007

3
1555

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Дълбоки дол",
имат кад. №
000681 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000681 (нула, нула,
нула, шест, осем, едно) с
площ
18.073
дка
(осемнадесет
дка,
седемдесет и три кв. м.)
четвърта
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
7
536.80 лева
Кметство с. Вардим
(петстотин тридесет
и шест лв., осемдесет
ст.)
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1556/12.11.2007

1556

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Дълбоки дол",
имот кад. №
000682 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 329.50 лева (триста
№ 000682 (нула, нула, двадесет и девет лв.,
нула, шест, осем, две) с петдесет ст.)
площ
11.095
дка
(единадесет дка, деветдесет
и пет кв. м.) четвърта
категория, представляващ
пасище, мера.

350

1557/12.11.2007

1557

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ, м.
"Орешака", имот
кад. № 000687 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 202.80 лева (двеста и Кметство с. Вардим
№ 000687 (нула, нула, два лв., осемдесет
нула, шест, осем, седем) с ст.)
площ 6.106 дка (шест дка,
сто и шест кв. м.) от които
2.515
дка
(два
дка,
петстотин и петнадесет кв.
м.) четвърта категория и
3.591
дка
(три
дка,
петстотин деветдесет и
един кв. м.), представляващ
пасище, мера.

351

1558/12.11.2007

1558

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Татарски соват",
имот кад. №
140003 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 140003 (едно, четири,
нула, нула, нула, три) с
площ 119.538 дка (сто и
деветнадесет
дка,
петстотин тридесет и осем
кв. м.) от които 52.339 дка
(петдесет и два дка, триста
тридесет и девет кв. м.)
четвърта категория, 53.782
дка (петдесет и три дка,
седемстотин осемдесет и
два кв. м.) пета категория и
13.417 дка (тринадесет дка,
четиристотин
и
седемнадесет кв. м) десета
категория, представляващ
пасище, мера.

3 152.80 лева (три
хиляди сто петдесет
и два лв., осемдесет
ст.)

8

9

10

11

Кметство с. Вардим

Кметство с. Вардим
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1
352

2
1559/12.11.2007

3
1559

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим, м.
"Орешака", имот
кад. № 146003 по
плана за
земеразделяне

353

1562/15.11.2007

1562

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
657661 ул. "Цар
Борис І" № 36,
УПИ VІІІ кв. 83А

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 146003 (едно, четири,
шест, нула, нула, три) с
площ 235.733 дка (двеста
тридесет
и
пет
дка,
седемстотин тридесет и три
кв. м.) пета категория,
представляващ
пасище,
мера.
Застроен
урегулиран
поземлен имот VІІІ (осем)
кв. 83 А (осемдесет и три
А) с площ 3 800 кв. м. (три
хиляди и осемстотин кв.
м.), заедно с построените
сгради както следва:
І.Масивна
двуетажна
монолитна сграда, строена
1969
год.
(хиляда
деветстотин шестдесет и
девета година) с обособени
обекти:
1.Рехабилитационен
център, разположен на
първи етаж (западна част),
състоящ се от два лекарски
кабинета, чакалня, фоае,
зала, кабинет - инструктор,
съблекалня, котелно и
тоалетна със РЗП - 164.02
кв. м. (сто шестдесет и
четири кв. м., два кв. см.).
2.Помещения за социален
патронаж, разположени на
първи етаж (източна част)
състоящ се от кухня,
коридор,
съблекална,
складове - пет броя,
умивалня и стая за домакин
със ЗП - 154.36 кв. м. (сто
петдесет и четири кв. м.,
тридесет и шест кв. см.).
3.Помещения на втори
етаж - "Детска градина" с
РЗП - 412.04 кв. м.
(четиристотин и дванадесет
кв. м., четири кв. см.).
ІІ.Сграда,
едноетажна,
масивна строена 1969 год.
(хиляда
деветстотин
шестдесет и девета година)
представляваща
млечна
кухня - състояща се от
офис, приемна, кухня, три
скада
и
сервизни
помещения със ЗП - 136.35
кв. м. (сто тридесет и шест
кв. м., тридесет и пет кв.
см.).

6
7 048.40 лева (седем
хиляди четиридесет
и осем лв.,
четиридесет ст.)

7
Кметство с. Вардим

140 067.80 лева (сто
и четиридесет
хиляди шестдесет и
седем лв., осемдесет
ст.)

С Решение № 59 от
31.01.2008 г., Прот. №
6 на ОбС Свищов се
предоставят за
управление както
следва:
- обектите по т. І.1. и
І.2. на ОС "Социални
дейности" гр. Свищов;
- обектът по т. І.3. и
терена на
"Оздравителна детстка
градина" гр. Свищов;
- обектът по т. ІІ на
направление
"Образование" към
Община Свищов.

8

9

10

11

92

1
354

2
1563/19.11.2007

3
1563

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000150 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад
№ 000150 (нула, нула,
нула, едно, пет, нула) с
площ 258.329 дка (двеста
петдесет и осем дка, триста
двадесет и девет кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
7
10 578.60 лева (десет Кметство с. Горна
хиляди петстотин
Студена
седемдесет и осем
лв., шестдесет ст.)
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1564/19.11.2007

1564

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Горен копусчик",
имот кад. №
000108 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000108 (нула, нула,
нула, едно, нула, осем) с
площ 27.285 дка (двадесет
и седем дка, двеста
осемдесет и пет кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

744.90 лева
(седемстотин
четиридесет и
четири лв.,
деветдесет ст.)

Кметство с. Горна
Студена

356

1565/20.11.2007

1565

обл. велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Стопански двор 2", имот кад. №
000125 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000125 (нула, нула,
нула, едно, две, пет) с площ
14.555 дка (четиринадесет
дка, петстотин петдесет и
пет кв. м.), трета категория,
представляващ
пасище,
мера.

596.00 лева
(петстотин
деветдесет и шест
лв.)

Кметство с. Горна
Студена
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1566/20.11.2007

1566

обл. Велико
Търново,
общ.Свищов,
землище с. Горна
Студена, ЕКАТТЕ
16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. №000126 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000126 (нула, нула,
нула, едно, две, шест) с
площ
60.213
дка
(шестдесет дка, двеста и
тринадесет кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

2 465.70 лева (две
Кметство с. Горна
хиляди четиристотин Студена
шестдесет и пет лв.,
седемдесет ст.)

8

9

10

11

93

1
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2
1567/20.11.2007

3
1567

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000129 по
плана за
земеразделяне

5
6
7
Земеделска земя, имот кад. 1 202.80 лева (хиляда Кметство с. Горна
№ 000129 (нула, нула, двеста и два лв.,
Студена
нула, едно, две, девет) с осемдесет ст.)
площ 29.373 дка (двадесет
и
три
дка,
триста
седемдесет и три кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

359

1568/20.11.2007

1568

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000130 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000130 (нула, нула,
нула, едно, три, нула) с
площ 24.140 дка (двадесет
и четири дка, сто и
четиридесет кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

360

1569/20.11.2007

1569

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000148 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 86.30 лева
№ 000148 (нула, нула, (осемдесет и шест
нула, едно, четири, осем) с лв., тридесет ст.)
площ 2.330 дка (два дка,
триста и тридесет кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

Кметство с. Горна
Студена

361

1570/20.11.2007

1570

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000151 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000151 (нула, нула,
нула, едно, пет, едно) с
площ 86.287 дка (осемдесет
и
шест
лв.,
двеста
осемдесет и седем кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

Кметство с. Горна
Студена

8

9

10

11

988.50 лева
Кметство с. Горна
(деветстотин
Студена
осемдесет и осем лв.,
петдесет ст.)

3 196.90 лева (три
хиляди сто
деветдесет и шест
лв., деветдесет ст.)

94

1
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2
1571/20.11.2007

3
1571

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000152 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000152 (нула, нула,
нула, едно, пет, две) с площ
77.525 дка (седемдесет и
седем
дка,
петстотин
двадесет и пет кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

6
7
2 872.30 лева (две
Кметство с. Горна
хиляди осемстотин
Студена
седемдесет и два лв.,
тридесет ст.)
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1572/20.11.2007

1572

обл. Велика
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. №000153 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000153 (нула, нула,
нула, едно, пет, три) с
площ
17.321
дка
(седемнадесет дка, триста
двадесет и един кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

641.70 лева
(шестстотин
четиридесет и един
лв., седемдесет ст.)

Кметство с. Горна
Студена

364

1573/20.11.2007

1573

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000154 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000154 (нула, нула,
нула, едно, пет, четири) с
площ 226.127 дка (двеста
двадесет и шест дка, сто
двадесет и седем кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

9 259.90 лева (девет
хиляди двеста
петдесет и девет лв.,
деветдесет ст.)

Кметство с. Горна
Студена

365

1574/20.11.2007

1574

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000157 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 1 047.00 лева (хиляда Кметство с. Горна
№ 000157 (нула, нула, четиридесет и седем Студена
нула, едно, пет, седем) с лв.)
площ 23.345 дка (двадесет
и
три
дка,
триста
четиридесет и пет кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

8

9

10

11

95

1
366

2
1575/20.11.2007

3
1575

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000159 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000159 (нула, нула,
нула, едно, пет, девет) с
площ 147.652 дка (сто
четиридесет и седем дка,
шестстотин петдесет и два
дка),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
6 622.20 лева (шест
хиляди шестстотин
двадесет и два лв.,
двадесет ст.)

7
Кметство с. Горна
Студена

367

1576/20.11.2007

1576

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000160 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000160 (нула, нула,
нула, едно, шест, нула) с
площ 35.304 дка (тридесет
и пет дка, триста и четири
кв. м.), трета категория,
представляващ
пасище,
мера.

1 445.70 лева (хиляда Кметство с. Горна
четиристотин
Студена
четиридесет и пет
лв., седемдесет ст.)

368

1577/20.11.2007

1577

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Стопански двор 2", имот кад. №
000161 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000161 (нула, нула,
нула, едно, шест, едно) с
площ 105.895 (сто и пет
дка, осемстотин деветдесет
и пет кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

4 749.40 лева (четири Кметство с. Горна
хиляди седемстотин Студена
четиридесет и девет
лв., четиридесет ст.)
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1578/20.11.2007

1578

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Базалъшко
ливаде", имот кад.
№ 000164 по плана
за земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000164 (нула, нула,
нула, едно, шест, четири) с
площ 114.138 (сто и
четиринадесет дка, сто
тридесет и осем кв м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

5 119.10 лева (пет
хиляди сто и
деветнадесет лв.,
десет ст.)

8

9

10

11

Кметство с. Горна
Студена

96

1
370

2
1579/21.11.2007

3
1579

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, УПИ VІ кв.
35 А по ПУП на с.
Овча Могила

6
19 318.60 лева
(деветнадесет хиляди
триста и осемнадесет
лв., шестдесет ст.)

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000165 по
плана за
земеразделяне

5
Застроен
урегулиран
поземлен имот - УПИ VІ
(шест) кв. 35А (тридесет и
пет А), само 1590/1670 ид.
ч. (хиляда петстотин и
деветдесет/хиляда
шестстотин и седемдесет
ид. ч.), заедно с реална част
от
масивна
триетажна
сграда строена 1968 год.
(хиляда
деветстотин
шестдесет и осма г.) - само
трети етаж, състоящ се от
южно крило със ЗП - 261
кв. м. (двеста шестдесет и
един кв. м.), северно крила
със ЗП - 267 км. м. (двеста
шестдесет и седем кв. м.)
както и 28.65 % (двадесет и
осем цяло шестдесет и пет
стотни процента) ид. ч. от
общите части на сградата
равняващи се на 40.10 кв.
м. (четиридесет кв. м.,
десет кв. см.).
Южното крило се състои
от коридор, седем стаи и
WC, а северното от
коридор и четиринадесет
стаи.
Земеделска земя, имот кад.
№ 000165 (нула, нула,
нула, едно, шест, пет) с
площ 37.357 дка (тридесет
и седем дка, триста
петдесет и седем кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

371

1580/21.11.2007

1580

372

1581/21.11.2007

1581

7
Кметство с. Овча
Могила - Решение №
58/31.01.2008 г., Прот.
№ 6 на ОбС Свищов.

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000166 по
плана за
земелазделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000166 (нула, нула,
нула, едно, шест, шест) с
площ 25.579 дка (двадесет
и пет дка, петстотин
седемдесет и девет кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

1 147.20 лева (хиляда Кметство с. Горна
сто четиридесет и
Студена
седем лв., двадесет
ст.)

8

9

10

11

1 821.20 лева (хиляда Кметство с. Горна
осемстотин двадесет Студена
и един лв., двадесет
ст.)

97

1
373

2
1582/21.11.2007

3
1582

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Кайнаците", имот
кад. № 000167 по
плана за
земеразделяне

5
6
7
Земеделска земя, имот кад. 1 275.10 лева (хиляда Кметство с. Горна
№ 000167 (нула, нула, двеста седемдесет и Студена
нула, едно, шест, седем) с пет лв., десет ст.)
площ 31.138 дка (тридесет
и един дка, сто тридесет и
осем
кв.
м.),
трета
категория, представляващ
пасище, мера.
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1583/21.11.2007

1583

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Помпена станция
- 1", имот кад. №
000188 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000188 (нула, нула,
нула, едно, осем, осем) с
площ
60.884
дка
(шестдесет дка, осемстотин
осемдесет и четири кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

2 968.10 лева (две
Кметство с. Горна
хиляди деветстотин Студена
шестдесет и осем лв.,
десет ст.)

375

1584/21.11.2007

1584

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Помпена станция
- 1", имот кад. №
000190 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000190 (нул, нула, нула,
едно, девет, нула) с площ
25.365 дка (двадесет и пет
дка, триста шестдесет и пет
кв. м.), трета категория,
представляващ
пасище,
мера.

1 236.50 лева (хиляда Кметство с. Горна
двеста тридесет и
Студена
шест лв., петдесет
ст.)

376

1585/21.11.2007

1585

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Касоат - 1", имот
кад. № 000191 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 1 168.50 лева (хиляда Кметство с. Горна
№ 000191 (нула, нула, сто шестдесет и осем Студена
нула, едно, девет, едно) с лв., петдесет ст.)
плбощ 26.054 дка (двадесет
и шест дка, петдесет и
четири кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

8

9

10

11

98

1
377

2
1586/21.11.2007

3
1586

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Касоат - 1", имот
кад. № 000193 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000193 (нула, нула,
нула, едно, девет, три) с
площ 118.401 дка (сто и
осемнадесет
дка,
четиристотин и един кв.
м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
5 310.30 лева (пет
хиляди триста и
десет лв., тридесет
ст.)

7
Кметство с. Горна
Студена

378

1587/21.11.2007

1587

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Касоат - 1", имот
кад. № 000195 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000195 (нула, нула,
нула, едно, девет, пет) с
площ 36.065 дка (тридесет
и шест дка, шестдесет и пет
кв м.), пета категория,
представляващ
пасище,
мера.

984.60 лева
(деветстотин
осемдесет и четири
лв., шестдесет ст.)

Кметство с. Горна
Студена

379

1588/21.11.2007

1588

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Касоат - 1", имот
кад. № 000196 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 194.60 лева (сто
№ 000196 (нула, нула, деветдесет и четири
нула, едно, девет, шест) с лв., шестдесет ст.)
площ 7.130 дка (седем дка,
сто и тридесет кв. м.), пета
категория, представляващ
пасище, мера.

Кметство с. Горна
Студена

380

1589/21.11.2007

1589

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Канишерника",
имот кад. №
000217 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000217 (нула, нула,
нула, две, едно, седем) с
площ 28.813 дка (двадесет
и осем дка, осемстотин и
тринадесет
кв.
м.),
четвърта
категория,
представляващ
пасище,
мера.

Кметство с. Горна
Студена

950.80 лева
(деветстотин и
петдесет лв.,
осемдесет ст.)

8

9

10

11
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1
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2
1590/21.11.2007

3
1590

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Бентьовете", имот
кад. № 000218 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000218 (нула, нула,
нула, две, едно, осем) с
площ
625.154
дка
(шестстотин двадесет и пет
дка, сто петдесет и четири
кв. м.), трета категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
28 038.20 лева
(двадесет и осем
хиляди тридесет и
осем лв., двадесет
ст.)

7
Кметство с. Горна
Студена

382

1591/21.11.2007

1591

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Бентьовете", имот
кад. № 000219 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000219 (нула, нула,
нула, две, едно, девет) с
площ 209.324 дка (двеста и
девет дка, триста двадесет
и четири кв. м.), четвърта
категория, представляващ
пасище, мера.

8 634.60 лева (осем
хиляди шестстотин
тридесет и четири
лв., шестдесет ст.)

Кметство с. Горна
Студена

383

1592/21.11.2007

1592

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Помпена станция
- 1", имот кад. №
000221 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000221 (нула, нула,
нула, две, две, едно) с площ
149.631
дка
(сто
четиридесет и девет дка,
шестстотин тридесет и
един
кв.
м.),
трета
категория, представляващ
пасище, мера.

6 127.40 лева (шест
хиляди сто двадесет
и седем лв.,
четиридесет ст.)

Кметство с. Горна
Студена

384

1593/21.11.2007

1593

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Стопански двор 2", имот кад. №
000226 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000226 (нула, нула,
нула, две, две, шест) с
площ
11.571
дка
(единадесет дка, петстотин
седемдесет и един кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

473.80 лева
Кметство с. Горна
(четиристотин
Студена
седемдесет и три лв.,
осемдесет ст.)

8

9

10

11

100

1
385

2
1594/21.11.2007

3
1594

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Стопански двор 2", имот кад. №
000227 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000227 (нула, нула,
нула, две, две, седем) с
площ 117.855 дка (сто и
седемнадесет
дка,
осемстотин петдесет и пет
кв. м.), трета категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
5 745.40 лева (пет
хиляди седемстотин
четиридесет и пет
лв., четиридесет ст.)

7
Кметство с. Горна
Студена

386

1595/22.11.2007

1595

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Касоат - 2", имот
кад. № 000236 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад 295.20 лева (двеста
№ 000236 (нула, нула, деветдесет и пет лв.,
нула, две, три, шест) с двадесет ст.)
площ 6.581 дка (шест дка,
петстотин осемдесет и
един
кв.
м.).,
трета
категория, представляващ
пасище, мера.

Кметство с. Горна
Студена

387

1596/22.11.2007

1596

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Касоат - 2", имот
кад. № 000238 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад 282.20 лева (двеста
№ 000238 (нула, нула, осемдесет и два лв.,
нула, две, три, осем) с двадесет ст.)
площ 8.551 дка (осем дка,
петстотин петдесет и един
кв. м.), четвърта категория,
представляващ
пасище,
мера.

Кметство с. Горна
Студена

388

1597/22.11.2007

1597

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Касоат - 1", имот
кад. № 000245 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000245 (нула, нула,
нула, две, четири, пет) с
площ 207.723 дка (двеста и
седем дка, седемстотин
двадесет и три кв. м.),
четвърта
категория,
представляващ
пасище,
мера.

Кметство с. Горна
Студена

7 883.10 лева (седем
хиляди осемстотин
осемдесет и три лв.,
десет ст.)

8

9

10

11

101

1
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2
1598/22.11.2007

3
1598

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Карш дере", имот
кад. № 000259 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000259 (нула, нула,
нула, две, пет, девет) с
площ 81.486 дка (осемдесет
и един дка, четиристотин
осемдесет и шест кв. м.),
четвърта
категоррия,
представляващ
пасище,
мера.

6
7
2 420.10 лева (две
Кметство с. Горна
хиляди четиристотин Студена
и двадесет лв., десет
ст.)

390

1599/22.11.2007

1599

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Карш дере", имот
кад. № 000260 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000260 (нула, нула,
нула, две, шест, нула) с
площ
13.884
дка
(тринадесет
дка,
осемстотин осемдесет и
четири кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

433.20 лева
(четиристотин
тридесет и три лв.,
двадесет ст.)

Кметство с. Горна
Студена

391

1600/22.11.2007

1600

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Стопански двор 2", имот кад. №
000265 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 145.70 лева (сто
№ 000265 (нула, нула, четиридесет и пет
нула, две, шест, пет) с лв., седемдесет ст.)
площ 3.558 дка (три дка,
петстотин петдесет и осем
кв. м.), трета категория,
представляващ
пасище,
мера.

Кметство с. Горна
Студена

392

1601/22.11.2007

1601

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Карш дере", имот
кад. № 000268 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000268 (нула, нула,
нула, две, шест, осем) с
площ
17.380
дка
(седемнадесет дка, триста и
осемдесет кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

Кметство с. Горна
Студена

711.70 лева
(седемстотин и
единадесет лв.,
седемдесет ст.)

8

9

10

11
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1
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2
1602/22.11.2007

3
1602

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Карш дере", имот
кад. № 000270 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000270 (нула, нула,
нула, две, седем, нула) с
площ 36.347 дка (тридесет
и
шест
дка,
триста
четиридесет и седем кв.
м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
7
1 488.40 лева (хиляда Кметство с. Горна
четиристотин
Студена
осемдесет и осем лв.,
четиридесет ст.)

394

1603/22.11.2007

1603

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Старите лозя",
имот кад. №
000450 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 250.20 лева (двеста и Кметство с. Горна
№ 000450 (нула, нула, петдесет лв.,
Студена
нула, четири, пет, нула) с двадесет ст.)
площ 6.109 дка (шест дка,
сто и девет кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

395

1604/22.11.2007

1604

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Старите лозя",
имот кад. №
000451 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000451 (нула, нула,
нула, четири, пет, едно) с
площ 20.963 дка (двадесет
дка, деветстотин шестдесет
и три кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

858.40 лева
Кметство с. Горна
(осемстотин петдесет Студена
и осем лв.,
четиридесет ст.)

396

1605/22.11.2007

1605

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Базалъшко
ливаде", имот кад.
№ 000452 по плана
за земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000452 (нула, нула,
нула, четири, пет, две) с
площ 208.521 дка (двеста и
осем
дка,
петстотин
двадесет и един кв. м.),
трета
категория,
представляващ
пасище,
мера.

8 538.90 лева (осем
хиляди петстотин
тридесет и осем лв.,
деветдесет ст.)

8

9

10

11

Кметство с. Горна
Студена
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2
1607/29.11.2007

3
1607

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000114 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 000114 (нула, нула,
нула, едно, едно, четири) с
площ 137.302 дка (сто
тридесет и седем дка,
триста и два кв. м.),
четвърта
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
5 210.60 лева (пет
хиляди двеста и
десет лв., шестдесет
ст.)

7
Кметство с. Алеково

398

1608/29.11.2007

1608

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000125 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000125 (нула, нула,
нула, едно, две, пет) с площ
35.752 дка (тридесет и пет
дка, седемстотин петдесет
и два кв. м.), четвърта
категория, представляващ
пасище, мера.

1 232.60 лева (хилада Кметство с. Алеково
двеста тридесет и
два лв., шестдесет
ст.)

399

1613/19.02.2008

1613

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Алеково,
ЕКАТТЕ 00237,
имот кад. №
000126 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 000126 (нула, нула,
нула, едно, две, шест) с
площ 53.726 дка (петдесет
и три дка, седемстотин
двадесет и шест кв. м.),
четвърта
категория,
представляващ
пасище,
мера.

1 861,60 лева
Кметство с. Алеково
(хиляда осемстотин
шестдесет и един лв.,
шестдесет ст.).

400

1614/19.02.2008

1614

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Летището", имот
кад. № 082001 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 082001 (нула, осем, две,
нула, нула, едно) с площ
89.383 дка (осемдесет и
девет дка, триста осемдесет
и три кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

3 834,50 лева (три Кметство с. Българско
хиляди осемстотин Сливово
тридесет и четири
лв., петдесет ст.).

8

9

10

11

104

1
401

2
1615/19.02.2008

3
1615

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Край
село", имот кад. №
084002 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 084002 (нула, осем,
четири, нула, нула, две) с
площ
71.947
дка
(седемдесет и един дка,
деветстотин четиридесет и
седем кв. м.) от които
21.821 дка (двадесет и един
дка, осемстотин двадесет и
един
кв.
м.)
трета
категория,
0.313
дка
(триста и тринадесет кв. м.)
пета категория и 49.813 дка
(четиридесет и девет дка,
осемстотин и тринадесет
кв. м.) седма категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
7
1 967,00 лева
Кметство с. Българско
(хиляда деветстотин Сливово
шщестдесет и седем
лв.).

402

1616/19.02.2008

1616

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Край
село", имот кад. №
100001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 303,60 лева (триста и Кметство с. Българско
№ 100001 (едно, нула, три лв., шестдесет Сливово
нула, нула, нула, едно) с ст.).
площ
14.244
дка
(четиринадесет дка, двеста
четиридесет и четири кв.
м.) от които 6.649 дка
(шест дка, шестстотин
четиридесет и девет кв. м.)
пета категория и 7.595 дка
(седем
дка,
петстотин
деветдесет и пет кв. м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

403

1617/19.02.2008

1617

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Край
село", имот кад. №
101001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 101001 (едно, нула,
едно, нула, нула, едно) с
площ 167.674 дка (сто
шестдесет и седем дка,
шестстотин седемдесет и
четири кв. м.) от които
140.953 дка
(сто и
четиридесет
дка,
деветстотин петдесет и три
кв. м.) пета категория и
26.721 дка (двадесет и шест
дка, седемстотин двадесет
и един кв. м.) седма
категория, представляващ
пасище, мера.

8

9

10

11

4 981,80 лева (четири Кметство с. Българско
хиляди деветстотин Сливово
осемдесет и един лв.,
осемдесет ст.).
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1
404

2
1618/19.02.2008

3
1618

4
обл.- Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Селището", имот
кад. № 103001 по
плана за
земеразделяне

5
6
Земеделска земя, имот кад. 636,00 лева
№ 103001 (едно, нула, три, (шестстотин
нула, нула, едно) с площ тридесет и шест лв.)
38.676 дка (тридесет и осем
дка,
шестстотин
седемдесет и шест кв. м.)
от които 0.139 дка (сто
тридесет и девет кв. м.)
четвърта категория, 6.140
дка (шест дка, сто и
четиридесет кв. м.) пета
категория и 32.397 дка
(тридесет и два дка, триста
деветдесет и седем кв. м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

7
Кметство с. Българско
Сливово

405

1619/19.02.2008

1619

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Селището", имот
кад. № 104001 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 104001 (едно, нула,
четири, нула, нула, едно) с
площ 25.909 дка (двадесет
и пет дка, деветстотин и
девет кв. м.) от които 2.549
дка (два дка, петстотин
четиридесет и девет кв. м.)
трета категория, 4.547 дка
(четири дка, петстотин
четиридесет и седем кв. м.)
четвърта
категория
и
18.813 дка (осемнадесет
дка,
осемстотин
и
тринадесет кв. м.) седма
категория, представляващ
пасище, мера.

406

1620/19.02.2008

1620

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Равнището", имот
кад. № 105001 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 170,10 лева (сто и Кметство с. Българско
№ 105001 (едно, нула, пет, седемдесет лв., десет Сливово
нула, нула, едно) с площ ст.).
8.728 дка (осем дка,
седемстотин двадесет и
осем кв. м.) от които 3.113
дка (три дка, сто и
тринадесет кв. м.) четвърта
категория и 5.615 дка (пет
дка,
шестстотин
и
петнадесет кв. м.) седма
категория, представляващ
пасище, мера.

8

9

10

11

475,30
лева Кметство с. Българско
(четиристотин
Сливово
седемдесет и пет лв.,
тридесет ст.).
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1
407

2
1621/19.02.2008

3
1621

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Селището", имот
кад. № 107001 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 107001 (едно, нула,
седем, нула, нула, едно) с
площ
77.625
дка
(седемдесет и седем дка,
шестстотин двадесет и пет
кв. м.) от които 0.335 дка
(триста тридесет и пет кв.
м.) четвърта категория,
32.137 дка (тридесет и два
дка, сто тридесет и седем
кв. м.) пета категория и
45.153 дка (четиридесет и
пет дка, сто петдесет и три
кв. м.) седма категория,
представляващ пасище с
храсти.

6
7
1 596,70 лева (хиляда Кметство с. Българско
петстотин деветдесет Сливово
и
шест
лв.,
седемдесет ст.).

408

1622/19.02.2008

1622

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Равнището", имот
кад. № 109001 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 109001 (едно, нула,
девет, нула, нула, едно) с
площ 145.538 дка (сто
четиридесет и пет дка,
петстотин тридесет и осем
кв. м.) от които 87.478 дка
(осемдесет и седем дка,
четиристотин седемдесет и
осем
кв.
м.)
трета
категория,
0.026
дка
(двадесет и шест кв. м.)
пета категория и 58.034 дка
(петдесет и осем дка,
тридесет и четири кв. м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

5 135,90 лева (пет Кметство с. Българско
хиляди сто тридесет Сливово
и пет лв., деветдесет
ст.).

409

1623/19.02.2008

1623

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Върбица", имот
кад. № 110001 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 110001 (едно, едно,
нула, нула, нула, едно) с
площ 55.862 дка (петдесет
и пет дка, осемстотин
шестдесет и два кв. м.) от
които 3.171 дка (три дка,
сто седемдесет и един кв.
м.) пета категория и 52.691
дка (петдесет и два дка,
шестстотин деветдесет и
един
кв.
м.)
седма
категория, представляващ
пасище, мера.

893,50
лева Кметство с. Българско
(осемстотин
Сливово
деветдесет и три лв.,
петдесет ст.).

8

9

10

11
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1
410

2
1624/19.02.2008

3
1624

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Върбица", имот
кад. № 111001 по
плана за
земеразделяне

411

1625/19.02.2008

1625

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Върбица", имот
кад. № 112001 по
плана за
земеразделяне

412

1626/19.02.2008

1626

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Разцепито", имот
кад. № 113001 по
плана за
земеразделяне

413

1627/20.02.2008

1627

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Върбица", имот
кад. № 114001 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 111001 (едно, едно,
едно, нула, нула, едно) с
площ
44.577
дка
(четиридесет и четири дка,
петстотин седемдесет и
седем кв. м.) от които 0.294
дка (двеста деветдесет и
четири
кв.
м.)
пета
категория и 44.283 дка
(четиридесет и четири дка,
двеста осемдесет и три кв.
м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.
Земеделска земя, имот кад.
№ 112001 (едно, едно, две,
нула, нула, едно) с площ
28.701 дка (двадесет и осем
дка, седемстотин и един кв.
м.) от които 0.075 дка
(седемдесет и пет кв. м.)
пета категория и 28.626 дка
(двадесет и осем дка,
шестстотин двадесет и
шест
кв.
м.)
седма
категория, представляващ
пасище, мера.
Земеделска земя, имот кад
№ 113001 (едно, едно, три,
нула, нула, едно) с площ
10.970 дка (десет дка,
деветстотин и седемдесет
кв. м.) от които 0.042 дка
(четиридесет и два кв. м.)
пета категория и 10.928 дка
(десет дка, деветстотин
двадесет и осем кв. м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.
Земеделска земя, имот кад.
№ 114001 (едно, едно,
четири, нула, нула, едно) с
площ 119.263 дка (сто и
деветнадесет дка, двеста
шестдесет и три кв. м.) от
които 23.898 дка (двадесет
и три дка, осемстотин
деветдесет и осем кв. м.)
четвърта категория, 34.283
дка (тридесет и четири дка,
двеста осемдесет и три кв.
м.) пета категория и 61.082
дка (шестдесет и един дка,
осемдесет и два кв. м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
7
619,90
лева Кметство с. Българско
(шестстотин
и Сливово
деветнадесет
лв.,
деветдесет ст.).

8

9

10

11

397,00 лева (триста Кметство с. Българско
деветдесет и седем Сливово
лв.).

152,10 лева (сто Кметство с. Българско
петдесет и два лв., Сливово
десет ст.).

3 257,50 лева (три Кметство с. Българско
хиляди
двеста Сливово
петдесет и седем лв.,
петдесет ст.).
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1
414

2
1628/20.02.2008

3
1628

415

1629/20.02.2008

1629

416

1630/20.02.2008

1630

417

1631/20.02.2008

1631

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Разцепито", имот
кад. № 115001 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 115001 (едно, едно, пет,
нула, нула, едно) с площ
75.958 дка (седемдесет и
пет
дка,
деветстотин
петдесет и осем кв. м.) от
които
65.101
дка
(шестдесет и пет дка, сто и
един кв. м.) четвърта
категория,
10.849
дка
(десет дка, осемстотин
четиридесет и девет кв. м.)
пета категория и 0.008 дка
(осем
кв.
м.)
седма
категория, представляващ
пасище, мера.
обл. Велико
Земеделска земя, имот кад.
Търново, общ.
№ 116001 (едно, едно,
Свищов, землище шест, нула, нула, едно) с
с. Българско
площ 84.705 дка (осемдесет
Сливово, ЕКАТТЕ и четири дка, седемстотин
07363, м.
и пет кв. м.) от които
"Рачерка", имот
57.716 дка (петдесет и
кад. № 116001 по
седем дка, седемстотин и
плана за
шестнадесет кв. м.) пета
земеразделяне
категория и 26.989 дка
(двадесет и шест дка,
деветстотин осемдесет и
девет
кв.
м.)
седма
категория, представляващ
пасище, мера.
обл. Велико
Земеделска земя, имот кад.
Търново, общ.
№ 117001 (едно, едно,
Свищов, землище седем, нула, нула, едно) с
с. Българско
площ 50.965 дка (петдесет
Сливово, ЕКАТТЕ дка, деветстотин шестдесет
07363, м. "Край
и пет кв. м.) от които
село", имот кад. № 48.054 дка (четиридесет и
117001 по плана за осем дка, петдесет и четири
земеразделяне
кв. м.) пета категория и
2.911
дка
(два
дка,
деветстотин и единадесет
кв. м.) седма категория,
представляващ
пасище,
мера.
Земеделска земя, имот кад. №
обл. Велико
118001 (едно, едно, осем,
Търново, общ.
Свищов, землище нула, нула, едно) с площ
283.910 дка (двеста осемдесет
с. Българско
и три дка, деветстотин и десет
Сливово, ЕКАТТЕ кв. м.) от които 75.840 дка
07363, м. "Край
(седемдесет и
пет дка,
село", имот кад. № осемстотин и четиридесет кв.
118001 по плана за м.) пета категория и 208.070
земеразделяне
дка (двеста и осем дка,

6
7
3 038,10 лева (три Кметство с. Българско
хиляди тридесет и Сливово
осем лв., десет ст.).

8

9

10

11

2 098,10 лева (две Кметство с. Българско
хиляди деветдесет и Сливово
осем лв., десет ст.).

1 605,50 лева (хиляда Кметство с. Българско
шестстотин и пет лв., Сливово
петдесет ст.).

5 585,90 лева (пет Кметство с. Българско
хиляди
петстотин Сливово
осемдесет и пет лв.,
деветдесет ст.).

седемдесет кв. м.) седма
категория,
представляващ
пасище, мера.
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1
418

2
1633/20.02.2008

3
1633

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Край
село", имот кад. №
120001 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 120001 (едно, две, нула,
нула, нула, едно) с площ
197.145 дка (сто деветдесет
и
седем
дка,
сто
четиридесет и пет кв. м.) от
които 29.677 дка (двадесет
и девет дка, шестстотин
седемдесет и седем кв. м.)
пета категория и 167.468
дка (сто шестдесет и седем
дка,
четиристотин
шестдесет и осем кв. м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
7
2 920,30 лева (две Кметство с. Българско
хиляди деветстотин Сливово
и
двадесет
лв.,
тридесет ст.).

419

1634/20.02.2008

1634

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Край
село", имот кад. №
121001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 1 385,50 лева (хиляда Кметство с. Българско
№ 121001 (едно, две, едно, триста осемдесет и Сливово
нула, нула, едно) с площ пет лв., петдесет ст.).
98.761 дка (деветдесет и
осем дка, седемстотин
шестдесет и един кв. м.) от
които 1.400 дка (един дка,
четиристотин кв. м.) пета
категория и 97.361 дка
(деветдесет и седем дка,
триста шестдесет и един
кв. м.) седма категория,
представляващ
пасище,
мера.

420

1635/20.02.2008

1635

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Край
село", имот кад. №
122001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 335,50 лева (триста Кметство с. Българско
№ 122001 (едно, две, две, тридесет и пет лв., Сливово
нула, нула, едно) с площ петдесет ст.).
22.364 дка (двадесет и два
дка, триста шестдесет и
четири кв. м.), седма
категория, представляващ
пасище, мера.

421

1636/20.02.2008

1636

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Край
село", имот кад. №
123001 по плава за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 185,60 лева (сто Кметство с. Българско
№ 123001 (едно, две, три, осемдесет и пет лв., Сливово
нула, нула, едно) с площ шестдесет ст.).
11.601 дка (единадесет дка,
шестстотин и един кв. м.)
от
които
0.660
дка
(шестстотин и шестдесет
кв. м.) пета категория и
10.941 дка (десет дка,
деветстотин четиридесет и
един кв. м.), представляващ
пасище, мера.

8

9

10

11

110

1
422

2
1639/21.02.2008

3
1639

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Райков
дол", имот кад. №
125001 по плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 125001 (едно, две, пет,
нула, нула, едно) с площ
200.229 дка (двеста дка,
двеста двадесет и девет кв
м.) от които 0.751 дка
(седемстотин петдесет и
един кв. м.) пета категория
и
199.478
дка
(сто
деветдесет и девет дка,
четиристотин седемдесет и
осем
кв.
м.)
седма
категория, представляващ
пасище с храсти - 0.296 дка
(двеста деветдесет и шест
кв. м.) и пасище, мера 199.933 дка (сто деветдесет
и девет дка, девестстотин
тридесет и три кв. м.).
обл. Велико
Земеделска земя, имот кад.
Търново, общ.
№ 126001 (едно, две, шест,
Свищов, землище нула, нула, едно) с площ
с. Българско
151.610 дка (сто петдесет и
Сливово, ЕКАТТЕ един дка, шестстотин и
07363, м. "Бреста", десет
кв. м.), седма
имот кад. №
категория, представляващ
126001 по плана за пасище с храсти.
земеразделяне

6
7
3 257,90 лева (три Кметство с. Българско
хиляди
двеста Сливово
петдесет и седем лв.,
деветдесет ст.).

423

1640/21.02.2008

1640

424

1641/21.02.2008

1641

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Райков
дол", имот кад. №
127001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имчот 57,60 лева (петдесет Кметство с. Българско
кад. № 127001 (едно, две, и
седем
лв., Сливово
седем, нула, нула, едно) с шестдесет ст.).
площ 3.837 дка (три дка,
осемстотин тридесет и
седем кв. м.), седма
категория, представляващ
пасище, мера.

425

1642/21.02.2008

1642

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Райков
дол", имот кад. №
128001 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 114,80 лева (сто и Кметство с. Българско
№ 128001 (едно, две, осем, четиринадесет
лв., Сливово
нула, нула, едно) с площ осемдесет ст.).
8.321 дка (осем дка, триста
двадесет и един кв. м.),
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

8

9

10

11

2 274,20 лева (две Кметство с. Българско
хиляди
двеста Сливово
седемдесет и четири
лв., двадесет ст.).

111

1
426

2
1643/21.02.2008

3
1643

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Долник", имот
кад. № 129001 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 129001 (едно, две, девет,
нула, нула, едно) с площ
26.852 дка (двадесет и шест
дка, осемстотин петдесет и
два дка) от които 4.911 дка
(четири дка, деветстотин и
единадесет кв. м.) четвърта
категория,
19.449
дка
(деветнадесет
дка,
четиристотин четиридесет
и девет кв. м.) пета
категория и 2.492 дка (два
дка,
четиристотин
деветдесет и два кв. м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.
Земеделска земя, имот кад.
№ 131001 (едно, три, едно,
нула, нула, едно) с площ
7.228 дка (седем дка,
двеста двадесет и осем кв.
м.),
пета
категория,
представляващ пасище с
храсти.

6
7
872,10
лева Кметство с. Българско
(осемстотин
Сливово
седемдесет и два лв.,
десет ст.).

427

1644/21.02.2008

1644

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Долник", имот
кад. № 131001 по
плана за
земеразделяне

428

1645/21.02.2008

1645

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Долник", имот
кад. № 132001 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 132001 (едно, три, две,
нула, нула, едно) с площ
13.606 дка (тринадесет дка,
шестстотин и шест кв. м.)
от които 6.422 дка (шест
дка, четиристотин двадесет
и два кв. м.) пета категория
и 7.184 дка (седем дка, сто
осемдесет и четири кв. м.)
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.
обл. Велико
Земеделска земя, имот кад.
Търново, общ.
№ 133001 (едно, три, три,
Свищов, землище нула, нула, едно) с площ
с. Българско
61.200 дка (шестдесет и
Сливово, ЕКАТТЕ един дка, двеста кв. м.) от
07363, м. "Бреста", които 7.346 дка (седем дка,
имот кад. №
триста четиридесет и шест
133001 по плана за кв. м.) пета категория и
земеразделяне
53.854 дка (петдесет и три
дка, осемстотин петдесет и
четири кв. м.) седма
категория, представляващ
пасище с храсти.

316,50 лева (триста и Кметство с. Българско
шестнадесет
лв., Сливово
петдесет ст.).

429

1646/21.02.2008

1646

8

9

10

11

216,10 лева (двеста и Кметство с. Българско
шестнадесет
лв., Сливово
десет ст.).

1 046,50 лева (хиляда Кметство с. Българско
четиридесет и шест Сливово
лв., петдесет ст.).

112

1
430

2
1647/21.02.2008

3
1647

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово,
ЕКАТТЕ07363, м.
"Павликянското",
имот кад. №
134001 по плана за
земеразделяне

5
6
7
Земеделска земя, имот кад. 124,40 лева (сто Кметство с. Българско
№ 134001 (едно, три, двадесет и четири Сливово
четири, нула, нула, едно) с лв., четиридесет ст.).
площ 9.444 дка (девет дка,
четиристотин четиридесет
и четири кв. м.) от които
1.190 дка (един дка, сто и
деветдесет кв. м.) четвърта
категория и 8.254 дка (осем
дка, двеста петдесет и
четири кв. м.) седма
категория, представляващ
пасище, мера.

431

1648/21.02.2008

1648

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Челинчето", имот
кад. № 135001 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 123,90 лева (сто Кметство с. Българско
№ 135001 (едно, три, пет, двадесет и три лв., Сливово
нула, нула, едно) с площ деветдесет ст.).
9.389 дка (девет дка, триста
осемдесет и девет кв. м.),
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

432

1649/21.02.2008

1649

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Усойната", имот
кад. №124001 по
плана за
земеразделяне

433

1650/22.02.2008

1650

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Касоат - 1", имот
кад. № 209030 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 124001 (едно, две,
четири, нула, нула, едно) с
площ 145.478 дка (сто
четиридесет и пет дка,
четиристотин седемдесет и
осем кв. м.) от които 0.024
дка (двадесет и четири кв.
м.) четвърта категория и
145.454
дка
(сто
четиридесет и пет дка,
четиристотин петдесет и
четири
кв.
м.)
пета
категория, представляващ
пасище, мера.
Земеделска земя, имот кад.
№ 209030 (две, нула, девет,
нула, три, нула) с площ
19.011 дка (деветнадесет
дка, единадесет кв. м.),
четвърта
категория,
представляващ
пасище,
мера.

8

9

10

11

4 305,00 лева (четири Кметство с. Българско
хиляди триста и пет Сливово
лв.)

721,50
лева Кметство с. Горна
(седемстстотин
Студена
двадесет и един лв.,
петдесет ст.).

113

1
434

2
1651/22.02.2008

3
1651

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Горна Студена,
ЕКАТТЕ 16393, м.
"Касоат - 1", имот
кад. № 143012 по
плана за
земеразделяне

5
6
7
Земеделска земя, имот кад. 1 069,20 лева (хиляда Кметство с. Горна
№ 143012 (едно, четири, шестдесет и девет Студена
три, нула, едно, две) с лв., двадесет ст.)
площ 30.857 дка (тридесет
дка, осемстотин петдесет и
седем кв. м.), четвърта
категория, представляващ
пасище с храсти.

435

1653/22.02.2008

1653

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с.
Хаджидимитрово,
ЕКАТТЕ 77013, м.
"Зад бърдо", имот
кад. № 000037 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 125,80 лева (сто Кметство с.
№ 000037 (нула, нула, двадесет и пет лв., Хаджидимитрово
нула, нула, три, седем) с осемдесет ст.).
площ 8.099 дка (осем дка,
деветдесет и девет кв. м.)
от
които
0.810
дка
(осемстотин и десет кв. м.)
четвърта категория и 7.289
дка (седем дка, двеста
осемдесет и девет кв. м.)
шеста
категория,
представляващ
пасище,
мера.

436

1654/22.02.2008

1654

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с.
Хаджидимитрово,
ЕКАТТЕ 77013, м.
"Зад бърдо", имот
кад. № 136005 по
плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад. 76,40
лева Кметство с.
№ 136005 (едно, три, шест, (седемдесет и шест Хаджидимитрово
нула, нула, пет) с площ лв., четиридесет ст.).
7.076 дка (седем дка,
седемдесет и шест кв. м.),
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

437

1657/04.03.2008

1657

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Вардим,
ЕКАТТЕ 10118, м.
"Черничките",
имот кад. №
509016 по плана за
земеразделяне

Земеделска земя, имот кад.
№ 509016 (пет, нула, девет,
нула, едно, шест) с площ
174.801
дка
(сто
седемдесет и четири дка,
осемстотин и един кв. м.),
четвърта
категория,
представляващ
пасище,
мера.

8

9

10

11

7 787,40 лева (седем Кметство с. Вардим
хиляди седемстотин
осемдесет и седем
лв., четиридесет ст.).

114

1
438

2
1659/04.03.2008

3
1659

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с.
Хаджидимитрово,
ЕКАТТЕ 77013,
м. "Герена", имот
кад. № 043001 по
плана за
земеразделяне

5
Земеделска земя, имот кад.
№ 043001 (нула, четири,
три, нула, нула, едно) с
площ 1 572.253 дка (хиляда
петстотин седемдесет и два
дка, двеста петдесет и три
ст.),
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.
Имота попада в отдел/
подотдел: 213/з - 164.558
дка (сто шестдесет и
четири дка, петстотин
петдесет и осем кв. м.) иглолистна гора.
Земеделска земя, имот кад.
№ 102005 (едно, нула, две,
нула, нула, пет) с площ
196.791 дка (сто деветдесет
и шест дка, седемстотин
деветдесет и един кв. м.),
седма
категория,
представляващ
пасище,
мера.

6
7
19 810,40 лева
Кметство с.
(деветнадесет хиляди Хаджидимитрово
осемстотин и десет
лв., четиридесет ст.).

439

1674/16.05.2008

1674

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Селището", имот
кад. № 102005 по
плана за
земеразделяне

440

1676/16.05.2008

1676

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
с. Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м.
"Равнището", имот
кад. № 108003 по
плана за
земеразделянето

Земеделска земя, имот кад.
№ 108003 (едно, нула,
осем, нула, нула, три) с
площ
49.634
дка
(четиридесет и девет дка,
шестстотин тридесет и
четири кв. м.), трета
категория, представляващ
пасище, мера.

2 226,10 лева (две Кметство с. Българско
хиляди
двеста Сливово
двадесет и шест лв.,
десет ст.).

441

1691/19.09.2008

1691

гр. Свищов, обл.
Велико Търново,
землище Свищов,
местност
"Манастирски
трап", ЕКАТТЕ
65766, кад. №
706022

Имот
кадастрален
№ 77 004.00 лева
706022 (седем, нула, шест, (седемдесет и седем
нула, две, две) от КСВ на хиляди и четири лв.)
гр. Свищов, с площ 31.827
дка (тридесет и един дка,
осемстотин двадесет и
седем кв. м.), земеделска
земя, шеста категория,
начин на трайно ползване
"Гробищен
парк"
с
построената сграда, както
следва: Сграда № 1 - ГСМ,
масивна,
монолитна,
едноетажна със ЗП - 21
(двадесет и един кв.м.)
кв.м.

8

9

10

11

2 715.70 лева (две Кметство с. Българско
хиляди седемстотин Сливово
и петнадесет лв.,
седемдесет ст.).

115

1
442

2
1692/19.09.2008

3
1692

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, землище
гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766, м.
"Манастирски
трап", EKATTE
65766, имот кад. №
706023 по КВС

5
Имот кад. № 706023
(седем, нула, шест, нула,
две, три) от KCB на гр.
Свищов,
VI
(шеста)
категория, с площ 57.911
дка (петдесет и седем дка,
деветстотин и единадесет
кв. м.), земеделска земя,
начин на трайно ползване
"Гробищен
парк"
с
построените сгради както
следва: Сграда № 1 масивна,
монолитна,
едноетажна със ЗП - 589
(петстотин осемдесет и
девет) кв.м.; Сграда № 2 масивна,
монолитна,
едноетажна със ЗП - 630
(шестстотин и тридесет)
кв.м.; Сграда № 3 масивна,
монолитна,
едноетажна със ЗП - 227
(двеста двадесет и седем)
кв.м.; Сграда № 4 масивна,
монолитна,
едноетажна със ЗП - 173
сто седемдесет и три) кв.м.;
Сграда № 5 - масивна,
монолитна, едноетажна със
ЗП - 20 (двадесет) кв.м.;
Сграда № 6 - масивна,
монолитна, едноетажна със
ЗП - 20 (двадесет) кв.м.;
Сграда № 7 - масивна,
монолитна, едноетажна със
ЗП - 20 (двадесет) кв.м.;
Сграда № 8 - масивна,
монолитна, едноетажна със
ЗП - 20 (двадесет) кв.м.;
Сграда № 9 - масивна,
монолитна, едноетажна със
ЗП - 20 (двадесет) кв.м.;
Сграда № 10 - масивна,
монолитна, едноетажна със
ЗП - 20 (двадесет) кв.м.;
Сграда № 11 - масивна,
монолитна, едноетажна със
ЗП – 18 (осемнадесет)
кв.м.; Сграда № 12 масивна,
монолитна,
едноетажна със ЗП - 21
(двадесет и един) кв.м.;
Сграда № 13 - масивна,
монолитна, едноетажна със
ЗП - 21 (двадесет и един)
кв.м.; Сграда № 14 масивна,
монолитна,
едноетажна със ЗП - 20
(двадесет) кв.м.

6
207
789.90
лева
(двеста
и
седем
хиляди седемстотин
осемдесет и девет
лв., деветдесет ст.)

7

8

9

10

11

116

1
443

2
1697/03.10.2008

3
1697

444

1697/03.10.2008

1697

445

1708/21.10.2008

1708

446

1712/05.11.2008

1712

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Бреста",
имот
кад.
№
037034
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, м. "Бреста",
имот
кад.
№
037034
обл.
Велико
Търново, община
Свищов,
с.
Българско
Сливово, ЕКАТТЕ
07363, имот кад. №
000201 по плана за
земеразделяне на
с.
Българско
Сливово

5
Земеделска земя - имот
кад. № 037034 (нула, три,
седем, нула, три, четири) с
начин на трайно ползване "Водостопанско
съоражение" и площ 3.271
дка (три дка, двеста
седемдесет и един кв. м.)
Земеделска земя - имот
кад. № 037034 (нула, три,
седем, нула, три, четири) с
начин на трайно ползване "Водостопанско
съоражение" и площ 3.271
дка (три дка, двеста
седемдесет и един кв. м.)
Застроен имот кад. №
000201 (нула, нула, нула,
две,
нула,
едно),
представляващ
Спортен
терен с площ 20.617
(двадесетдка шестстотин и
седемнадесет кв.м.) дка и
сгради,
масивни,
монолитни, строени 1979
г.,
едноетажни:
1.
Съблекалня - 4 стаи,
коридор, баня, WC със ЗП 107.50 (сто о седем кв.м. и
петдесет кв.см.) кв.м. и
козирка
ЗП
31.80
(тридесет и един кв.м. и
осемдесет кв.см.) кв.м. 2.
Външна WC с 2 клетки ЗП
- 12.80 (дванадесет кв.м. и
осемдесет кв.см.) кв.м. 3.
Портал със ЗП - 4.60
(четири кв.м. и шестдесет
кв.см.) кв.м. - 2 броя.

6
323.50 лева (триста
двадесет и три лв.,
петдесет ст.)

област
Велико
Търново, община
Свищов,
с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ 23431, кв.
72,
УПИ
ІХ,
отреден
за
"Читалище"
и
Кметство
със
Заповед
№
287/19.03.1999 г.
по ПУП

1.Пенсионерски
клуб,
eноетажна
сграда,
сглобяема
метална
конструкция, строена 1977
г., ЗП - 98 (деветдесет и
осем кв.м.) кв.м. състояща
се от зала, два склада изба,
масивна, монолитна с ПП 16.40 (шестнадесет кв.м. и
четиридесет кв.см.) кв.м. 2.
Обществена
външна
тоалетна, полумасивна, с
две клетки, строена 1975 г.
със ЗП - 6.80 (шест кв.м. и
осемдесет кв.см.) кв.м.

1 343.70 лева (хиляда
триста четиридесет и
три лева, седемдесет
стотинки)

7

8

9

10

11

323.50 лева (триста
двадесет и три лева,
петдесет стотинки)

32
729.10
лева
(тридесет
и
две
хиляди седемстотин
двадесет и девет
лева, десет стотинки)

117

1
447

2
1730/12.01.2009

3
1730

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766,
ул.
"Плевенско шосе"
2, УПИ ХХІХ кв. 3

5
Новопостроена нежилищна
едноетажна,
масивна,
монолитна сграда, - "Нов
обреден (траурен) дом",
находящ се в УПИ ХХІХ
(двадесет и девет) кв. 3
(три) по регулациония план
на гр. Свищов ("Гробищен
парк") състояща се от:
а)етаж със ЗП - 220.85 кв.
м. (двеста и двадесет
квадратни метра, осемдесет
и
пет
квадратни
сантиметра), включващ две
зали, битова стая, склад,
стая за охрана, два офиса,
сервизни помещения седем броя, антре и
коридор.
б)подземен етаж със ЗП 95.30 кв. м. (деветдесет и
пет
квадратни
метра,
тридесет
квадратни
сантиметра)
включващ
хладилна камера, котелно,
два броя складове, коридор
и стълбище.
Незастроен
урегулиран
поземлен имот - УПИ ХХІІ
(двадесет и две) кв. 35
(тридесет и пет) с площ 2
525 кв. м. (две хиляди
петстотин двадесет и пет
квадратни метра), отреден
за "Озеленяване".

6
55
027,90
лв.
(петдесет
и
пет
хиляди двадесет и
седем
лева,
деветдесет стотинки)

448

1735/29.01.2009

1735

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, ул. "Княз
Черказки" 19, УПИ
ХХІІ кв. 35

449

1736/29.01.2009

1736

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов,
ЕКАТТТЕ 657661
ул.
"Иларион
Макариополски"
20А, УПИ ХІ кв.
10

Незастроен
урегулиран
поземлен имот - УПИ ХІ
(единадесет) кв. 10 (десет)
с площ 22 136 кв. м.
(двадесет и две хиляди сто
тридесет и шест квадратни
метра),
отреден
за
"Озеленяване".

193 645,70 лв. (сто
деветдесет и три
хиляди шестстотин
четиридесет и пет
лева,
седемдесет
стотинки)

450

1772/11.02.2009

1772

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, ул. "Полк.
Н. Иванов" №
113А, УПИ V-4645
кв. 184

Незастроен
урегулиран
поземлен имот - УПИ V4645 (пет-четири хиляди
шестстотин четиридесет и
пет) с площ 1 808 кв. м.
(хиляда осемстотин и осем
квадратни метра), отреден
за "Озеленяване".

15 816.40
лв.
(петнадесет хиляди
осемстотин
и
шестнадесет
лева,
четиридесет
стотинки)

7

8

9

10

11

26
588.30
лв.
(двадесет и шест
хиляди
петстотин
осемдесет и осем
лева,
тридесет
стотинки)
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1
451

2
1779/25.02.2009

3
1779

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, ул. "Ст.
Ников" 8А, УПИ
VІ кв. 152

5
Незастроен
урегулиран
поземлен имот УПИ VІ
(шест) кв. 152 (сто петдесет
и две) с площ 2 901 кв. м.
(две хиляди деветстотин и
един квадратни метра),
отреден за "Озеленяване и
спортни дейности".

6
22
204,30
лв.
(двадесет
и
две
хиляди двеста и
четири
лева,
тридесет стотинки)

452

1780/25.02.2009

1780

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766,
ул.
"Плевенско шосе"
15А, УПИ V-94 кв.
8

Незастроен
урегулиран
поземлен имот - УПИ V-94
(пет-деветдесет и четири)
кв. 8 (осем) с площ 1 281
кв. м. (хиляда двеста
осемдесет
и
един
квадратни метра), отреден
за "Озеленяване".

8 703,10 лв. (осем
хиляди седемстотин
и три лева, десет
стотинки)

453

1788/10.03.2009

1788

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, ул. "Георги
Матев" № 1, УПИ
ХХІ кв. 87

Незастроен
урегулиран
поземлен имот УПИ ХХІ
(двадесет и едно) кв. 87
(осемдесет и седем) с площ
1 099 кв. м. (хиляда
деветдесет
и
девет
квадратни метра), отреден
за "Озеленяване".

12
715,40
лв.
(дванадесет хиляди
седемстотин
и
петнадесет
лева,
четиридесет
стотинки)

454

1789/10.03.2009

1789

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, ул. "Полк.
Н. Иванов" № 13,
УПИ ІІІ кв. 184

Незастроен
урегулиран
поземлен имот УПИ ІІІ
(три) кв. 184 (сто осемдесет
и четири) с площ 4 595 кв.
м.
(четири
хиляди
петстотин деветдесет и пет
квадратни метра), отреден
за "Озеленяване".

44
167,10
лв.
(четиридесет
и
четири хиляди сто
шестдесет и седем
лева, десет стотинки)

455

1797/16.03.2009

1797

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Алеково, ЕКАТТЕ
00237, УПИ V кв.
27

Застроен
урегулиран
поземлен имот - УПИ V
(пет) кв. 27 (двадесет и
седем) с площ 3 000 кв. м.
(три хиляди квадратни
метра), отреден за "Общ.
обор",
заедно
с
построената
монолитна,
масивна сграда със ЗП 190 кв. м. (сто и деветдесет
квадратни
метра),
състояща се от два обора,
пет стаи и две предверия.

4 838.40 лв. (четири
хиляди осемстотин
тридесет и осем лева,
четиридесет
стотинки)

7

8

9

10

11
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1
456

2
1798/17.03.2009

3
1798

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, ул. "Тома
Пантелеев" № 8,
УПИ ІХ-4394 кв.
38

5
Незастроен УПИ ІХ-4394
(девет-четири
хиляди
триста
деветдесет
и
четири) кв. 38 (тридесет и
осем) - ПАРК "КАЛЕТО", с
площ 44 657 кв. м.
(четиридесет и четири
хиляди
шестстотин
петдесет и седем квадратни
метра).

6
453 357, 90 лв.
(четиристотин
петдесет
и
три
хиляди
триста
петдесет и седем
лева,
деветдесет
стотинки)

457

1799/17.03.2009

1799

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, ул. "Цанко
Церковски" № 15,
УПИ ХІ кв. 38

Незастроен
урегулиран
поземлен имот - УПИ ХІ
(единадесет)
кв.
38
(тридесет и осем) с площ 6
444 кв. м. (шест хиляди
четиристотин четиридесет
и четири квадратни метра),
отреден за "Озеленяване".

74
557,10
лв.
(седемдесет и четири
хиляди
петстотин
петдесет и седем
лева, десет стотинки)

458

1802/18.03.2009

1802

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, ул. "Черни
връх" 80, УПИ ІІ
кв. 171

Незастроен
урегулиран
поземлен имот УПИ ІІ
(две)
кв.
171
(сто
седемдесет и едно), с площ
451 кв. м. (четирстотин
петдесет и един квадратни
метра),
отреден
за
"озеленяване".

4 578,60 лв. (четири
хиляди
петстотин
седемдесет и осем
лева,
шестдесет
стотинки)

459

1818/08.12.2009

1818

Земеделска земя - имот № 118,10 лв. (сто и
000250 (нула нула нула две осемнадесет
лева,
пет нула), с начин на десет стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ 2,754 дка (два декара
седемстотин петдесет и
четири квадратни метра).

460

1819/08.12.2009

1819

461

1820/08.12.2009

1820

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Куру
дере",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000250 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Дълбоки
дол",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000206 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Бурча", ЕКАТТЕ
10118, имот №
000703 по картата
на възстановената
собственост

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 142,10
лв.
(сто
000206 (нула нула нула две четиридесет и два
нула шест), с начин на лева, десет стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 3,157 дка (три
декара сто петдесет и
седем квадратни метра).
Земеделска земя - имот №
000703 (нула нула нула
седем нула три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", първа категория, с
площ 2.370 дка (два декара,
триста
и
седемдесет
квадратни метра).

245.70 лв. (двеста
четиридесет и пет
лева,
седемдесет
стотинки)
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1
462

2
1822/08.12.2009

3
1822

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Под
корията",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 339002 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,,
гр.
Свищов, ЕКАТТЕ
65766, ул. "Черни
връх" № 62А, УПИ
ІІ-4634 кв. 114 по
ПУП одобрен с
Решение
№
348/30.10.2008 г.
на
Общински
съвет - Свищов.
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000696 по
картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 30.10 лв. (тридесет
339002 (три три девет нула лева, десет стотинки)
нула две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с
площ
0.524
дка
(петстотин
двадесет
и
четири квадратни метра).

463

1823/21.04.2009

1823

464

1824/08.12.2009

1824

465

1825/08.12.2009

1825

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Соватлъка",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000695 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 71.90 лв. (седемдесет
000695 (нула нула нула и
един
лева,
шест девет пет), с начин на деветдесет стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 1.438 дка (един
декар
четиристотин
тридесет и осем квадратни
метра).

466

1826/08.12.2009

1826

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Под
корията",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000692 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000692 (нула нула нула
шест девет две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 0.381 дка (триста
осемдесет
и
един
квадратни метра).

Незастроен
урегулиран
поземлен имот - УПИ ІІ4634 (две-четири хиляди
шестстотин тридесет и
четири) кв. 114 (сто и
четиринадесет) с площ 3
588 кв. м. (три хиляди
петстотин осемдесет и
осем квадратни метра),
отреден за "Озеленяване и
спортни дейности".

7

8

9

10

11

34
487,90
лв.
(тридесет и четири
хиляди четиристотин
осемдесет и седем
лева,
деветдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 180.50 лв. (сто и
000696 (нула нула нула осемдесет
лева,
шест девет шест), с начин петдесет стотинки)
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
2.221 дка (два декара
двеста двадесет и един
квадратни метра), от които
0.089 дка (осемдесет и
девет квадратни метра) пета категория и 2.132 дка
(два декара сто тридесет и
два квадратни метра) първа категория.

21.40 лв. (двадесет и
един
лева,
четиридесет
стотинки)
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1
467

2
1827/08.12.2009

3
1827

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Палаз
орман",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000688 по
картата
на
възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот №
000688 (нула нула нула
шест осем осем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
0.887 дка (осемстотин
осемдесет
и
седем
квадратни метра), от които
0.878 дка (осемстотин
седемдесет
и
осем
квадратни метра) - седма
категория и 0.009 (девет
квадратни
метра)
четвърта категория.

6
18.70
(осемнадесет
седемдесет
стотинки)

7

468

1828/08.12.2009

1828

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000697 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 321.30 лв. (триста
000697 (нула нула нула двадесет и един лева,
шест девет седем), с начин тридесет стотинки)
на
трайно
ползване
"Пасище,
мера",
пета
категория, с площ 8.238
дка (осем декара, двеста
тридесет и осем квадратни
метра).

469

1829/08.12.2009

1829

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Елията", ЕКАТТЕ
10118, имот №
000350 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000350 (нула нула нула три
пет нула), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", първа категория, с
площ
17.814
дка
(седемнадесет
декара,
осемстотин
и
четиринадесет квадратни
метра).

1282.50 лв. (хиляда
двеста осемдесет и
два лева, петдесет
стотинки)

470

1831/03.06.2009

1831

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Царевец,
ЕКАТТЕ 78121, м.
"Лагера", имот кад.
№
010014
по
картата
на
възстановена
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 010014 (нула, едно,
нула, нула, едно, четири),
пасище, мера с площ
413.350 дка (четиристотин
и тринадесет декара, триста
и
петдесет
квадратни
метра),
VІ
(шеста)
категория.

15
211,30
лв. Община Свищов
(петнадесет хиляди
двеста и единадесет
лева,
тридесет
стотинки)
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1832/03.06.2009

1832

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Царевец,
ЕКАТТЕ 78121, м.
"Лагера", имот кад.
№
010015
по
картата
на
възстановена
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 010015 (нула, едно,
нула, нула, едно, пет),
пасище, мера с площ
266.998
дка
(двеста
шестдесет и шест декара,
деветстотин деветдесет и
осем квадратни метра), VІ
(шеста) категория.

9 825,50 лв. (девет
хиляди осемстотин
двадесет и пет лева,
петдесет стотинки)

8

9

10

11

лв.
лева,

122

1
472

2
1833/03.06.2009

3
1833

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Царевец,
ЕКАТТЕ 78121, м.
"Лагера", имот кад.
№
010016
по
картата
на
възстановена
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Царевец,
ЕКАТТЕ 78121, м.
"Лагера", имот кад.
№
010017
по
картата
на
възстановена
собственост
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1834/03.06.2009

1834

474

1837/08.06.2009

1837

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот
кад.
№
000141 по Картата
на възстановената
собственост

475

1851/15.06.2009

1851

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
гр.
Свищов,
местност "Совата",
ПИ
с
идентификатор
65766.877.1 по КК
на гр. Свищов.

5
Земеделска земя - имот
кад. № 010016 (нула, едно,
нула, нула, едно, шест),
пасище с храсти с площ
88,885 дка (осемдесет и
осем декара, осемстотин
осемдесет и пет квадратни
метра),
VІ
(шеста)
категория.

6
3 555,40 лв. (три
хиляди
петстотин
петдесет и пет лева,
четиридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот
кад. № 010017 (нула, едно,
нула, нула, едно, седем), с
площ 126,949 дка (сто
двадесет и шест декара,
деветстотин четиридесет и
девет квадратни метра) от
които
0,732
дка
(седемстотин тридесет и
два
квадратни
метра)
пасище с храсти и 126,217
дка (сто двадесет и шест
декара,
двеста
и
седемнадесет
квадратни
метра) пасище, мера, VІ
(шеста) категория.
Земеделска земя - имот
кад. № 000141 (нула нула
нула едно четири едно) в
землище с. Козловец с
площ 150.958 дка (сто и
петдесет
декара,
деветстотин петдесет и
осем квадратни метра), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера" от които
147.448
дка
(сто
четиридесет
и
седем
декара,
четиристотин
четиридесет
и
осем
квадратни метра) пета
категория и 3.510 дка (три
декара, петстотин и десет
квадратни метра) четвърта
категория.

4 671,70 лв. (четири
хиляди шестстотин
седемдесет и един
лева,
седемдесет
стотинки)

Земеделска земя, находяща се
в землището на гр. Свищов, м.
"Совата" с идентификатор
65766.877.1 (шест пет седем
шест шест точка осем седем
седем
точка
едно)
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри
одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК,
четвърта категория, начин на
трайно ползване "Пасище" с
площ 11 571 кв. м. (единадесет
хиляди петстотин седемдесет
и един квадратни метра).

867,80
лв.
(осемстотин
шестдесет и седем
лева,
осемдесет
стотинки)

7

8

9

10

11

6 770,50 лв. (шест
хиляди седемстотин
и седемдесет лева,
петдесет стотинки)

123

1
476

2
1852/15.06.2009

3
1852

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
гр.
Свищов,
местност "Совата",
ПИ
с
идентификатор
65766.877.2
по
ККна гр. Свищов.
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1854/23.06.2009

1854

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Ореш, ЕКАТТЕ
53672,
местност
"Мелницата", кад.
№ 000107 по КВС

5
Земеделска земя, находяща
се в землището на гр.
Свищов, м. "Совата" с
идентификатор 65766.877.2
(шест пет седем шест шест
точка осем седем седем
точка
две)
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри
одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК, четвърта категория,
начин на трайно ползване
"Пасище" с площ 6 975 кв.
м.
(шест
хиляди
деветстотин седемдесет и
пет квадратни метра).
Земеделска земя - имот кад
№ 000107 (нула нула нула
едно нула седем), в
землището на с. Ореш, м.
"Мелницата" с площ 16.025
дка (шестнадесет декара,
двадесет и пет квадратни
метра), начин на трайно
ползване "Пасище, мера",
пета категория.

6
488.20
лв.
(четиристотин
осемдесет и осем
лева,
двадесет
стотинки)

843.70
лв.
(осемстотин
четиридесет и три
лева,
седемдесет
стотинки)
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1855/23.06.2009

1855

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Ореш, ЕКАТТЕ
53672,
местност
"Мелницата", кад.
№ 000108 по КВС

Земеделска земя - имот кад 156,30
лв.
(сто
№ 000108 (нула нула нула петдесет и шест лева,
едно
нула
осем),
в тридесет стотинки)
землището на с. Ореш, м.
"Мелницата" с площ 3.207
дка (три декара, двеста и
седем квадратни метра),
начин на трайно ползване
"Пасище,
мера",
пета
категория.

479

1856/23.06.2009

1856

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Овча Могила,
ЕКАТТЕ
53196,
имот
кад.
№
000068 по КВС

Земеделска земя - имот
кад. № 000068 (нула нула
нула нула шест осем) в
землището на с. Овча
Могила с площ 208.478 дка
(двеста и осем декара,
четиристотин седемдесет и
осем квадратни метра) от
които 125.086 дка (сто
двадесет и пет декара,
осемдесет
и
шест
квадратни метра) шеста
категория и 83.392 дка
(осемдесет и три декара,
триста деветдесет и два
квадратни метра) четвърта
категория, начин на трайно
ползване "Пасище, мера".

7

8

9

10

11

Преактуван с АОС №
4173/30.03.2011 г.

Преактуван с АОС №
4184/27.04.2011 г.

11032,70лв.
(единадесет хиляди
тридесет и два лева,
седемдесет
стотинки)

124

1
480

2
1857/23.06.2009

3
1857

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Овча Могила,
ЕКАТТЕ
53196,
имот
кад.
№
000070 по КВС

5
Земеделска земя - имот
кад. № 000070 (нула нула
нула нула седем нула) в
землището на с. Овча
Могила с площ 70.445 дка
(седемдесет
декара,
четиристотин четиридесет
и пет квадратни метра) от
които 2.113 дка (два
декара, сто и тринадесет
квадратни метра) седма
категория и 68.332 дка
(шестдесет и осем декара,
триста тридесет и два
квадратни метра) шеста
категория, начин на трайно
ползване "Пасище, мера".
Земеделска земя - имот
кад. № 000014 (нула нула
нула нула едно четири) в
землището на с. Алеково с
площ
14,643
дка
(четиринадесет
декара,
шестстотин четиридесет и
три квадратни метра), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", трета
категория.

6
2 558,30 лв. ( две
хиляди
петстотин
петдесет и осем лева,
тридесет стотнки)

481

1878/29.07.2009

1878

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
0000014 по картата
на възстановената
собственост

482

1879/29.07.2009

1879

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000043 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 000043 (нула нула
нула нула четири три) в
землището на с. Алеково с
площ
12,
630
дка
(дванадесет
декара,
шестстотин и тридесет
квадратни метра), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", трета
категория.

670,
60
лв.
(шестстотин
и
седемдесет
лева,
шестдесет стотинки)

483

1880/29.07.2009

1880

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000044 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 000044 (нула нула
нула нула четири четири) в
землището на с. Алеково с
площ
41,928
дка
(четиридесет и един декара
декара,
деветстотин
двадесет и осем квадратни
метра) от които 4.218 дка
(четири декара, двеста и
осемнадесет
квадратни
метра) четвърта категория
и 37.710 дка (тридесет и
седем декара, седемстотин
и десет квадратни метра)
трета категория. Начин на
трайно ползване "Пасище,
мера".

2 597,40 лв. (две
хиляди
петстотин
деветдесет и седем
лева,
четиридесет
стотинки)

7

8

9

10

11

691,10
лв.
(шестстотин
деветдесет и един
лева, десет стотинки)

125

1
484

2
1881/29.07.2009

3
1881

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000061 по картата
на възстановената
собственост

485

1882/30.07.2009

1882

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000062по картата
на възстановената
собственост

486

1883/30.07.2009

1883

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000093 по картата
на възстановената
собственост

487

1884/30.07.2009

1884

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000103 по картата
на възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот
кад. № 000061 (нула нула
нула нула шест едно) в
землището на с. Алеково с
площ 21,771 дка (двадесет
и
един
декара,
седемдстотин седемдесет и
един квадратни метра), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория.
Земеделска земя - имот
кад. № 000062 (нула нула
нула нула шест две) в
землището на с. Алеково с
площ
14,259
дка
(четиринадесет
декара,
двеста петдесет и девет
квадратни метра), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория.
Земеделска земя - имот
кад. № 000093 (нула нула
нула нула девет три) в
землището на с. Алеково с
площ 175.180 дка (сто
седемдесет и пет декара,
сто и осемдесет квадратни
метра) от които 147,644 дка
(сто четиридесет и седем
декара,
шестстотин
четиридесет
и
четири
квадратни метра) десета
категория и 27,536 дка
(двадесет и седем декара,
петстотин тридесет и шест
квадратни метра) четвърта
категория. Начин на трайно
ползване "Пасище, мера".

6
1 034,10 лв. (хиляда
тридесет и четири
лева, десет стотинки)

Земеделска земя - имот кад. №
000103 (нула нула нула едно
нула три) в землището на с.
Алеково с площ 110,288 дка
(сто и десет декара, двеста
осемдесет и осем квадратни
метра) от които 0,746 дка
(седемстотин четиридесет и
шест квадратни метра) десета
категория,
25,152
дка
(двадесет и пет декара, сто
петдесет и два квадратни
метра) четвърта категория и
84,390 дка (осемдесет и
четири декара, триста и
деветдесет квадратни метра)
трета категория. Начин на
трайно ползване "Пасище,
мера".

6 550,30 лв. (шест
хиляди петстотин и
петдесет
лева,
тридесет стотинки)

7

8

9

10

11

677,30
лв.
(шестстотин
седемдесет и седем
лева,
тридесет
стотинки)

1 910.70 лв. (хиляда
деветстотин и десет
лева,
седемдесет
стотинки)
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1
488

2
1885/30.07.2009

3
1885

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000120 по картата
на възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот 1 025,30 лв. (хилада
кад. № 000120 (нула нула двадесет и пет лева,
нула едно две нула) в тридесет стотинки)
землището на с. Алеково с
площ
96,149
дка
(деветдесет и шест декара,
сто четиридесет и девет
квадратни метра) от които
85,379 дка (осемдесет и пет
декара, триста седемдесет
и девет квадратни метра)
десета категория и 10.770
дка
(десет
декара,
седемстотин и седемдесет
квадратни метра) трета
категория. Начин на трайно
ползване "Пасище, мера".

489

1886/30.07.2009

1886

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000122 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот кад. №
000122 (нула нула нула едно
две две) в землището на с.
Алеково с площ 309,947 дка
(триста и девет декара декара,
деветстотин четиридесет и
седем квадратни метра) от
които 97,178 дка (деветдесет и
седем декара, сто седемдесет и
осем квадратни метра) пета
категория,
76,680
дка
(седемдесет и шест декара,
шестстотин
и
осемдесет
квадратни метра) четвърта
категория и 136,089 дка (сто
тридесет и шест декара,
осемдесет и девет квадратни
метра) трета категория. Начин
на трайно ползване "Пасище,
мера".

18
001,10
лв.
(осемнадесет хиляди
и един лева, десет
стотинки)

490

1887/30.07.2009

1887

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000123 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 000123 (нула нула
нула едно две три) в
землището на с. Алеково с
площ
74,307
дка
(седемдесет
и
четири
декара, триста и седем
квадратни метра), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", десета
категория.

256,40 лв. (двеста
петдесет и шест лева,
четиридесет
стотинки)

7

8

9

10

11
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1
491

2
1888/30.07.2009

3
1888

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000143 по картата
на възстановената
собственост

492

1889/30.07.2009

1889

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000147 по картата
на възстановената
собственост

493

1890/30.07.2009

1890

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000149 по картата
на възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот кад. №
000143 (нула нула нула едно
четири три) в землището на с.
Алеково с площ 183,897 дка
(сто осемдесет и три декара,
осемстотин
деветдесет
и
седем квадратни метра) от
които
14,516
дка
(четиринадесет
декара,
петстотин
и
шестнадесет
квадратни
метра)
десета
категория,
22,513
дка
(двадесет и два декара,
петстотин
и
тринадесет
квадратни
метра)
пета
категория,
57,989
дка
(петдесет и седем декара,
деветстотин осемдесет и девет
квадратни метра) четвърта
категория и 88.879 дка
(осемдесет и осем декара,
осемстотин
седемдесет
и
девет квадратни метра) трета
категория. Начин на трайно
ползване "Пасище, мера".

Земеделска земя - имот
кад. № 000147 (нула нула
нула едно четири седем) в
землището на с. Алеково с
площ 137,924 дка (сто
тридесет и седем декара,
деветстотин двадесет и
четири квадратни метра) от
които 3.359 дка (три
декара, триста петдесет и
девет квадратни метра)
десета категория, 100,539
дка (сто декара, петстотин
тридесет и девет декара)
четвърта
категория
и
34,026 дка (тридесет и
четири декара, двадесет и
шест квадратни метра)
трета категория. Начин на
трайно ползване "Пасище,
мера".
Земеделска земя - имот
кад. № 000149 (нула нула
нула едно четири девет) в
землището на с. Алеково с
площ 1,312 дка (един
декар, триста и дванадесет
квадратни метра) от които
0,381 дка (триста осемдесет
и един квадратни метра)
пета категория и 0.931 дка
(деветстотин тридесет и
един квадратни метра)
четвърта категория. Начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера".

6
10 424,60 лв. (десет
хиляди четиристотин
двадесет и четири
лева,
шестдесет
стотинки)

7

8

9

10

11

7 396,80 лв. (седем
хиляди
триста
деветдесет и шест
лева,
осемдесет
стотинки)

61,50 лв. (шестдесет
и един лева, петдесет
стотинки)
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1
494

2
1891/30.07.2009

3
1891

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000151 по картата
на възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот 240,90 лв. (двеста и
кад. № 000151 (нула нула четиридесет
лева,
нула едно пет едно) в деветдесет стотинки)
землището на с. Алеково с
площ 7, 722 дка (седем
декара,
седемстотин
двадесет и два квадратни
метра), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера",
пета категория.

495

1892/30.07.2009

1892

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
000154 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот кад. №
000154 (нула нула нула едно
пет четири) в землището на с.
Алеково с площ 54,724 дка
(петдесет и четири декара,
седемстотин
двадесет
и
четири квадратни метра) от
които 21,217 дка (двадесет и
един
декара,
двеста
и
седемнадесет
квадратни
метра) пета категория, 22,483
дка (двадесет и два декара,
четиристотин осемдесет и три
квадратни метра) четвърта
категория и 11,024 дка
(единадесет декара, двадесет и
четири квадратни метра) трета
категория. Начин на трайно
ползване "Пасище, мера".

2 081,60 лв. (две
хиляди осемдесет и
един лева, шестдесет
стотинки)

496

1900/30.07.2009

1900

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Алеково, м.
"Коджа
чокур",
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
136003 по картата
на възстановената
собственост

53,30 лв. (петдесет и
три лева, тридесет
стотинки)

497

1901/30.07.2009

1901

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Алеково, м.
"Под
терасите",
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
141002 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот кад. №
136003 (едно три шест нула
нула три) в землището на с.
Алеково с площ 3,063 дка (три
декара, шестдесет и три
квадратни метра) от които
2,267 дка (два декара, двеста
шестдесет и седем квадратни
метра) десета категория и
0,796
дка
(седемстотин
деветдесет и шест квадратни
метра) трета категория. Начин
на трайно ползване "Пасище,
мера".
Земеделска земя - имот кад. №
141002 (едно четири едно
нула нула две) в землището на
с. Алеково с площ 101,004 дка
(сто и един декара, четири
квадратни метра) от които
14,381 дка (четиринадесет
декара, триста осемдесет и
един квадратни метра) пета
категория,
72,022
дка
(седемдесет и два декара,
двадесет и два квадратни
метра) четвърта категория и
14,601 дка (четиринадесет
декара, шестстотин и един
квадратни
метра)
трета
категория. Начин на трайно
ползване "Пасище, мера".

7

8

9

10

11

5 777,00 лв. (пет
хиляди седемстотин
седемдесет и седем
лева)
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1
498

2
1903/31.07.2009

3
1903

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
151024 по картата
на възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот
кад. № 151024 (едно пет
едно нула две четири) в
землището на с. Алеково с
площ 2,334 дка (два декара,
триста тридесет и четири
квадратни метра), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория.

6
134,20
лв.
(сто
тридесет и четири
лева,
двадесет
стотинки)

499

1904/31.07.2009

1904

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237,
имот
кад.
№
151025 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот 265,90 лв. (двеста
кад. № 151025 (едно пет шестдесет и пет лева,
едно нула две пет) в деветдесет стотинки)
землището на с. Алеково с
площ 4,625 дка (четири
декара,
шестстотин
двадесет и пет квадратни
метра), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера",
четвърта категория.

500

1955/24.08.2009

1955

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над совата", имот
кад. № 000072 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 000072 (нула нула
нула нула седем две), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
67,255 дка (шестдесет и
седем
декара,
двеста
петдесет и пет квадратни
метра), четвърта категория.

3 530,90 лв. (три
хиляди петстотин и
тридесет
лева,
деветдесет стотинки)

501

1957/25.08.2009

1957

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над совата", имот
кад. № 000073 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 000073 (нула нула
нула нула седем три), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
57,709 дка (петдесет и
седем декара, седемстотин
и девет квадратни метра),
трета категория.

3 915,60 лв. (три
хиляди деветстотин
и петнадесет лева,
шестдесет стотинки)

502

1958/25.08.2009

1958

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Келемето", имот
кад. № 000135 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот 71,50 лв. (седемдесет
кад. № 000135 (нула нула и един лева, петдесет
нула едно три пет), с начин стотинки)
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
1,506 дка (един декар,
петстотин
и
шест
квадратни метра), четвърта
категория.

7

8

9

10

11

130

1
503

2
1959/25.08.2009

3
1959

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Герена",
имот
кад. № 000082 по
Картата
на
възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот
кад. № 000082 (нула нула
нула нула осем две), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
137,350 дка (сто тридесет и
седем декара, триста и
петдесет квадратни метра),
от които 34,337 дка
(тридесет и четири декара,
триста тридесет и седем
квадратни метра) пета
категория и 103,013 дка
(сто
и
три
декара,
тринадесет
квадратни
метра) трета категория.

6
9 271,10 лв. (девет
хиляди
двеста
седемдесет и един
лева, десет стотинки)

504

1960/25.08.2009

1960

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Асърлъка", имот
кад. № 000083 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот кад. №
000083 (нула нула нула нула
осем три), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера", с
площ 215, 280 дка (двеста и
петнадесет декара, двеста и
осемдесет квадратни метра) от
които 109,920 дка (сто и девет
декара,
деветстотин
и
квадесет квадранти метра)
пета категория, 40,079 дка
(четиридесет
декара,
седемдесет и девет квадратни
метра) четвърта категория и
65,281 дка (шестдесет и пет
декара, двеста осемдесет и
един квадратни метра) трета
категория.

11
663,70
лв.
(единадесет хиляди
шестстотин
шестдесет и три
лева,
седемдесет
стотинки)

505

1961/25.08.2009

1961

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Герена",
имот
кад. № 000084 по
Картата
на
възстановената
собственост

2 672,50 лв. (две
хиляди шестстотин
седемдесет и два
лева,
петдесет
стотинки)

506

1962/25.08.2009

1962

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Герена",
имот
кад. № 000085 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 000084 (нула нула
нула нула осем четири), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
44.689 дка (четиридесет и
четири декара, шестстотин
осемдесет
и
девет
квадратни метра) от които
15.640 дка (петнадесет
декара,
шестстотин
и
четиридесет
квадратни
метра) пета категория и
29.049 дка (двадесет и
девет декара, четиридесет и
девет квадратни метра)
трета категория.
Земеделска земя - имот
кад. № 000085 (нула нула
нула нула осем пет), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
6.616 дка (шест декара,
шестстотин и шестнадесет
квадратни метра), трета
категория.

7

8

9

10

11

448,90
лв.
(четиристотин
четиридесет и осдем
лева,
деветдесет
стотинки)

131

1
507

2
1967/25.08.2009

3
1967

508

1968/25.08.2009

1968

509

1969/25.08.2009

1969

510

1970/25.08.2009

1970

511

1971/25.08.2009

1971

512

1972/25.08.2009

1972

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над селото", имот
кад. № 000098 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Келемето", имот
кад. № 000105 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Бозалъка", имот
кад. № 000108 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Асърлъка", имот
кад. № 000110 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Асърлъка", имот
кад. № 000129 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над совата", имот
кад. № 000128 по
КВС

5
6
Земеделска земя - имот 311.90 лв. (триста и
кад. № 000098 (нула нула единвадесет
лева,
нула нула девет осем), с деветдесет стотинки)
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
5.034 дка (пет декара,
тридесет
и
четири
квадратни метра), трета
категория.
Земеделска земя - имот
кад. № 000105 (нула нула
нула едно нула пет), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
13.124 дка (тринадесет
декара, сто двадесет и
четири квадратни метра),
трета категория.

7

8

9

10

11

967,80
лв.
(деветстотин
шестдесет и седем
лева,
осемдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот 156.80
лв.
(сто
кад. № 000108 (нула нула петдесет и шест лева,
нула едно нула осем), с осемдесет стотинки)
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
2,311 дка (два декара,
триста
и
единадесет
квадратни метра), трета
категория.
Земеделска земя - имот
кад. № 000110 (нула нула
нула едно едно нула), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
4,755 дка (четири декара,
седемстотин седемдесет и
пет квадратни метра), трета
категория.

294,60 лв. (двеста
деветдесет и четири
лева,
шестдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот 170.30 лв. (сто и
кад. № 000129 (нула нула седемдесет
лева,
нула едно две девет), с тридесет стотинки)
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
3,607 дка (три декара,
шестстотин
и
седем
квадратни метра), трета
категория.
Земеделска земя - имот 188.10
лв.
(сто
кад. № 000128 (нула нула осемдесет и осем
нула едно две девет), с лева, десет стотинки)
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ 3,
010 дка (три декара, десет
квадратни метра), четвърта
категория.
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1
513

2
1973/25.08.2009

3
1973

514

1974/25.08.2009

1974

515

1975/25.08.2009

1975

516

1976/25.08.2009

1976

517

1977/25.08.2009

1977

518

1978/25.08.2009

1978

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Бозалъка", имот
кад. № 000127 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над совата", имот
кад. № 000071 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над совата", имот
кад. № 000069 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Совата",
имот
кад. № 000056 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Студенски връх",
имот
кад.
№
000049 по Картата
на възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Студенски връх",
имот
кад.
№
000048 по КВС

5
Земеделска земя - имот
кад. № 000127 (нула нула
нула едно две седем), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
0,719 дка (седемстотин и
деветнадесет
квадратни
метра), трета категория.

6
48,80
лв.
(четиридесет и осем
лева,
осемдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот
кад. № 000071 (нула нула
нула седем едно), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
73,866 дка (седемдесет и
три декара, осемстотин
шестдесет
и
шест
квадратни метра), трета
категория.
Земеделска земя - имот
кад. № 000069 (нула нула
нула нула шест девет), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
3,918 дка (три декара,
деветстотин и осемнадесет
квадратни метра), трета
категория.

5 011,80 лв. (пет
хиляди и единадесет
лева,
осемдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот
кад. № 000056 (нула нула
нула нула пет шест), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
52,826 дка (петдесет и два
декара,
осемстотин
двадесет и шест квадратни
метра), трета категория.

2 493,40 лв. (две
хиляди четиристотин
деветдесет и три
лева,
четиридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот
кад. № 000049 (нула нула
нула нула четири девет), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
28,503 дка (двадесет и осем
декара, петстотин и три
квадратни метра), трета
категория.

1 345,30 лв. (хиляда
триста четиридесет и
пет лева, тридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот
кад. № 000048 (нула нула
нула нула четири осем), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
9,949 дка (девет декара,
деветстотин четиридесет и
девет квадратни метра),
трета категория.

469.60
лв.
(четиристотин
шестдесет и девет
лева,
шестдесет
стотинки)

7

8

9

10

11

265.80 лв. (двеста
шестдесет и пет лева,
осемдесет стотинки)
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1
519

2
1979/26.08.2009

3
1979

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над совата", имот
кад. № 000074 по
Картата
на
възстановената
собственост

5

520

1980/26.08.2009

1980

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над совата", имот
кад. № 000075 по
Картата
на
възстановената
собственост

521

1981/26.08.2009

1981

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над совата", имот
кад. № 000076 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 000076 (нула нула
нула нула седем шест), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
6,152 дка (шест декара, сто
петдесет и два квадратни
метра), трета категория.

522

1982/26.08.2009

1982

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище с.
Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над совата", имот
кад. № 000077 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот кад. № 280,00 лв. (двеста и
000077 (нула нула нула нула осемедесет лева,)
седем седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 4,519 дка
(четири декара, петстотин и
деветнадесет
квадратни
метра), трета категория.

523

1983/26.08.2009

1983

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Над совата", имот
кад. № 000078 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот кад. №
000078 (нула нула нула нула
седем осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 13,558 дка
(тринадесет декара, петстотин
петдесет и осем квадратни
метра) от които 3,572 дка (три
декара петстотин седемдесет и
два квадратни метра) четвърта
категория и 9,986 дка (девет
декара, деветстотин осемдесет
и шест квадратни метра) трета
категория.

Земеделска земя - имот кад. №
000074 (нула нула нула нула
седем четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 33,167 дка
(тридесет и три декара, сто
шестдесет и седем квадратни
метра) от които 16,251 дка
(шестнадесет декара, двеста
петдесет и един квадратни
метра) четвърта категория и
16,916
дка
(шестнадесет
декара,
деветстотин
и
шестнадесет квадратни метра)
трета категория.
Земеделска земя - имот кад. №
000075 (нула нула нула нула
судум пет), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера", с
площ
143,492
дка
(сто
четиридесет и три декара,
четиристотин деветдесет и два
квадратни метра) от които
93,269 (деветдесет и три
декра, двеста шестдесет и
девет
квадратни
метра)
четвърта категория и 50,223
дка (петдесет декара, двеста
двадесет и три квадратни
метра) трета категория.

6
2 263,30 лв. (две
хиляди
двеста
шестдесет и три
лева,
тридесет
стотинки)

7

8

9

10

11

8 770,60 лв. (осем
хиляди седемстотин
и седемедесет лева,
шестдесет стотинки)

417,40
лв.
(четиристотин
и
седемнадесет лева,
четиридесет
стотинки)

883,00
(осемстотин
осемедесет и
лева)

лв.
три
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1
524

2
1984/26.08.2009

3
1984

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
ЕКАТТЕ 00285, м.
"Келемето", имот
кад. № 000080 по
Картата
на
възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот
кад. № 000080 (нула нула
нула нула осем нула), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
125,793 дка (сто двадесет и
пет декара, седемстотин
деветдесет и три квадратни
метра), трета категория.

6
8 535,10 лв. (осем
хиляди
петстотин
тридесет и пет лева,
десет стотинки)

525

1994/08.09.2009

1994

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.101.14
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри,
одобрени
със
Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на
АГКК гр. София

Земеделска земя - имот с
идентификатор
65766.101.14 (шест пет
седем шест шест точка
едно нула едно точка едно
четири), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
13 750 кв. м. (тринадесет
хиляди седемстотин и
петддесет
квадратни
метра).

653,10
лв.
(шестстотин
петдесет и три лева,
десет стотинки)

526

1995/08.09.2009

1995

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Царева
нива",
имот
с
идентификатор
65766.10.12
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 100,10 лв. (сто лева,
идентификатор 65766.10.12 десет стотинки)
(шест пет седем шест шест
точка едно нула точка едно
две), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
1 602 кв. м. (хиляда
шестстотин
и
два
квадратни метра).

527

1996/08.09.2009

1996

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.10.2
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 223,30 лв. (двеста
идентификатор 65766.10.2 двадесет и три лева,
(шест пет седем шест шест тридесет стотинки)
точка едно нула точка две),
с начин на трайно ползване
"Пасище",
четвърта
категория, с площ 3 573 кв.
м. (три хиляди петстотин
седемдесет и три квадратни
метра).

7

8

9

10

11
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1
528

2
1997/08.09.2009

3
1997

529

1998/08.09.2009

1998

530

1999/08.09.2009

1999

531

2000/08.09.2009

2000

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.102.3
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.10.4
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.109.13
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.102.3
(шест пет седем шест шест
точка едно нула две точка
три), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
25 862 кв. м. (двадесет и
пет хиляди осемстотин
шестдесет и два квадратни
метра).

6
1 228,40 лв. (хиляда
двеста двадесет и
осем
лева,
четиридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот с
идентификатор
65766.109.13 (шест пет
седем шест шест точка
едно нула девет точка едно
три), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 20 932
кв. м. (двадесет хиляди
деветстотин тридесет и два
квадратни метра).

703,30
лв.
(седемстотин и три
лева,
тридесет
стотинки)

обл. Велико Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов,
местност
Природен
парк"Персина", имот с
идентификатор
65766.109.15
по
кадастралната карта и
кадастралните регистри
одобрени със Заповед
№ РД-18-10/12.02.2009
г. на АГКК гр. София

Земеделска земя - имот с
идентификатор
65766.109.15 (шест пет
седем шест шест точка
едно нула девет точка едно
пет), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 14459
кв.
м.
(четиринадесет
хиляди
четиристотин
петдесет и девет квадратни
метра).

462,70
лв.
(четиристотин
шестдесет и два лева,
седемдесет
стотинки)

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 325,50 лв. (триста
идентификатор 65766.10.4 двадесет и пет лева,
(шест пет седем шест шест петдесет стотинки)
точка едно нула точка
четири), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
5208 кв. м. (пет хиляди
двеста и осем квадратни
метра).
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1
532

2
2001/08.09.2009

3
2001

533

2002/08.09.2009

2002

534

2004/09.09.2009

2004

535

2005/09.09.2009

2005

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.112.7
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.113.3
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.120.6
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.112.7
(шест пет седем шест шест
точка едно едно две точка
седем), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
3122 кв. м. (три хиляди сто
двадесет и два квадратни
метра).

6
148,30
лв.
(сто
четиридесет и осем
лева,
тридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.113.3
(шест пет седем шест шест
точка едно едно три точка
три), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
15829 кв. м. ( петнадесет
хиляди
осемстотин
двадесет и девет квадратни
метра).

751,90
лв.
(седемстотин
петдесет и един лева,
деветдесет стотинки)

Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.120.6
(шест пет седем шест шест
точка едно две нула точка
шест), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
3819 кв. м. (три хиляди
осемстотин и деветнадесет
квадратни метра).

238,70 лв. (двеста
тридесет и осем лева,
седемдесет
стотинки)

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, гр. Свищов,
имот
с
идентификатор
65766.120.8
по
кадастралната карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. София

Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.120.8
(шест пет седем шест шест
точка едно две нула точка
осем), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
3129 кв. м. (три хиляди сто
двадесет и девет квадратни
метра).

195,60
лв.
(сто
деветдесет и пет
лева,
шестдесет
стотинки)

7

8

9

10

11
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1
536

2
2006/09.09.2009

3
2006

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.12.118
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
Земеделска земя - имот с
идентификатор
65766.12.118 (шест пет
седем шест шест точка
едно две точка едно едно
осем), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
7489 кв. м. (седем хиляди
четиристотин осемдесет и
девет квадратни метра).

6
393,20 лв. (триста
деветдесет и три
лева,
двадесет
стотинки)

537

2010/10.09.2009

2010

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, гр. Свищов,
имот
с
идентификатор
65766.123.13
по
кадастралната карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. София

Земеделска земя - имот с
идентификатор
65766.123.13 (шест пет
седем шест шест точка
едно две три точка едно
три), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
5500 кв. м. (пет хиляди и
петстотен
квадратни
метра).

745,00
(седемстотин
четиридесет и
лева)

7

8

9

10

11

лв.
пет

538

2015/14.09.2009

2015

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище с.
Александрово,
местност
"Келемето", ЕКАТТЕ
000285, имот кад. №
000065 по Картата на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 000065 (нула нула
нула нула шест пет),
представляваща "Пасище,
мера" с площ 196.164 дка
(сто деветдесет и шест
декара, сто шестдесет и
четири квадратни метра),
четвърта категория.

12260.30
лв.
(дванадесет хиляди
двеста и шестдесет
лева,
тридесет
стотники)

539

2016/14.09.2009

2016

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, землище
с. Александрово,
местност
"Бозалъка",
ЕКАТТЕ 000285,
имот
кад.
№
000093 по Картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот
кад. № 000093 (нула нула
нула нула девет три),
представляващ "Пасище,
мера" с площ 8. 467 дка
(осем декара, четиристотин
шестдесет
и
седем
квадратни метра), пета
категория.

346.70 лв. (триста ,
четиридесет и шест
лева,
седемдесет
стотинки)

540

2017/14.09.2009

2017

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, гр. Свищов,
имот
с
идентификатор
65766.125.20
по
кадастралната карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. София

Земеделска земя - имот с
идентификатор
65766.125.20 (шест пет
седем шест шест точка
едно две пет точка две
нула), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
9456 кв.м. (девет хиляди
четиристотин петдесет и
шест квадратни метра).

496.40
лв.
(четиристоти
деветдесет и шест
лева,
четиридесет
стотинки)
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1
541

2
2025/14.09.2009

3
2025

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.13.3
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.140.9
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.13.3
(шест пет седем шест шест
точка едно три точка три),
с начин на трайно ползване
"Пасище", седма категория,
с площ 12297 кв. м.
(дванадесет хиляди двеста
деветдесет
и
седем
квадратни метра).

6
232,40 лв. (двеста
тридесет и два лева,
четиридесет
стотинки)

542

2031/14.09.2009

2031

Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.140.9
(шест пет седем шест шест
точка едно четири нула
точка девет), с начин на
трайно ползване "Пасище",
четвърта категория, с площ
5466 кв. м. (пет хиляди
четиристотин шщестедесет
и шест квадратни метра).

259,60 лв. (двеста
петдесет и девет
лева,
шестдесет
стотинки)

543

2032/14.09.2009

2032

об.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.14.10
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.14.10
(шест пет седем шест шест
точка едно четири точка
едно нула), с начин на
трайно ползване "Пасище",
шеста категория, с площ
8885 кв.м. (осем хиляди
осемстотин осемдесет и
пет квадратни метра).

298.50 лв. (двеста
деветдесет и осем
лева,
петдесет
стотинки)

544

2036/14.09.2009

2036

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.14.7
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.14.7
(шест пет седем шест шест
точка едно четири точка
седем), с начин на трйно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 99112
кв.м. (деветдесет и девет
хиляди сто и дванадесет
квадратни метра).

4123.10 лв. (четири
хиляди сто двадесет
и три лева, десет
стотинки)

7

8

9

10

11
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1
545

2
2037/14.09.2009

3
2037

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.14.9
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.14.9
(шест пет седем шест шест
точка едно четири точка
девет), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 667 кв.
м. (шестстотин шестдесет и
седем квадратни метра).

6
27,70 лв. (двадесет и
седем
лева,
седемдесет
стотинки)

546

2038/14.09.2009

2038

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.150.16
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 79,30 лв. (седемдесет
идентификатор
и
девет
лева,
65766.150.16 (шест пет тридесет стотинки)
седем шест шест точка
едно пет нула точка едно
шест), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
1 670 кв. м. (хиляда
шестстотин и седемдесет
квадратни метра).

547

2039/14.09.2009

2039

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.151.23
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 18,20
лв.
идентификатор
(осемнадесет лева,
65766.151.23 (шест пет двадесет стотинки)
седем шест шест точка
едно пет едно точка две
три), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
384
кв.
м.
(триста
осемдесет
и
четири
квадратни метра).

548

2042/14.09.2009

2042

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.156.19
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с
идентификатор
65766.156.19 (шест пет
седем шест шест точка
едно пет шест точка едно
девет), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
954 кв. м. (деветстотин
петдесет
и
четири
квадратни метра).

7

8

9

10

11

45,30
лв.
(четиридесет и пет
лева,
тридесет
стотинки)
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1
549

2
2045/14.09.2009

3
2045

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.163.35
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
Земеделска земя - имот с
идентификатор
65766.163.35 (шест пет
седем шест шест точка
едно шест три точка три
пет), с начин на трайно
ползване "Пасище", трета
категория, с площ 3038
кв.м. (три хиляди и
тридесет и осем квадратни
метра).

6
188.20
лв.
(сто
осемдесет и осем
лева,
двадесет
стотинки)

550

2046/14.09.2009

2046

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.163.36
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 177,00
лв.
(сто
идентификатор
седемдесет и седем
65766.163.36 (шест пет лева)
седем шест шест точка
едно шест три точка три
шест), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
3371 кв. м. (три хиляди
триста седемдесет и един
квадратни метра).

551

2049/15.09.2009

2049

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.171.12
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 102.10 лв. (сто и два
идентификатор
лева, десет стотинки)
65766.171.12 (шест пет
седем шест шест точка
едно седем едно точка едно
две), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 3040
кв.м. (три хиляди и
четиридесет
квадратни
метра).

552

2050/15.09.2009

2050

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.171.13
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. софия

Земеделска земя - имот с
идентификатор
65766.171.13 (шест пет
седем шест шест точка
едно седем едно точка едно
три), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 4089
кв.м. (четири хиляди и
осемдесет
и
девет
квадратни метра).

7

8

9

10

11

137.40
лв.
(сто
тридесет и седем
лева,
четиридесет
стотинки)

141

1
553

2
2051/15.09.2009

3
2051

554

2052/15.09.2009

2052

555

2053/15.09.2009

2053

556

2054/15.09.2009

2054

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.172.7
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.172.8
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.172.7
(шест пет седем шест шест
точка едно седем две точка
седем), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 5196
кв.м. (пет хиляди сто
деветдесет
и
шест
квадратни метра).

6
174.60
лв.
(сто
седемдесет и четери
лева,
шестдесет
стотинки)

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.17.3
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.173.9
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.17.3
(шест пет седем шест шест
точка едно седем точка
три), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 1738
кв.м. (хиляда седемстотин
тридесет и осем квадратни
метра).

58.40 лв. (петдесет и
осем
лева,
четиридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот с
идентификатор 65766.173.9
(шест пет седем шест шест
точка едно седем три точка
девет), с начин на трайно
ползване "Пасище", трета
категория, с площ 1820
кв.м. (хиляда осемстотин и
двадесет квадратни метра).

112.70 лв.
дванадесет
седемдесет
стотинки)

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 63.60 лв. (шестдесет
идентификато 65766.172.8 и
три
лева,
(шест пет седем шест шест шестдесет стотинки)
точка едно седем две точка
осем), с начин на трайно
ползвена "Пасище", шеста
категория, с площ 1892
кв.м. (хиляда осемстотин
деветдесет и два квадратни
метра).

(сто и
лева,

142

1
557

2
2055/15.09.2009

3
2055

558

2062/15.09.2009

2062

559

2072/15.09.2009

2072

560

2073/15.09.2009

2073

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.177.35
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.180.24
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.187.25
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 448.60 лв.
идентификатор
65766.177.35 (шест пет
седем шест шест точка
едно седем седем точка три
пет), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
6901 кв.м. (шест хиляди
деветстотин
и
един
квадратни метра).

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Чехларски геран",
имот
с
идентификатор
65766.190.12
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 40.50 лв.
идентификатор
65766.190.12 (шест пет
седем шест шест точка
едно девет нула точка едно
две), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 1333
кв.м.
(хиляда
триста
тридесет и три квадратни
метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 66,70 лв.
идентификатор
65766.180.24 (шест пет
седем шест шест точка
едно осем нула точка две
четири), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 1813 кв.
м. (хиляда осемстотин и
тринадесет
квадратни
метра).

Земеделска земя - имот с 2.60 лв.
идентификатор
65766.187.25 (шест пет
седем шест шест точка
едно осем седем точка две
пет), с начин на трайно
ползване "Пасище", десета
категория, с площ 825 кв.м.
(осемстотин двадесет и пет
квадратни метра).

143

1
561

2
2077/15.09.2009

3
2077

562

2080/15.09.2009

2080

563

2084/16.09.2009

2084

564

2087/16.09.2009

2087

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.208.25
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.218.14
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 91,40 лв.
идентификатор
65766.208.25 (шест пет
седем шест шест точка две
нула осем точка две пет), с
начин на трайно ползване
"Пасище",
шеста
категория, с площ 3007 кв.
м. (три хиляди и седем
квадратни метра).

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Совата", имот с
идентификатор
65766.923.1
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри
одоберени
със
Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на
АГКК гр. София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Совата", имот с
идентификатор
65766.877.3
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот к 358 лв.
идентификатор 65766.923.1
(шест пет седем шест шест
точка девет две три точка
едно), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
5115 кв.м. (пет хиляди сто
и петнадасет).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 41,70 лв.
идентификатор
65766.218.14 (шест пет
седем шест шест точка две
едно осем точка едно
четири), с начин на трайно
ползване "Пасище", седма
категория, с площ 2437 кв.
м.
(две
хиляди
четиристотин тридесет и
седем квадратни метра).

Земеделске земя - имот с 717.90 лв.
идентификатор 65766.877.3
(шест пет седем шест шест
точка осем седем седем
точка три), с начин на
трайно ползване "Пасище",
четвърта категория, с площ
10256 кв.м. (десет хиляди
двеста петдесет и шест
квадратни метра).

144

1
565

2
2088/16.09.2009

3
2088

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.87.32
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.87.31
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 438.10 лв.
идентификатор 65766.87.32
(шест пет седем шест шест
точка осем седем точка три
две), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
7619 кв. м. (седем хиляди
шестстотин и деветнадесет
квадратни метра).

566

2089/16.09.2009

2089

567

2097/16.09.2009

2097

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.82.50
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 615.20 лв.
идентификатор 65766.82.50
(шест пет седем шест шест
точка осем две точка пет
нула), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
9465 кв. м. (девет хиляди
четиристотин шестдесет и
пет квадратни метра).

568

2100/16.09.2009

2100

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.81.54
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 38,90 лв.
идентификатор 65766.81.54
(шест пет седем шест шест
точка осем едно точка пет
четири), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
556 кв. м. (петстотин
петдесет и шест квадратни
метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 273.70 лв.
идентификатор 65766.87.31
(шест пет седем шест шест
точка осем седем точка три
едно), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
4670 кв. м. (четири хиляди
шестстотин и седемдесет
квадратни метра).
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1
569

2
2101/16.09.2009

3
2101

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Блатото", имот с
идентификатор
65766.81.53
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 385,20 лв.
идентификатор 65766.81.53
(шест пет седем шест шест
точка осем едно точка пет
три), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
5503 кв. м. (пет хиляди
петстотин и три квадратни
метра).

570

2102/16.09.2009

2102

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.81.51
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 595,00 лв.
идентификатор 65766.81.51
(шест пет седем шест шест
точка осем едно точка пет
едно), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
7933 кв. м. (седем хиляди
деветстотин тридесет и три
квадратни метра).

571

2103/16.09.2009

2103

Земеделска земя - имот с 157.40 лв
идентификатор 65766.81.48
(шест пет седем шест шест
точка осем едно точка
четири осем), с начин на
трайно ползване "Пасище",
четвърта категория, с площ
2248 кв. м. (две хиляди
двеста четиридесет и осем
квадратни метра).

572

2104/16.09.2009

2104

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.81.48
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.81.47
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 303.80 лв.
идентификатор 65766.81.47
(шест пет седем шест шест
точка осем едно точка
четири седем), с начин на
трайно ползване "Пасище",
четвърта категория, с площ
4340 кв. м. (четири хиляди
триста
и
четиридесет
квадратни метра).

146

1
573

2
2109/16.09.2009

3
2109

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.79.32
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 311,40 лв. (триста и
идентификатор 65766.79.32
(шест пет седем шест шест
точка седем девет точка
три две), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
4983 кв. м. (четири хиляди
деветстотин осемдесет и
три квадратни метра).

574

2110/16.09.2009

2110

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.78.22
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 397,20 лв. (триста д
идентификатор 65766.78.22
(шест пет седем шест шест
точка седем осем точка две
две), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
6908 кв. м. (шест хиляди
деветстотин
и
осем
квадратни метра).

575

2111/16.09.2009

2111

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.77.2
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 1062,30 лв. (хиляда
идентификатор 65766.77.2
(шест пет седем шест шест
точка седем седем точка
две), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
20234 кв. м. (двадесет
хиляди двеста тридесет и
четири квадратни метра).

576

2113/16.09.2009

2113

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.74.4
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 153.20 лв. (сто петд
идентификатор 65766.74.4
(шест пет седем шест шест
точка седем четири точка
четири), с начин на трайно
ползване "Пасища", шеста
категория, с площ 4163 кв.
м. (четири хиляди сто
шестдесет и три квадратни
метра).

7

8

9

10

11
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1

2

3

4

5

6

577

2116/16.09.2009

2116

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.72.21
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 203.70 лв. (двеста и
идентификатор 65766.72.21
(шест пет седем шест шест
точка седем две точка две
едно), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
3542 кв. м. (три хиляди
петстотин четиридесет и
два квадратни метра).

578

2117/16.09.2009

2117

Земеделска земя - имот с 605.90 лв. (шестстот
идентификатор 65766.72.20
(шест пет седем шест шест
точка седем две точка две
нула), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
9695 кв. м. (девет хиляди
шестстотин деветдесет и
пет квадратни метра).

579

2118/16.09.2009

2118

580

2119/16.09.2009

2119

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.72.20
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.71.5
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.71.3
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 688.30 лв. (шестстот
идентификатор 65766.71.5
(шест пет седем шест шест
точка седем едно точка
пет), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
11970 кв. м. (единадесет
хиляди
деветстотин
и
седемдесет
квадратни
метра).

Земеделска земя - имот с 1683.90 лв. (хиляда
идентификатор 65766.71.3
(шест пет седем шест шест
точка седем едно точка
три), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
32075 кв. м. (тридесет и две
хиляди и седемдесет и пет
квадратни метра).
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1
581

2
2120/16.09.2009

3
2120

4

582

2121/16.09.2009

2121

583

2122/16.09.2009

2122

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.67.13
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 934,80 лв. (деветсто
идентификатор 65766.67.13
(шест пет седем шест шест
точка шест седем точка
едно три), с начин на
трайно ползване "Пасище",
четвърта категория, с площ
17805 кв. м. (седемнадесет
хиляди осемстотин и пет
квадратни метра).

584

2126/16.09.2009

2126

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природон
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.67.10
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 623.30 лв. шестстоти
идентификатор 65766.67.10
(шест пет седем шест шест
точка шест седем точка
едно нула), с начин на
трайно ползване "Пасище",
четвърта категория, с площ
12465 кв. м. (дванадесет
хиляди
четиристотин
шестдесет и пет квадратни
метра).

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, гр. Свищов,
местност Природен
парк
"Персина",
имот
с
идентификатор
65766.69.2
по
кадастралната карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, гр. Свищов,
местност Природен
парк
"Персина",
имот
с
идентификатор
65766.68.3
по
кадастралната карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. София

5
6
Земеделска земя - имот с 1524.90 лв. (хиляда
идентификатор 65766.69.2
(шест пет седем шест шест
точка шест девет точка
две), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
29046 кв. м. (двадесет и
девет хиляди и четиридесет
и шест квадратни метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 799,10 лв. (шестстот
идентификатор 65766.68.3
(шест пет седем шест шест
точка шест осем точка
три), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
15221 кв. м. (петнадесет
хиляди двеста двадесет и
един квадратни метра).

149

1
585

2
2132/16.09.2009

3
2132

586

2135/16.09.2009

2135

587

2136/16.09.2009

2136

588

2137/16.09.2009

2137

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.511.13
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.56.46
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.600.21
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.60.2
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 23.10 лв. (двадесет
идентификатор
65766.511.13 (шест пет
седем шест шест точка пет
едно едно точка едно три),
с начин на трайно ползване
"Пасище", трета категория,
с площ 413 кв. м.
(четиристотин
и
тринадесет
квадратни
метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 68.40 лв. (шестдесет
идентификатор 65766.56.46
(шест пет седем шест шест
точка пет шест точка
четири шест), с начин на
трайно ползване "Пасище",
шеста категория, с площ
2035 кв. м. (две хиляди
тридесет и пет квадратни
метра).

Земеделска земя - имот с 531.70 лв. (петстоти
идентификатор
65766.600.21 (шест пет
седем шест шест точка
шест нула нула точка две
едно), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
9247 кв. м. (девет хиляди
двеста четиридесет и седем
квадратни метра).

Земеделска земя - имот с 261.80 лв. (двеста ш
идентификатор 65766.60.2
(шест пет седем шест шест
точка шест нула точка две),
с начин на трайно ползване
"Пасище",
четвърта
категория, с площ 5235 кв.
м. (пет хиляди двеста
тридесет и пет квадратни
метра).
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1
589

2
2138/16.09.2009

3
2138

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.61.2
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 788,20 лв. (седемсто
идентификатор 65766.61.2
(шест пет седем шест шест
точка шест едно точка две),
с начин на трайно ползване
"Пасище",
четвърта
категория, с площ 15764
кв. м. (петнадесет хиляди
седемстотин шестдесет и
четири квадратни метра).

590

2139/17.09.2009

2139

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, гр. Свищов,
имот
с
идентификатор
65766.612.27
по
кадастралната карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. София

Земеделска земя - имот с 129,20 лв. (сто двад
идентификатор
65766.612.27 (шест пет
седем шест шест точка
шест едно две точка две
седем), с начин на трайно
ползване "Пасище", десета
категория, с площ 30760
кв. м. (тридесет хиляди
седемстотин и шестдесет
квадратни метра).

591

2140/17.09.2009

2140

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, гр. Свищов,
местност Природен
парк
"Персина",
имот
с
идентификатор
65766.61.5
по
кадастралната карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. София

Земеделска земя - имот с 647,60 лв. (шестстот
идентификатор 65766.61.5
(шест пет седем шест шест
точка шест едно точка пет),
с начин на трайно ползване
"Пасище",
четвърта
категория, с площ 14392
кв.
м.
(четиринадесет
хиляди триста деветдесет и
два квадратни метра).

592

2141/17.09.2009

2141

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, гр. Свищов,
местност Природен
порк
"Персина",
имот
с
идентификатор
65766.62.2
по
кадастралната карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. София

Земеделска земя - имот с 965.70 лв. (деветсто
идентификатор 65766.62.2
(шест пет седем шест шест
точка шест две точка две),
с начин на трайно ползване
"Пасище",
четвърта
категория, с площ 19314
кв. м. (деветнадесет хиляди
триста и четиринадесет
квадратни метра).

7

8

9

10

11
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1

2

3

593

2145/17.09.2009

2145

594

2146/17.09.2009

2146

595

2147/17.09.2009

2147

596

2149/17.09.2009

2149

4

5

6

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.630.29
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.635.16
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 156.50 лв. (сто петд
идентификатор
65766.630.29 (шест пет
седем шест шест точка
шест три нула точка две
девет), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 5148 кв.
м.
(пет
хиляди
сто
четиридесет
и
осем
квадратни метра).

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов,имот
с
идентификатор
65766.635.17
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.97.51
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 273,80 лв. (двеста с
идентификатор
65766.635.17 (шест пет
седем шест шест точка
шест три пет точка едно
седем), с начин на трайно
ползване "Пасище", трета
категория, с площ 4420 кв.
м.
(четири
хиляди
четиристотин и двадесет
квадратни метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 119,90 лв. (сто и де
идентификатор
65766.635.16 (шест пет
седем шест шест точка
шест три пет точка едно
шест), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
2283 кв. м. (две хиляди
двеста осемдесет и три
квадратни метра).

Земеделска земя - имот с 413 лв. (четиристоти
идентификатор 65766.97.51
(шест пет седем шест шест
точка девет седем точка
пет едно), с начин на
трайно ползване "Пасище",
четвърта категория, с площ
7183 кв. м. (седем хиляди
сто осемдесет и три
квадратни метра).

152

1
597

2
2154/17.09.2009

3
2154

598

2156/17.09.2009

2156

599

2158/17.09.2009

2158

600

2167/17.09.2009

2167

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Совата", имот с
идентификатор
65766.923.2
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.219.10
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.219.9
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 877.80 лв. (осемстот
идентификатор 65766.923.2
(шест пет седем шест шест
точка девет две три точка
две), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
13504 кв. м. (тринадесет
хиляди петстотин и четири
квадратни метра).

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.227.7
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 273,30 лв. (двеста т
идентификатор 65766.227.7
(шест пет седем шест шест
точка две две седем точка
седем), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 8134 кв.
м. (осем хиляди сто
тридесет
и
четири
квадратни метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 136,70 лв. (сто трид
идентификатор
65766.219.10 (шест пет
седем шест шест точка две
едно девет точка едно
нула), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
2877 кв. м. (две хиляди
осемстотин седемдесет и
седем квадратни метра).

Земеделска земя - имот с 316.20 лв. (триста и
идентификатор 65766.219.9
(шест пет седем шест шест
точка две едно девет точка
девет), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
6656 кв. м. (шест хиляди
шестстотин петдесет и
шест квадратни метра).
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1
601

2
2168/17.09.2009

3
2168

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.232.11
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 1144.70 лв. (хиляда
идентификатор
65766.232.11 (шест пет
седем шест шест точка две
три две точка едно едно), с
начин на трайно ползване
"Пасище",
четвърта
категория, с площ 18315
кв. м. (осемнадесет хиляди
триста
и
петнадесет
квадратни метра).

602

2169/17.09.2009

2169

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.232
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 4.80 лв. (четири лев
идентификатор 65766.232.9
(шест пет седем шест шест
точка две три две точка
девет), с начин на трайно
ползване "Пасище", трета
категория, с площ 78 кв. м.
(седемдесет
и
осем
квадратни метра).

603

2170/17.09.2009

2170

Земеделска земя - имот с 322.30 лв. (триста д
идентификатор 65766.234.4
(шест пет седем шест шест
точка две три четири точка
четири), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
4958 кв. м. (четири хиляди
деветстотин петдесет и
осем квадратни метра).

604

2171/17.09.2009

2171

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.234.4
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Совата", имот с
идентификатор
65766.235.10
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 490 лв. (четиристоти
идентификатор
65766.235.10 (шест пет
седем шест шест точка две
три пет точка едно нула), с
начин на трайно ползване
"Пасище",
четвърта
категория, с площ 7539 кв.
м. (седем хиляди петстотин
тридесет и девет квадратни
метра).
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1
605

2
2172/17.09.2009

3
2172

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.235.9
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 192.40 лв. (сто деве
идентификатор 65766.235.9
(шест пет седем шест шест
точка две три пет точка
девет), с начин на трайно
ползване "Пасище", трета
категория, с площ 2508 кв.
м. (две хиляди петстотин и
осем квадратни метра).

606

2173/17.09.2009

2173

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.237.22
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 320,50 лв. (триста и
идентификатор
65766.237.22 (шест пет
седем шест шест точка две
три седем точка две две), с
начин на трайно ползване
"Пасище", пета категория,
с площ 7145 кв. м. (седем
хиляди сто четиридесет и
пет квадратни метра).

607

2177/17.09.2009

2177

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.239.13
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 86,20 лв. (осемдесет
идентификатор
65766.239.13 (шест пет
седем шест шест точка две
три девет точка едно три), с
начин на трайно ползване
"Пасище",
шеста
категория, с площ 2071 кв.
м. (две хиляди седемдесет
и един квадратни метра).

608

2178/17.09.2009

2178

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.239.14
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 552,00 лв. (петстоти
идентификатор
65766.239.14 (шест пет
седем шест шест точка две
три девет точка едно
четири), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
7886 кв. м. (седем хиляди
осемстотин осемдесет и
шест квадратни метра).

7

8

9

10

11

155

1
609

2
2179/17.09.2009

3
2179

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.239.17
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 67,30 лв. (шестдесет
идентификатор
65766.239.17 (шест пет
седем шест шест точка две
три девет точка едно
седем), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
962 кв. м. (деветстотин
шестдесет и два квадратни
метра).

610

2180/17.09.2009

2180

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.242.7
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 2966 лв. (две хиляди
идентификатор 65766.242.7
(шест пет седем шест шест
точка две четири две точка
седем), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
39547 кв. м. (тридесет и
девет хиляди петстотин
четиридесет
и
седем
квадратни метра).

611

2181/17.09.2009

2181

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.243.3
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 204.80 лв. (двеста и
идентификатор 65766.243.3
(шест пет седем шест шест
точка две четири три точка
три), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
3901 кв. м. (три хиляди
деветстотин
и
един
квадратни метра).

612

2187/17.09.2009

2187

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.301.7
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 36,40 лв. (тридесет
идентификатор 65766.301.7
(шест пет седем шест шест
точка три нула едно точка
седем), с начин на трайно
ползване "Пасище", десета
категория, с площ 9321 кв.
м. (девет хиляди триста
двадесет и един квадратни
метра).

7

8

9

10

11
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1

2

3

4

5

6

613

2188/17.09.2009

2188

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.301.9
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 364.20 лв. (триста ш
идентификатор 65766.301.9
(шест пет седем шест шест
точка три нула едно точка
девет), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
4856 кв. м. (четири хиляди
осемстотин петдесет и
шест квадратни метра).

614

2190/17.09.2009

2190

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.303.58
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 826 лв. (осемстотин
идентификатор
65766.303.58 (шест пет
седем шест шест точка три
нула три точка пет осем), с
начин на трайно ползване
"Пасище",
четвърта
категория, с площ 11013
кв. м. (единадесет хиляди и
тринадесет
квадратни
метра).

615

2198/17.09.2009

2198

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.33.2
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 1180.60 лв. (хиляда
идентификатор 65766.39.61
(шест пет седем шест шест
точка едно две точка три
девет точка шест едно), с
начин на трайно ползване
"Пасище",
шеста
категория, с площ 28381
кв. м. (двадесет и осем
хиляди триста осемдесет и
един квадратни метра).

616

2199/17.09.2009

2199

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.33.7
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 2324.90 лв. (две хил
идентификатор 65766.33.7
(шест пет седем шест шест
точка три три точка седем),
с начин на трайно ползване
"Пасище",
шеста
категория, с площ 55888
кв. м. (петдесет и пет
хиляди
осемстотин
осемдесет
и
осем
квадратни метра).

7

8

9

10

11

157

1
617

2
2200/17.09.2009

3
2200

618

2201/17.09.2009

2201

619

2203/18.09.2009

2203

620

2204/18.09.2009

2204

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Паметниците",
имот
с
идентификатор
65766.36.7
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.36.8
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Стъклен", имот с
идентификатор
65766.39.61
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов,
м.
"Стъклен", имот с
идентификатор
65766.39.62
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
наАГКК гр. София

5
6
Земеделска земя - имот с 192.60 лв. (сто деве
идентификатор 65766.36.7
(шест пет седем шест шест
точка три шест точка
седем), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 4631 кв.
м.
(четири
хиляди
шестстотин тридесет и
един квадратни метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 210.80 лв. (двеста и
идентификатор 65766.36.8
(шест пет седем шест шест
точка три шест точка
осем), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 5729 кв.
м. (пет хиляди седемстотин
двадесет и девет квадратни
метра).

Земеделска земя - имот с 80.70 лв. (осемдесет
идентификатор 65766.39.61
(шест пет седем шест шест
точка три девет точка шест
едно), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 2193 кв.
м.
(две
хиляди
сто
деветдесет и три квадратни
метра).

Земеделска земя - имот с 38.10 лв. (тридесет
идентификатор 65766.39.62
(шест пет седем шест шест
точка три демет точка шест
две), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 1036 кв.
м. (хиляда тридесет и шест
квадратни метра).

158

1
621

2
2205/18.09.2009

3
2205

622

2209/18.09.2009

2209

623

2210/18.09.2009

2210

624

2211/18.09.2009

2211

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.419.2
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.49.3
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
Природен
парк
"Персина", имот с
идентификатор
65766.500.12
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.501.47
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
наАГКК гр. София

5
6
Земеделска земя - имот с 111.10 лв. (сто и ед
идентификатор 65766.419.2
(шест пет седем шест шест
точка четири едно девет
точка две), с начин на
трайно ползване "Пасище",
десета категория, с площ
32212 кв. м. (тридесет и две
хиляди двеста и дванадесет
квадратни метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 107,40 лв. (сто и се
идентификатор 65766.49.3
(шест пет седем шест шест
точка
четири
девет
точкатри), с начин на
трайно ползване "Пасище",
шеста категория, с площ
3195 кв. м. (три хиляди сто
деветдесет и пет квадратни
метра).

Земеделска земя - имот с 271,40 лв. (двеста с
идентификатор
65766.500.12 (шест пет
седем шест шест точка пет
нула нула точка едно две),
с начин на трайно ползване
"Пасище",
десета
категория, с площ 78675
кв. м. (седемдесет и осем
хиляди
шестстотин
седемдесет и пет квадратни
метра).

Земеделска земя - имот с 42,50 лв. (четиридес
идентификатор
65766.501.47 (шест пет
седем шест шест точка пет
нула едно точка четири
седем), с начин на трайно
ползване
"Пасище",
четвърта категория, с площ
607 кв. м. (шестстотин и
седем квадратни метра).

159

1
625

2
2212/18.09.2009

3
2212

626

2213/18.09.2009

2213

627

2214/18.09.2009

2214

628

2216/18.09.2009

2216

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.507.46
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Паметниците",
имот
с
идентификатор
65766.508.31
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.508.37
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 910,80 лв. (деветсто
идентификатор
65766.507.46 (шест пет
седем шест шест точка пет
нула седем точка четири
шест), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 24751
кв. м. (двадесет и четири
хиляди
седемстотин
петдесет и един квадратни
метра).

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.508.4
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

Земеделска земя - имот с 231.30 лв. (двеста т
идентификатор 65766.508.4
(шест пет седем шест шест
точка пет нула осем точка
четири), с начин на трайно
ползване "Пасище", шеста
категория, с площ 6285 кв.
м. (шест хиляди двеста
осемдесет и пет квадратни
метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 184.70 лв. (сто и ос
идентификатор
65766.508.31 (шест пет
седем шест шест точка пет
нула осем точка три едно),
с начин на трайно ползване
"Пасище",
шеста
категория, с площ 5019 кв.
м.
(пет
хиляди
и
деветнадесет
квадратни
метра).

Земеделска земя - имот с 481.30 лв. (четирист
идентификатор
65766.508.37 (шест пет
седем шест шест точка пет
нула осем точка три седем),
с начин на трайно ползване
"Пасище",
шеста
категория, с площ 12033
кв. м. (дванадесет хиляди
тридесет и три квадратни
метра).

160

1
629

2
2217/18.09.2009

3
2217

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, местност
"Канлъ
чешма",
имот
с
идентификатор
65766.510.25
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
гр.
Свищов, имот с
идентификатор
65766.510.26
по
кадастралната
карта
и
кадастралните
регистри одобрени
със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.
на
АГКК
гр.
София

5
6
Земеделска земя - имот с 848.70 лв. (осемстот
идентификатор
65766.510.25 (шест пет
седем шест шест точка
едно две точка пет едно
нула точка две пет), с
начин на трайно ползване
"Пасище",
шеста
категория, с площ 27918
кв. м. (двадесет и седем
хиляди
деветстотин
и
осемнадесет
квадратни
метра).

630

2218/18.09.2009

2218

631

2227/24.09.2009

2227

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Таш
Бунар",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000388 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1422.60 лв. (хиляда
000388 (нула нула нула три
осем осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 37.482 дка
(тридесет и седем декара
четиристотин осемдесет и
два квадратни метра), от
които 26.680 дка (двадесет
и шест декара шестстотин
и осемдесет квадратни
метра) пета категория и
10.802 дка (десет декара
осемстотин
и
два
квадратни метра) четвърта
категория.

632

2228/24.09.2009

2228

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Помпите",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000337 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1429.00 лв. (хиляда
000337 (нула нула нула три
три седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", първа категория, с
площ
17.258
дка
(седемнадесет
декара,
двеста петдесет и осем
квадратни метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот с 69.20 лв. (шестдесет
идентификатор
65766.510.26 (шест пет
седем шест шест точка пет
едно нула точка две шест),
с начин на трайно ползване
"Пасище",
шеста
категория, с площ 2162 кв.
м.
(две
хиляди
сто
шестдесет и два квадратни
метра).

161

1
633

2
2229/24.09.2009

3
2229

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Бурча", ЕКАТТЕ
10118, имот №
000335 по Картата
на възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 1562.00 лв. (хиляда
000335 (нула нула нула три
три пет), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера",
първа категория, с площ
17.356 дка (седемнадесет
декара триста петдесет и
шест квадратни метра).

634

2231/29.09.2009

2231

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Новите
лозя",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000279 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 144,00 лв. (сто чети
000279 (нула нула нула две
седем девет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 2,304 дка (два
декара триста и четири
квадратни метра).

635

2232/29.09.2009

2232

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Поста", ЕКАТТЕ
10118, имот №
000276 по Картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 155,30 лв. (сто петд
000276 (нула нула нула две
седем шест), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 2.701 дка (два
декара седемстотин и един
квадратни метра).

636

2233/29.09.2009

2233

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Куру
дере",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000254 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 88,40 лв. (осемдесет
000254 (нула нула нула две
пет четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 1,608 дка (един
декар шестстотин и осем
квадратни метра).

637

2239/05.10.2009

2239

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Палаз
орман",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000721 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1027,70 лв. (хиляда
000721 (нула нула нула
седем две едно), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", площ 30,313 дка
(тридесет декара, триста и
тринадесет
квадратни
метра) от които 19,439 дка
(деветнадесет
декара,
четиристотин тридесет и
девет квадратни метра)
седма категория и 10,874
дка
(десет
декара,
осемстотин седемдесет и
четири квадратни метра)
четвърта категория.

7

8

9

10

11

162

1

2

3

4

5

6

638

2240/05.10.2009

2240

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Срещу Г. Агев",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000718 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 24,90 лв. (двадесет
000718 (нула нула нула
седем едно осем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", площ
0,510 дка (петстотин и
десет квадратни метра),
пета категория.

639

2241/05.10.2009

2241

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000717 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 39,00 лв. (тридесет
000717 (нула нула нула
седем едно седем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", площ
0,999 дка (деветстотин
деветдесет
и
девет
квадратни метра), пета
категория.

640

2242/05.10.2009

2242

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Комасацията",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000708 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 2172,10 лв. (две хил
000708 (нула нула нула
седем нула осем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", площ
24,134 дка (двадесет и
четири
декара,
сто
тридесет и седем квадратни
метра), първа категория.

641

2243/05.10.2009

2243

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Бурча", ЕКАТТЕ
10118, имот №
000705 по Картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 163,00 лв. (сто шест
000705 (нула нула нула
седем нула пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", площ 1,676 дка
(един декар, шестстотин
седемдесет
и
шест
квадратни метра), първа
категория.

642

2280/07.10.2009

2280

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Поста", ЕКАТТЕ
10118, имот №
229114 по Картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 148,80 лв. (сто чети
229114 (две две девет едно
едно четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", площ 3,336 дка (три
декара триста тридесет и
шест квадратни метра) от
които 1,491 дка (един
декар,
четиристотин
деветдесет
и
един
квадратни метра)
седма
категория и 1,845 дка (един
декар,
осемстотин
четиридесет
и
пет
квадратни метра) четвърта
категория.

7

8

9

10

11

163

1
643

2
2283/08.10.2009

3
2283

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Караман
баир",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000465 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Соватлъка",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000462 по
Картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 241,30 лв. (двеста ч
000465 (нула нула нула
четир шест пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 4,386 дка (четири
декара триста осемдесет и
шест квадратни метра).

644

2284/08.10.2009

2284

645

2285/08.10.2009

2285

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Соватлъка",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000460 по
Картата
на
възстановената
собственост

2286

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Татарски соват",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000451 по
Картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 586,60 лв. (петстоти
000460 (нула нула нула
четири шест нула), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", площ
13,177 дка (тринадесет
декара сто седемдесет и
седем квадратни метра) от
които
0,643
дка
(шестстотин четиридесет и
три квадратни метра) пета
категория и 12,534 дка
(дванадесет
декара
петстотин
тридесет
и
четири квадратни метра)
четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 746,40 лв. (седемсто
000451 (нула нула нула
четири пет едно), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
14,499 дка (четиринадесет
декара
четиристотин
деветдесет
и
девет
квадратни метра) от които
4,219 дка (четири декара,
двеста
и
деветнадесет
квадратни метра) пета
категория и 10,280 дка
(десет декара, двеста и
осемдесет
квадратни
метра) четвърта категория.

646

2286/08.10.2009

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 1280,70 лв. (хиляда
000462 (нула нула нула четири
шест две), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера",
площ 32,180 дка (тридесет и
два декара сто и осемдесет
квадратни метра) от които
4,408 дка (четири декара
четиристотин
и
осем
квадратни
метра)
десета
категория,
11,008
дка
(единадесет декара и осем
квадратни
метра)
пета
категория и 16,764 дка
(шестнадесет
декара
седемстотин шестдесет и
четири
квадратни
метра)
четвърта категория.

164

1
647

2
2287/08.10.2009

3
2287

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Караман
баир",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000447 по
Картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 608,60 лв. (шестстот
000447 (нула нула нула
четири четири седем), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория, с площ 11,067
дка (единадесет декара
шестдесет
и
седем
квадратни метра).

648

2288/08.10.2009

2288

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Кобилицата",
ЕКАТТЕ
10118,имот
№
000438 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1163.40 лв. (хиляда
000438 (нула нула нула
четири три осем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
32.671 дка (тридесет и два
декара
шестстотин
седемдесет
и
един
квадратни метра), от които
30.986 дка (тридесет декара
деветстотин осемдесет и
шест квадратни метра) пета категория и 1.684 дка
(един декар шестстотин
осемдесет
и
четири
квадратни
метра)
четвърта категория.

649

2289/08.10.2009

2289

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Старите
бозалъци",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000436 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 409.60 лв. (четирист
000436 (нула нула нула
четири три шест), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
11.610 дка (единадесет
декара шестстотин и десет
квадратни метра), от които
11.406 дка (единадесет
декара четиристотин и
шест квадратни метра) пета категория и 0.204 дка
(двеста и четири квадратни
метра)
четвърта
категория.

650

2290/08.10.2009

2290

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Кобилицата",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000428 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 404.40 лв. (четирист
000428 (нула нула нула
четири две осем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище,
мера",
пета
категория, с площ 11.520
дка (единадесет декара,
петстотин
и
двадесет
квадратни метра).

7

8

9

10

11

165

1
651

2
2294/09.10.2009

3
2294

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Зад старите лозя",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000395 по
картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 673.50 лв. (шестстот
000395 (нула нула нула три
девет пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
12.792
дка
(дванадесет
декара
седемстотин деветдесет и
два квадрата).

652

2312/12.10.2009

2312

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, ЕКАТТЕ
10118, имот №
000265 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 290.10 лв. (двеста и
000265 (нула нула нула две
шест пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мер", четвърта категория, с
площ 5.275 дка (пет декара
двеста седемдесет и пет
квадратни метра).

653

2313/12.10.2009

2313

Земеделска земя - имот № 169.50 лв. (сто шест
000255 (нула нула нула две
пет пет), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера",
четвърта категория, с площ
3.081 дка (три декара
осемдесет
и
един
квадратни метра).

654

2314/12.10.2009

2314

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Острите могили",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000255 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Соватлъка",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000686 по
картата
на
възстановената
собственост

655

2315/12.10.2009

2315

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Бурча", ЕКАТТЕ
10118, имот №
000340 по картата
на възстановената
собственост

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 496.20 лв. (четирист
000686 (нула нула нула
шест осем шест), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
11.411 дка (единадесет
декара четиристотин и
единадесет
квадратни
метра), от които 6.761 дка
(шест декара седемстотин
шестдесет
и
един
квадратни метра) - пета
категория и 4.650 дка
(четири декара шестстотин
и
петдесет
квадратни
метра)
четвърта
категория.
Земеделска земя - имот № 1554.30 лв. (хиляда
000340 (нула нула нула три
четири нула), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", първа категория, с
площ
17.270
дка
(седемнадесет
декара
двеста
и
седемдесет
квадратни метра).

166

1

2

3

656

2316/12.10.2009

2316

657

2317/12.10.2009

2317

658

2318/12.10.2009

2318

659

2319/12.10.2009

2319

660

2320/13.10.2009

2320

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Дълбоки
дол",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000685 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Дълбоки
дол",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000684 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Дълбоки
дол",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000683 по
Картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Зад старите лозя",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000507 по
картата
на
възстановената
собственост

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Черничките",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000506 по
Картата
на
възстановената
собственост

5

6

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 1039, 60 лв. (хиляда
000685 (нула нула нула
шест осем пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с
площ
23.103
дка
(двадесет и три декара сто
и три квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 375,40 лв. (триста с
000684 (нула нула нула
шест осем четири), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория, с площ 8,342
дка (осем декара триста
четиридесет
и
два
квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 418,10 лв. (четирист
000683 (нула нула нула
шест осем три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 9,292 дка (девет
декара двеста деветдесет и
два квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 46.10 лв. (четиридес
000507 (нула нула нула пет
нула седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 1.262 дка
(един
декар
двеста
шестдесет и два квадратни
метра ), от които 0.601 дка
(шестстотин
и
един
квадратни метра) - седма
категория и 0.661 дка
(шестстотин шестдесет и
един квадратни метра) четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 24,90 лв. (двадесет
000506 (нула нула нула пет
нула шест), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 1,058 дка
(един декара петдесет и
осем квадратни метра) от
които
0,911
дка
(деветстотин и единадесет
квадратни метра) седма
категория и 0,147 дка (сто
четиридесет
и
седем
квадратни метра) четвърта
категория.

167

1
661

2
2321/13.10.2009

3
2321

662

2322/13.10.2009

2322

663

2323/13.10.2009

2323

664

2324/13.10.2009

2324

665

2325/13.10.2009

2325

666

2366/14.10.2009

2366

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Срещу Г.Агев",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000504 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Новите
лозя",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000503 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Новите
лозя",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000498 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Дълбоки
дол",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000471 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Караман
баир",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000466 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Поста", ЕКАТТЕ
10118, имот №
000277 по картата
на възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 66,30 лв. (шестдесет
000504 (нула нула нула пет
нула четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ 1,359 дка (един декар
триста петдесет и девет
квадратни метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 7,30 лв. (седем лева
000503 (нула нула нула пет
нула три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 0,127 дка (сто
двадесет и седем квадратни
метра).
Земеделска земя - имот № 142,10 лв. (сто чети
000498 (нула нула нула
четири девет осем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория, с площ 2,471
дка
(два
декара
четиристотин седемдесет и
един квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 1378.60 лв. (хиляда
000471 (нула нула нула
четири седем едно), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория, с площ 30.635
дка (тридесет декара и
шестстотин тридесет и пет
квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 428.60 лв. (четирист
000466 (нула нула нула
четири шест шест), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория, с площ 7.792
дка (седем декара и
седемстотин деветдесет и
два квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 222.00 лв. (двеста д
000277 (нула нула нула две
седем седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 3.861 дка (осем
декара
и
осемстотин
шестдесет
и
един
квадратни метра).

168

1
667

2
2367/14.10.2009

3
2367

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Поста", ЕКАТТЕ
10118, имот №
509005 по картата
на възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 427.80 лв. (четирист
509005 (пет нула девет
нула нула пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 6.844 дка (шест
декара
и
осемстотин
четиридесет
и
четири
квадратни метра).

668

2380/15.10.2009

2380

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Черничките",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000390 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 261.20 лв. (двеста ш
000390 (нула нула нула три
девет нула), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 4.542 дка (четири
декара
и
петстотин
четиридесе и два квадратни
метра).

669

2381/15.10.2009

2381

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000704 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 487.20 лв. (четирист
000704 (нула нула нула
седем нула четири), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
6.883 дка (шест декара и
осемстотин осемдесет и
три квадратни метра), от
които 3.205 дка (три декара
и двеста и пет квадратни
метра) - пета категория и
3.678 дка (три декара и
шестстотин седемдесет и
осем квадратни метра) първа категория.

670

2391/15.10.2009

2391

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Под
корията",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 339067 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 28,60 лв. (двадесет
339067 (три три девет нула
шест седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
0,498
дка
(четиристотин деветдесет и
осем квадратни метра).

671

2465/19.10.2009

2465

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Новите
лозя",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 027015 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 138.00 лв. (сто трид
027015 (нула две седем
нула едно пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 3.750 дка (три декара
и седемстотин и петдесет
квадратни метра).
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11

169

1
672

2
2472/19.10.2009

3
2472

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Новите
лозя",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000502 по
картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 26.70 лв. (двадесет
000502 (нула нула нула пет
нула две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", седма категория, с
площ 1.482 дка (един декар
и
четиристотин
и
осемдесет и два квадратни
метра).

673

2473/19.10.2009

2473

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Вардим, местност
"Черничките",
ЕКАТТЕ
10118,
имот № 000391 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 207.50 лв. (двеста и
000391 (нула нула нула три
девет едно), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 3.609 дка (три
декара и шестстотин и
девет квадратни метра).

674

2502/21.10.2009

2502

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000014 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 59.10 лв. (петдесет
000014 (нула нула нула
нула едно четири), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
1.198 дка (един декар и сто
и деветдесет и осем
квадратни метра), от които
0.428 дка (четиристотин
двадесет и осем квадратни
метра) - шеста категория и
0.770 дка (седемстотин и
седемдесет
квадратни
метра) - тета категория.

675

2504/21.10.2009

2504

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000016 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 26.40 лв. (двадесет
000016 (нула нула нула
нула едно шест), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", трета категория, с
площ
0.447
дка
(четиристотин четиридесет
и седем квадратни метра).

676

2505/21.10.2009

2505

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000024 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 75.60 лв. (седемдесе
000024 (нула нула нула
нула две четири), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 2.361
дка (два декара и триста
шестдесет
и
един
квадратни метра).
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170

1
677

2
2506/21.10.2009

3
2506

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000047 по
картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 740.20 лв. (седемсто
000047 (нула нула нула
нула четири седем), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
13.751 дка (тринадесет
декара
и
седемстотин
петдесет и един квадратни
метра), от които 3.552 дка
(три декара и петстотин
петдесет и два квадратни
метра) - пета категория и
10.199 дка (десет декара и
сто деветдесет и девет
квадратни метра) - трета
категория.

678

2507/21.10.2009

2507

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000068 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 916.60 лв. (деветсто
000068 (нула нула нула
нула шест осем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
20.872 дка (двадесет декара
и осемстотин седемдесет и
два квадратни метра), от
които
11.530
дка
(единадесет
декара
и
петстотин
и
тридесет
квадратни
метра)
шестакатегория и 9.342 дка
(девет декара и триста
четиридесет
и
два
квадратни метра) - пета
категория.

679

2508/21.10.2009

2508

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000072 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1693.40 лв. (хиляда
000072 (нула нула нула
нула седем две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 41.630 дка
(четиридесет и един декара
и шестстотин и тридесет
квадратни метра), от които
3.498 дка (три декара и
четиристотин деветдесет и
осем квадратни метра) шеста категория, 32.674
дка (тридесет и два декара
и шестстотин седемдесет и
четири квадратни метра) пета категория, 1.687 дка
(един декар и шестстотин
осемдесет
и
седем
квадратни
метра)
четвърта категория и 3.771
дка
(три
декара
и
седемстотин седемдесет и
един квадартни метра) трета категория.

7

8

9

10

11

171

1
680

2
2509/21.10.2009

3
2509

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000082 по
картата
на
възстановената
собственост

681

2510/21.10.2009

2510

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000112 по
картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 177.30 лв. (сто седе
000082 (нула нула нула
нула осем две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 4.393 дка
(четири декара и триста
деветдесет и три квадратни
метра), от които 4.174 дка
(четири декара и сто
седемдесет
и
четири
квадратни
метра)
четвърта категория и 0.219
дка (двеста и деветнадесет
квадратни метра) - трета
категория.
Земеделска земя - имот № 279.50 лв. (двеста с
000112 (нула нула нула
едно едно две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с площ 5.590 дка (пет
декара и петстотин и
деветдесет
квадратни
метра).

682

2511/21.10.2009

2511

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000119 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 228.80 лв. (двеста д
000119 (нула нула нула
едно едно девет), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория, с площ 4.575
дка (четири декара и
петстотин седемдесет и пет
квадратни метра).

683

2512/21.10.2009

2512

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000121 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 11501.80 лв. (единад
000121 (нула нула нула
едно две едно), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ 218.458 дка (двеста и
осемнадесет
декара
и
четиристотин петдесет и
осем квадратни метра).

684

2513/21.10.2009

2513

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000132 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 000132
(нула нула нула едно три две), с
начин
на
трайно ползване
"Пасище, мера", с площ 213.082
дка (двеста и тринадесет декара и
осемдесет и два квадратни метра),
от които 3.910 дка (три декара и
деветстотин и десет квадратни
метра) - седма категория, 193.787
дка (сто деветдесет и три декара и
седемстотин осемдесет и седем
квадратни
метра)
шеста
категория, 1.360 дка (един декар и
триста и шестдесет квадратни
метра) - пета категория и 14.025
дка ( четиринадесет декара и
двадесет и пет квадратни метра) четвърта категория.
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8079.70 лв. (осем хи

172

1
685

2
2514/22.10.2009

3
2514

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000140 по
картата
на
възстановената
собственост

686

2516/22.10.2009

2516

687

2517/22.10.2009

2517

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
местност
"Смрадликата",
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000146 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
местност
"Смрадликата",
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000151 по
картата
на
възстановената
собственост

688

2518/22.10.2009

2518

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000173 по
картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 13381.40 лв. (тринад
000140 (нула нула нула
едно четири нула), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
253.274
дка
(двеста
петдесет и три декара и
двеста седемдесет и четири
квадратни метра), от които
178.050
дка
(сто
седемдесет и осем декара и
петдесет квадратни метра)
- пета категория и 75.224
дка (седемдесет и пет
декара и двеста двадесет и
четири квадратни метра) четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 497.30 лв. (четирист
000146 (нула нула нула
едно четири шест), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория, с площ 7.957
дка (седем декара и
деветстотин петдесет и
седем квадратни метра).

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 98.80 лв. (деветдесе
000151 (нула нула нула
едно пет едно), с начин на
трайно ползване "Пасище с
храсти", шеста категория, с
площ 2.471 дка (два декара
и четиристотин седемдесет
и един квадратни метра).

Земеделска земя - имот № 297.60 лв. (двеста д
000173 (нула нула нула
едно седем три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 7.468 дка
(седем
декара
и
четиристотин шестдесет и
осем квадратни метра), от
които 5.510 дка (пет декара
и петстотин и десет
квадратни метра) - шеста
категория,
0.418
дка
(четиристотин
и
осемнадесет
квадратни
метра) - пета категория и
1.540 дка (един декар и
петстотин и четиридесет
квадратни метра) - трета
категория.

173
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689

2519/22.10.2009

2519

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000213 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1390.60 лв. (хиляда
000213 (нула нула нула две
едно три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ 28.525 дка (двадесет
и осем декара и петстотин
и двадесет и пет квадратни
метра).

690

2520/22.10.2009

2520

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000214 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 2134.40 лв. (две хил
000214 (нула нула нула две
едно четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
43.783
дка
(четиридесет три декара и
седемстотин осемдесет и
три квадратни метра).

691

2521/22.10.2009

2521

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000215 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 4068.80 лв. (четири
000215 (нула нула нула две
едно пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
77.280
дка
(седемдесет и седем декара
и двеста и осемдесет
квадратни метра).

692

2522/22.10.2009

2522

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000216 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 843.20 лв. (осемстот
000216 (нула нула нула две
едно шест), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
18.801
дка
(осемнадесет декара и
осемстотин
и
един
квадратни метра).

693

2523/22.10.2009

2523

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000217 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1839.90 лв. (хиляда
000217 (нула нула нула две
едно седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 36.755 дка
(тридесет и шест декара и
седемстотин петдесет и пет
квадратни метра), от които
34.831 дка (тридесет и
четири
декара
и
осемстотин тридесет и
един квадратни метра) пета категория и 1.924 дка
(един декар и деветстотин
двадесет
и
четири
квадартни метра) - трета
категория.
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174

1
694

2
2525/22.10.2009

3
2525

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000256 по
картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 2199.00 лв. (две хил
000256 (нула нула нула две
пет шест), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 56.546 дка
(петдесет и шест декара и
петстотин четиридесет и
шест квадратни метра), от
които
41.878
дка
(четиридесет и един декара
и осемстотин седемдесет и
осем квадратни метра) шеста категория и 14.668
дка (четиринадесет декара
и шестстотин шестдесет и
осем квадратни метра) пета категория.

695

2528/22.10.2009

2528

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000347 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 271.90 лв. (двеста с
000347 (нула нула нула три
четири седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", трета категория, с
площ 5.121 дка (пет декара
и сто давдесет и един
квадратни метра).

696

2529/22.10.2009

2529

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000364 по
картата
на
възстановената
собственост

697

2530/22.10.2009

2530

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000365 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1777.10 лв. (хиляда
000364 (нула нула нула три
шест четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 36.292 дка
(тридесет и шест декара и
двеста деветдесет и два
квадратни метра), от които
35.976 дка (тридесет и пет
декара
и
деветстотин
седемдесет
и
шест
квадратни метра) - пета
категория и 0.316 дка
(триста и шестнадесет
квадратни метра) - трета
категория.
Земеделска земя - имот № 891.50 лв. (осемстот
000365 (нула нула нула три
шест пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 18.525 дка
(осемнадесет декара и
петстотин двадесет и пет
квадратни метра), от които
1.325 дка (един декар и
триста двадесет и пет
квадратни метра) - шеста
категория и 17.200 дка
(седемнадесет декара и
двеста квадратни метра) пета категория.
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698

2531/22.10.2009

2531

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000371 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 119.30 лв. (сто и де
000371 (нула нула нула три
седем едно), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 2.983 дка (два декара
и деветстотин осемдесет и
три квадратни метра).

699

2532/22.10.2009

2532

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000376 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 216.10 лв. (двеста и
000376 (нула нула нула три
седем шест), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 6.753 дка (шест
декара
и
седемстотин
петдесет и три квадратни
метра).

700

2533/22.10.2009

2533

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000382 по
картата
на
възстановената
собственост

701

2534/22.10.2009

2534

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000383 по
картата
на
възстановената
собственост

702

2535/22.10.2009

2535

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000386 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 164.70 лв. (сто шест
000382 (нула нула нула три
осем две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 3.214 дка
(три декара и дведста и
четиринадесет квадратни
метра), от които 0.118 дка
(сто
и
осемнадесет
квадратни метра) - десета
категория и 3.096 дка (три
декара и деветдесет и шест
квадратни метра) - трета
категория.
Земеделска земя - имот № 410.60 лв. (четирист
000383 (нула нула нула три
осем три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 11.102 дка
(единадесет декара и сто и
два квадратни метра), от
които
11.036
дка
(единадесет
декара
и
тридесет и шест квадратни
метра) - шеста категория и
0.066 дка (шестдесет и
шест квадратни метра) трета категория.
Земеделска земя - имот № 000386 487.30 лв. (четирист

7

8

9

10

11

(нула нула нула три осем шест), с
начин
на
трайно ползване
"Пасище, мера", с площ 13.377
дка (тринадесет декара и триста
седемдесет и седем квадратни
метра), от които 10.085 дка (десет
декара и осемдесет и пет
квадратни
метра)
шеста
категория и 3.292 дка (три декара
и двеста деветдесет и два
квадратни метра) - четвърта
категория.

176

1
703

2
2536/22.10.2009

3
2536

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000393 по
картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 136.50 лв. (сто трид
000393 (нула нула нула три
девет три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 4.441 дка
(четири
декара
и
четиристотин четиридесет
и един квадратни метра), от
които 3.784 дка (три декара
и седемстотин осемдесет и
четири квадратни метра) шеста категория, 0.410 дка
(четиристотин и десет
квадратни метра) - пета
категория и 0.247 дка
(двеста
четиридесет
и
седем квадратни метра) трета категория.

704

2537/22.10.2009

2537

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000394 по
картата
на
възстановената
собственост

705

2538/22.10.2009

2538

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000400 по
картата
на
възстановената
собственост

706

2539/22.10.2009

2539

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000401 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 227.90 лв. (двеста д
000394 (нула нула нула три
девет четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 7.702 дка
(седем
декара
и
седемстотин
и
два
квадратни метра), от които
6.740 дка (шест декара и
седемстотин и четиридесет
квадратни метра) - шеста
категория и 0.962 дка
(деветстотин шестдесет и
два квадратни метра) - пета
категория.
Земеделска земя - имот № 190.50 лв. (сто и де
000400 (нула нула нула
четири нула нула), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
4.725 дка (четири декара и
седемстотин двадесет и пет
квадратни метра), от които
4.538 дка (четири декара и
петстотин тридесет и осем
квадратни метра) - шеста
категория и 0.187 дка (сто
осемдесет
и
седем
квадратни метра) - пета
категория.
Земеделска земя - имот № 87.30 лв. (осемдесет
000401 (нула нула нула
четири нула едно), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 2.183
дка (два декара и сто
осемдесет и три квадратни
метра).
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707

2540/22.10.2009

2540

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000402 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 116.00 лв. (сто и ше
000402 (нула нула нула четири
нула две), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера", с
площ 3.081 дка (три декара и
осемдесет и един квадратни
метра), от които 2.758 дка (два
декара и седемстотин петдесет
и осем квадратни метра) шеста категория и 0.323 дка
(триста двадесет и три
квадратни метра) - пета
категория.

708

2541/22.10.2009

2541

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000404 по
картата
на
възстановената
собственост

709

2542/22.10.2009

2542

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000406 по
картата
на
възстановената
собственост

710

2544/22.10.2009

2544

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000409 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 412.80 лв. (четирист
000404 (нула нула нула четири
нула четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 6.087 дка (шест
декара и осемдесет и седем
квадратни метра), от които
0.006 дка (шест квадратни
метра) - шеста категория и
6.081 дка (шест декара и
осемдесет и един квадратни
метра) - трета категория.
Земеделска земя - имот № 254.70 лв. (двеста п
000406 (нула нула нула четири
нула шест), с начин на трайно
ползване "Пасище, ера", с
площ 22.911 дка (двадесет и
два декара и деветстотин и
единадесет квадратни метра),
от
които
11.160
дка
(единадесет декара и сто и
шестдесет квадратни метра) десета категория, 9.148 дка
(девет
декара
и
сто
четиридесет и осем квадратни
метра) - седма категория,
2.545 дка (два декара и
петстотин четиридесет и пет
квадратни метра) - шеста
категория
и
0.058
дка
(петдесет и осем квадратни
метра) - трета категория.
Земеделска земя - имот № 5423.80 лв. (пет хил
000409 (нула нула нула четири
нула девет), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера", с
площ
129.859
дка
(сто
двадесет и девет декара и
осемстотин петдесет и девет
квадратни метра), от които
103.885 дка (сто и три декара
и осемстотин осемдесет и пет
квадратни метра) - шеста
категория,
25.817
дка
(двадесет и пет декара и
осемстотин и 7седемнадесет
квадратни метра) - пета
категория и 0.157 дка (сто
петдесет и седем квадратни
метра) - четвърта категория.
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1
711

2
2545/23.10.2009

3
2545

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000417 по
картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 211.60 лв. (двеста и
000417 (нула нула нула
четири едно седем), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
4.377 дка (четири декара и
триста седемдесет и седем
квадратни метра), от които
3.714 дка (три декара и
седемстотин
и
четиринадесет квадратни
метра) - пета категория и
0.663 дка (шестстотин
шестдесет и три квадратни
метра) - трета категория.

712

2546/23.10.2009

2546

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000469 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1113.70 лв. (хиляда
000469 (нула нула нула
четири шест девет), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
23.952 дка (двадесет и три
декара
и
деветстотин
петдесет и два квадратни
метра), от които 7.624 дка
(седем
декара
и
шестстотин двадесет и
четири квадратни метра) пета категория и 16.328 дка
(шестнадесет декара и
триста двадесет и осем
квадратни
метра)
четвърта категория.

713

2547/23.10.2009

2547

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000619 по
картата
на
възстановената
собственост

714

2548/23.10.2009

2548

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000620 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 154.80 лв. (сто петд
000619 (нула нула нула
шест едно девет), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
2.492 дка (два декара и
четиристотин деветдесет и
два квадратни метра), от
които 1.161 дка (един декар
и сто шестдесет и един
квадратни метра) - пета
категория и 1.331 дка (един
декар триста тридесет и
един квадратни метра) трета категория.
Земеделска земя - имот № 19.30 лв. (деветнаде
000620 (нула нула нула
шест две нула), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
0.495
дка
(четиристотин деветдесет и
пет квадратни метра).
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715

2549/23.10.2009

2549

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000621 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 20.00 лв. (двадесет
000621 (нула нула нула
шест две едно), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ 0.512 дка (петстотин
и дванадесет квадратни
метра).

716

2550/23.10.2009

2550

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000622 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 23.60 лв. (двадесет
000622 (нула нула нула
шест две две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
0.606
дка
(шестстотин
и
шест
квадратни метра).

717

2551/23.10.2009

2551

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000623 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 25.30 лв. (двадесет
000623 (нула нула нула
шест две три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
0.648
дка
(шестстотин четиридесет и
осем квадратни метра).

718

2552/23.10.2009

2552

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000624 по
картата
на
възстановената
собственост

719

2553/23.10.2009

2553

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000625 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 102.50 лв. (сто и дв
000624 (нула нула нула
шест две четири), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
2.484 дка (два декара и
четиристотин осемдесет и
четири квадратни метра),
от които 2.201 дка (два
декара и двеста и един
квадратни метра) - пета
категория и 0.283 дка
(двеста осемдесет и три
квадратни метра) - трета
категория.
Земеделска земя - имот № 24.10 лв. (двадесет
000625 (нула нула нула
шест две пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
0.618
дка
(шестстотин и осемнадесет
квадратни метра).
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720

2554/23.10.2009

2554

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000626 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 26.80 лв. (двадесет
000626 (нула нула нула
шест две шест), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
0.686
дка
(шестстотин осемдесет и
шест квадратни метра).

721

2555/23.10.2009

2555

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000627 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 29.50 лв. (двадесет
000627 (нула нула нула
шест две седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
0.756
дка
(седемстотин петдесет и
шест квадратни метра).

722

2556/23.10.2009

2556

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000628 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 520.50 лв. (петстоти
000628 (нула нула нула
шест две осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
13.013
дка
(тринадесет
декара
и
тринадесет
квадратни
метра).

723

2557/23.10.2009

2557

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000629 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 365.90 лв. (триста ш
000629 (нула нула нула
шест две девет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 9.942 дка (девет
декара
и
деветстотин
четиридесет
и
два
квадратни метра).

724

2558/26.10.2009

2558

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000686 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 2960.50 лв. (две хил
000686 (нула нула нула шест
осем шест), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера", с
площ 112.407 дка (сто и
дванадесет
декара
и
четиристотин
и
седем
квадратни метра), от които
6.501 дка (шест декара и
петстотин и един квадратни
метра) - седма категория,
90.454 дка (деветдесет декара
и четиристотин петдесет и
четири квадратни метра) шеста категория, 7.590 дка
(седем декара и петстотин и
деветдесет квадратни метра) пета категория и 7.862 дка
(седем декара и осемстотин
шестдесет и два квадратни
метра) - четвърта категория.
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725

2
2559/26.10.2009

3
2559

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищв,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000704 по
картата
на
възстановената
собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 666.10 лв. (шестстот
000704 (нула нула нула
седем нула четири), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
14.820 дка (четиринадесет
декара и осемстотин и
двадесет квадратни метра),
от които 14.713 дка
(четиринадесет декара и
седемстотин и тринадесет
квадратни метра) - пета
категория и 0.107 дка (сто
и седем квадратни метра) четвърта категория).

726

2560/26.10.2009

2560

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000709 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 59.90 лв. (петдесет
000709 (нула нула нула
седем нула девет), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория, с площ 1.197
дка (един декар и сто
деветдесет
и
седем
квадратни метра).

727

2561/26.10.2009

2561

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
местност
"Черковна
воденица",
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000712 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 538.10 лв. (петстоти
000712 (нула нула нула
седем едно две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
11.997
дка
(единадесет
декара
и
деветстотин деветдесет и
седем квадратни метра).

728

2562/26.10.2009

2562

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000715 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 343.80 лв. (триста ч
000715 (нула нула нула
седем едно пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 9.096 дка
(девет декара и деветдесет
и шест квадратни метра),
от които 7.973 дка (седем
декара
и
деветстотин
седемдесет и три квадратни
метра) - шеста категория и
1.123 дка (един декар и сто
двадесет и три квадратни
метра) - пета категория.

7

8

9

10

11
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1

2

3

729

2563/26.10.2009

2563

730

2564/26.10.2009

2564

731

2565/26.10.2009

2565

732

2566/26.10.2009

2566

733

2567/26.10.2009

2567

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
местност "Кална
дере",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
000716 по картата
на възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000717 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
местност
"Черковна
воденица",
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000718 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
местност "Кална
дере",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
000719 по картата
на възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000720 по
картата
на
възстановената
собственост

5

6

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 468.50 лв. (четирист
000716 (нула нула нула
седем едно шест), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 10.844
дка
(десет
декара
и
осемстотин четиридесет и
четири квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 3687,80 лв. (три хил
000717 (нула нула нула
седем едно седем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище,
мера",
пета
категория, с площ 75,647
дка (седемдесет и пет
декара
шестстотин
четиридесет
и
седем
квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 4672,40 лв. (четири
000718 (нула нула нула
седем едно осем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище,
мера",
пета
категория, с площ 88,745
дка (осемдесет и осем
декара
седемстотин
четиридесет
и
пет
квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 385,50 лв. (триста о
000719 (нула нула нула
седем едно девет), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 9,638
дка
(девет
декара
шестстотин тридесет и
осем квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 970,70 лв. (деветсто
000720 (нула нула нула
седем две нула), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 21,721 дка
(двадесет и един декара
седемстотин двадесет и
един квадратни метра) от
които 10,087 дка (десет
декара и осмдесет и седем
квадратни метра) шеста
категория и 11,634 дка
(единадесет
декара
шестстотин тридесет и
четири квадратни метра)
пета категория.

183

1

2

3

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
местност "Кална
дере",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
000722 по картата
на възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000723 по
картата
на
възстановената
собственост

5

6

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 1698,10 лв. (хиляда
000722 (нула нула нула
седем две две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
46,144
дка
(четиридесет и шест декара
сто четиридесет и четири
квадратни метра).

734

2568/26.10.2009

2568

735

2569/26.10.2009

2569

736

2570/26.10.2009

2570

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000736 по
картата
на
възстановената
собственост

737

2571/26.10.2009

2571

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000737 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 117,10 лв. (сто и се
000737 (нула нула нула
седем три седем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 4,574
дка
(четири
декара
петстотин седемдесет и
четири квадратни метра).

738

2572/26.10.2009

2572

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000738 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 98,70 лв. (деветдесе
000738 (нула нула нула
седем три осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 3,857 дка (три декара
осемстотин петдесет и
седем квадратни метра).

Земеделска земя - имот № 1770,80 лв. (хиляда
000723 (нула нула нула
седем две три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 82,036 дка
(осемдесет и два декара
тридесет и шест квадратни
метра) от които 6,001 дка
(шест декара и един
квадратен метър) десета
категория,
39,055
дка
(тридесет и девет декара
петдесет и пет квадратни
метра) седма категория,
27,939 дка (двадесет и
седем декара деветстотин
тридесет и девет квадратни
метра) шеста категория и
9,041 дка (девет декара,
четиридесет
и
един
квадратни метра).
Земеделска земя - имот № 83,80 лв. (осемдесет
000736 (нула нула нула
седем три шест), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ 2,685 дка (два декара
шестстотин осемдесет и
пет квадратни метра).

184

1

2

3

4

5

6

Земеделска земя - имот №
000749 (нула нула нула
седем четири девет), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", с площ
63.750 дка (шестдесет и
три декара и седемстотин и
петдесет квадратни метра),
от които 63.244 дка
(шестдесет и три декара и
двеста и четиридесет и
четири квадратни метра) седма категория и 0.506
дка (петстотин и шест
квадратни метра) - шеста
категория.
Земеделска земя - имот №
000750 (нула нула нула
седем пет нула), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 383.362 дка
(триста осемдесет и три
декара и триста шестдесет
и два квадратни метра), от
които 288.935 дка (двеста
осемдесет и осем декара и
деветстотин тридесет и пет
квадратни метра) - седма
категория,
39.106
дка
(тридесет и девет декара и
сто и шест квадратни
метра) - шеста категория,
36.641 дка (тридесет и
шест декара и шестстотин
четиридесет
и
един
квадратни метра) - пета
категория и 5.511 дка (пет
декара и петстотин и
единадесет
квадратни
метра)
четвърта
категория.

1632.00 лв. (хиляда
шестстотин тридесет
и два лева)

Земеделска земя - имот №
000782 (нула нула нула
седем осем две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 9.726 дка
(девет
декара
и
седемстотин двадесет и
шест квадратни метра), от
които 9.189 дка (девет
декара и сто осемдесет и
девет квадратни метра) шеста категория и 0.537
дка (петстотин тридесет и
седем квадратни метра) пета категория.

283.40 лв. (двеста
осемдесет и три лева,
четиридесет
стотинки)

739

2573/26.10.2009

2573

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000749 по
картата
на
възстановената
собственост

740

2574/26.10.2009

2574

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000750 по
картата
на
възстановената
собственост

741

2575/26.10.2009

2575

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
местност
"Гийклик",
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000782 по
картата
на
възстановената
собственост

7

8

9

10

11

7147.00 лв. (седем
хиляди
сто
четиридесет и седем
лева)
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742

2576/26.10.2009

2576

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000783 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 80.50 лв. (осемдесет
000783 (нула нула нула лева,
петдесет
седем осем три), с начин на стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 2.013 дка (два декара
и тринадесет квадратни
метра).

743

2579/26.10.2009

2579

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000795 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 8.30 лв. (осем лева,
000795 (нула нула нула тридесет стотинки)
седем девет пет), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище,
мера",
пета
категория, с площ 0.236
дка (двеста тридесет и
шест квадратни метра).

744

2580/26.10.2009

2580

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000796 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 13.50 лв. (тринадесет
000796 (нула нула нула лева,
петдесет
седем девет шест), с начин стотинки)
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
0.422 дка (четиристотин
двадесет и два квадратни
метра), от които 0.221 дка
(двеста двадесет и един
квадратни метра) - шеста
категория и 0.201 дка
(двеста и един квадратни
метра) - пета категория.

745

2687/28.10.2009

2687

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 501034 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
501034 (пет нула едно нула
три четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
14,396
дка
(четиринадесет
декара
триста деветдесет и шест
квадратни метра).

746

2688/28.10.2009

2688

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 501054 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1120,20 лв. (хиляда
501054 (пет нула едно нула сто и двадесет лева,
пет четири), с начин на двадесет стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 30,441 дка (тридесет
декара
четиристотин
четиридесет
и
един
квадратни метра).

7

8

9

10

11

529,80 лв. (петстотин
двадесет и девет
лева,
осемдесет
стотинки)
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747

2689/28.10.2009

2689

обл. Велико Търново,
общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Черковна воденица",
ЕКАТТЕ 37784, имот
№ 501055 по картата на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
501055 (пет нула едно нула
пет пет), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера",
шеста категория, с площ
58,938 дка (петдесет и осем
декара
деветстотин
тридесет и осем квадратни
метра).

2168,90 лв. (две
хиляди
сто
шестдесет и осем
лева,
деветдесет
стотинки)

748

2690/28.10.2009

2690

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 502047 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
502047 (пет нула две нула
четири седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 22,372 дка (двадесет
и два декара триста
седемдесет и два квадратни
метра).

823,30
лв.
(осемстотин двадесет
и три лева, тридесет
стотинки)

749

2691/28.10.2009

2691

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 502010 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
503010 (пет нула три нула
едно едно), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", пета категория, с
площ
49,389
дка
(четиридесет
и
девет
декара триста осемдесет и
девет квадратни метра).

2215,10 лв. (две
хиляди двеста и
петнадесет
лева,
десет стотинки)

750

2709/28.10.2009

2709

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот№ 000790 по
картата
на
възстановената
собственост

133787.90 лв. (сто
тридесет
и
три
хиляди седемстотин
осемдесет и седем
лева,
деветдесет
стотинки)

751

2710/28.10.2009

2710

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000788 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000790 (нула нула нула
седем девет нула), с начин
на
трайно
ползване
"Спортен терен", с площ
60.070
дка
(шестдесет
декара
и
седемдесет
квадратни метра).
Земеделска земя - имот №
000788 (нула нула нула
седем осем осем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 21,169
дка (двадесет и един декара
сто шестдесет и девет
квадратни метра).

752

2711/28.10.2009

2711

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов,
с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784,
имот № 000724 по
картата
на
възстановената
собственост

7

8

9

10

11

846,80
лв.
(осемстотин
четиридесет и шест
лева,
осемдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 88,00 лв. (осемдесет
000724 (нула нула нула седем и осем лева)
две четири), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера", с
площ 9,833 дка (девет декара
осемстотин тридесет и три
квадратни метра) от които
5,284 дка (пет декара двеста
осемдесет и четири квадратни
метра) десета категория и
4,549 дка (четири декара
петстотин четиридесет и девет
квадратни
метра)
седма
категория.

187

1
753

2
2717/05.11.2009

3
2717

754

2720/05.11.2009

2720

755

2721/05.11.2009

2721

756

2722/05.11.2009

2722

757

2723/05.11.2009

2723

758

2737/05.11.2009

2737

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Горна
Студена, местност
"Стопански двор 2", ЕКАТТЕ 16393,
имот № 000229 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Горна
Студена, местност
"Базалъшко
ливаде", ЕКАТТЕ
16393, имот №
229018 по картата
на възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Горна
Студена, местност
"Стопански двор 2", ЕКАТТЕ 16393,
имот № 228018 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Горна
Студена, местност
"Стопански двор 2", ЕКАТТЕ 16393,
имот № 228017 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Горна
Студена, местност
"Помпена станция
- 1", ЕКАТТЕ
16393, имот №
225002 по картата
на възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Горна
Студена, ЕКАТТЕ
16393, имот №
054011 по картата
на възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот №
000229 (нула нула нула две
две девет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", трета категория, с
площ
71,340
дка
(седемдесет и един декара
триста
и
четиридесет
квадратни метра).

6
4840,40 лв. (четири
хиляди осемстотин и
четиридесет
лева,
четиридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот №
229018 (две две девет нула
едно осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", трета категория, с
площ
13,048
дка
(тринадесет
декара
четиридесет
и
осем
квадратни метра).

808,30
лв.
(осемстотин и осем
лева,
тридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот №
228018 (две две осем нула
едно осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", трета категория, с
площ 21,400 дка (двадесет
и
един
декара
четиристотин
квадратни
метра).

1325,70 лв. (хиляда
триста двадесет и
пет лева, седемдесет
стотинки)

7

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 5009,30 лв. (пет
228017 (две две осем нула хиляди и девет лева,
едно седем), с начин на тридесет стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", трета категория, с
площ
73,829
дка
(седемдесет и три декара
осемстотин двадесет и
девет квадратни метра).
Земеделска земя - имот №
225002 (две две пет нула
нула две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", трета категория, с
площ 1,359 дка (един декар
триста петдесет и девет
квадратни метра).

243,30 лв. (двеста
четиридесет и три
лева,
тридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 1044.00 лв. (хиляда
054011 (нула пет четири четиридесет
и
нула едно едно), с начин на четири лева)
трайно ползване "Пасище с
храсти", трета категория, с
площ
16.853
дка
(шестнадесет декара и
осемстотин петдесет и три
квадратни метра).

188

1
759

2
2744/05.11.2009

3
2744

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Горна
Студена, местност
"Помпена станция
- 1", ЕКАТТЕ
16393, имот №
000468 по картата
на възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Горна
Студена, местност
"Старите
лозя",
ЕКАТТЕ
16393,
имот № 000456 по
картата
на
възстановената
собственост
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Горна
Студена, местност
"Карш
дере",
ЕКАТТЕ
16393,
имот № 000469 по
картата
на
възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот №
000468 (нула нула нула
четири шест осем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", трета
категория, с площ 2,405
дка
(два
декара
четиристотин
и
пет
квадратни метра).

6
127,70
лв.
(сто
двадесет и седем
лева,
седемдесет
стотинки)

760

2745/05.11.2009

2745

Земеделска земя - имот №
000456 (нула нула нула
четири пет шест), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", трета
категория, с площ 7,261
дка (седем декара двеста
шестдесет
и
един
квадратни метра).

428,40
лв.
(четиристотин
двадесет и осем лева,
четиридесет
стотинки)

761

2746/05.11.2009

2746

Земеделска земя - имот №
000469 (нула нула нула
четири шест девет), с
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", трета
категория, с площ 8,214
дка (осем декара двеста и
четиринадесет квадратни
метра).

484,60
лв.
(четиристотин
осемдесет и четири
лева,
шестдесет
стотинки)

762

2747/05.11.2009

2747

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Горна
Студена, местност
"Коренилището",
ЕКАТТЕ
16393,
имот № 000467 по
картата
на
възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 270,90 лв. (двеста и
000467 (нула нула нула седемдесет
лева,
четири шест седем), с деветдесет стотинки)
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", трета
категория, с площ 5,739
дка
(пет
декара
седемстотин тридесет и
девет квадратни метра).

763

2749/09.11.2009

2749

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000259 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000259 (нула нула нула две
пет девет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 27.524 дка
(двадесет и седем декара и
петстотин
двадесет
и
четири квадратни метра),
от които 6.881 дка (шест
декара
и
осемстотин
осемдесет
и
един
квадратни
метра)
четвърта
категория
и
20.643 дка (двадесет декара
и шестстотин четиридесет
и три квадратни метра) трета категория.

7

8

9

10

11

2108.70 лв. (две
хиляди сто и осем
лева,
седемдесет
стотинки)

189

1
764

2
2750/09.11.2009

3
2750

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000257 по картата
на възстановената
собственост

765

2751/09.11.2009

2751

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000252 по картата
на възстановената
собственост

766

2752/09.11.2009

2752

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000241 по картата
на възстановената
собственост

767

2753/09.11.2009

2753

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000240 по картата
на възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот №
000257 (нула нула нула две
пет седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 21.038 дка
(двадесет и един декара и
тридесет и осем квадратни
метра), от които 10.519 дка
(десет декара и петстотин и
деветнадесет
квадратни
метра) - четвърта категория
и 10.519 дка (десет декара
и петстотин и деветнадесет
квадратни метра) - втора
категория.
Земеделска земя - имот №
000252 (нула нула нула две
пет две), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера",
шеста категория, с площ
3.330 дка (три декара и
триста
и
тридесет
квадратни метра).

6
1647.20 лв. (хиляда
шестотин
четиридесет и седем
лева,
двадесет
стотинки)

Земеделска земя - имот №
000241 (нула нула нула две
четири едно), с начин на
трайно ползване "пасище,
мера", с площ 22.569 дка
(двадесет и два декара и
петстотин шестдесет и
девет квадратни метра), от
които
15.646
дка
(петнадесет
декара
и
шестстотин четиридесет и
шест квадратни метра) шеста категория и 6.923
дка
(шест
декара
и
деветстотин двадесет и три
квадратни
метра)
четвърта категория.
Земеделска земя - имот №
000240 (нула нула нула две
четири нула), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 7.476 дка
(четири
декара
и
четиристотин седемдесет и
шест квадратни метра), от
които 3.738 дка (три декара
и седемстотин тридесет и
осем квдратни метра) шеста категория и 3.738
дка
(три
декара
и
седемстотин тридесет и
осем квадратни метра) четвърта категория.

1058.50 лв. (хиляда
петдесет и осем лева,
петдесет стотинки)

7

8

9

10

11

133.20
лв.
(сто
тридесет и три лева,
двадесет стотинки)

352.50 лв. (триста
петдесет и два лева,
петдесет стотинки)
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1

2

3

4

5

6

768

2754/09.11.2009

2754

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000238 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000238 (нула нула нула две
три осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 4.670 дка (четири
декара и шестстотин и
седемдесет
квадратни
метра).

186.80
лв.
(сто
осемдесет и шест
лева,
осемдесет
стотинки)

769

2755/09.11.2009

2755

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000234 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000234 (нула нула нула две
три четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 6.529 дка (шест
декара
и
петстотин
двадесет и девет квадратни
метра).

261.20 лв (двеста
шестдесет и един
лева,
двадесет
стотинки)

770

2756/09.11.2009

2756

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000230 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 300.80 лв. (триста
000230 (нула нула нула две лева,
осемдесет
три нула), с начин на стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 7.520 дка (седем
декара
и петстотин и
двадесет квадратни метра).

771

2757/09.11.2009

2757

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000229 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000229 (нула нула нула две
две девет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 32.519 дка (тридесет
и два декара и петстотин и
деветнадесет
квадратни
метра).

1404.80 лв. (хиляда
четиристотин
и
четири
лева,
осемдесет стотинки)

772

2758/09.11.2009

2758

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000224 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000224 (нула нула нула две
две четири), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
15.869
дка
(петнадесет
декара
и
осемстотин шестдесет и
девет квадратни метра).

634.80
лв.
(шестстотин
тридесет и четири
лева,
осемдесет
стотинки)

773

2759/09.11.2009

2759

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000223 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000223 (нула нула нула две
две три), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера",
шеста категория, с площ
75.205 дка (седемдесет и
пет декара и двеста и пет
квадратни метра).

3248.90
лв
(три
хиляди
двеста
четиридесет и осем
лева,
деветдесет
стотинки)

7

8

9

10

11

191

1
774

2
2760/09.11.2009

3
2760

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000220 по картата
на възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот №
000220 (нула нула нула две
две нула), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 165.397 дка
(сто шестдесет и пет декара
и триста деветдесет и
седем квадртни метра), от
които
13.231
дка
(тринадесет
декара
и
двеста тридесет и един
квадратни метра) - шеста
категория, 132.317 дка (сто
тридесет и два декара и
триста и седемнадесет
квадратни
метра)
четвърта
категория
и
19.849 дка (деветнадесет
декара
и
осемстотин
четиридесет
и
девет
квадратни метра) - втора
категория.

6
10436.50 лв. (десет
хиляди четиристотин
тридесет и шест
лева,
петдесет
стотинки)

775

2761/09.11.2009

2761

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000187 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000187 (нула нула нула
едно осем седем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
36.957 дка (тридесет и
шест декара и деветстотин
петдесет и седем квадратни
метра), от които 18.502 дка
(осемнадесет декара и
петстотин и два квадртни
метра) - шеста категория,
5.517 дка (пет декара и
петстотин и седемнадесет
квадратни
метра)
четвърта
категория
и
12.938 дка (дванадесет
декара
и
деветстотин
тридесет и осем квадратни
метра) - трета категория.

1468.20 лв. (хиляда
четиристотин
шестдесет и осем
лева,
двадесет
стотинки)

776

2762/10.11.2009

2762

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000074 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 234.00 лв. (двеста
000074 (нула нула нула тридесет и четири
нула седем четири), с лева)
начин на трайно ползване
"Пасище, мера", четвърта
категория, с площ 4.255
дка (четири декара и двеста
петдесет и пет квадратни
метра).

7

8

9

10

11

192

1
777

2
2765/10.11.2009

3
2765

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000185 по картата
на възстановената
собственост

778

2766/10.11.2009

2766

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000179 по картата
на възстановената
собственост

779

2767/10.11.2009

2767

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000173 по картата
на възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот №
000185 (нула нула нула
едно осем пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 118.582 дка
(сто и осемнадесет декара и
петстотин осемдесет и два
квадратни метра), от които
88.936 дка (осемдесет и
осем декара и деветстотин
тридесет и шест квадратни
метра) - шеста категория и
29.646 дка (двадесет и
девет декара и шестстотин
четиридесет
и
шест
квадратни
метра)
четвърта категория.
Земеделска земя - имот №
000179 (нула нула нула
едно седем девет), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
157.441 дка (сто петдесет и
седем
декара
и
четиристотин четиридесет
и един квадратни метра), от
които
49.269
дка
(четиридесет
и
девет
декара и двеста шестдесет
и девет квадратни метра) шеста категория, 97.046
дка (деветдесет и седем
декара и четиридесет и
шест квадратни метра) четвърта
категория
и
11.126 дка (единадесет
декара и сто двадесет и
шест квадратни метра) трета категория.
Земеделска земя - имот №
000173 (нула нула нула
едно седем три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 55.955 дка
(петдесет и пет декара и
деветстотин петдесет и пет
квадратни метра), от които
33.013 дка (тридесет и три
декара
и
тринадесет
квадратни метра) - седма
категория,
14.548
дка
(четиринадесет декара и
петстотин четиридесет и
осем квадратни метра) шеста категория и 8.394
дка (осем декара и триста
деветдесет
и
четири
квадратни
метра)
четвърта категория.

6
3895.50 лв. (три
хиляди осемстотин
деветдесет и пет
лева,
петдесет
стотинки)

7

8

9

10

11

8856.70 лв. (осем
хиляди осемстотин
петдесет и шест лева,
седемдесет
стотинки)

1553.40 лв. (хиляда
петстотин петдесет и
три
лева,
четиридесет
стотинки)

193

1

2

3

4

5

6

7

780

2768/10.11.2009

2768

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000170 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000170 (нула нула нула
едно седем нула), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 5.692
дка
(пет
декара
и
шестстотин деветдесет и
два квадратни метра).

277.70 лв. (двеста
седемдесет и седем
лева,
седемдесет
стотинки)

781

2769/10.11.2009

2769

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000167 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000167 (нула нула нула
едно шест седем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 36.867
дка (тридесет и шест
декара
и
осемстотин
шестдесет
и
седем
квадратни метра).

1356.70 лв. (хиляда
триста петдесет и
шест
лева,
седемдесет
стотинки)

782

2770/10.11.2009

2770

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000166 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1193.10 лв. (хиляда
000166 (нула нула нула сто деветдесет и три
едно шест шест), с начин лева, десет стотинки)
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 29.827
дка (двадесет и девет
декара
и
осемстотин
двадесет и седем квадратни
метра).

783

2771/10.11.2009

2771

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКААТЕ
53196, имот №
000164 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000164 (нула нула нула
едно шест четири), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 21.159
дка (двадесет и един декара
и сто петдесет и девет
квадратни метра).

846.40
лв.
(осемстотин
четиридесет и шест
лева,
четиридесет
стотинки)

784

2772/10.11.2009

2772

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000161 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000161 (нула нула нула
едно шест едно), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 20.814 дка (двадесет
декара и осемстотин и
четиринадесет квадратни
метра).

766.00
(седемстотин
шестдесет и
лева)

8

9

10

11

лв.
шест

194

1
785

2
2773/10.11.2009

3
2773

4
обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000157 по картата
на възстановената
собственост

5
Земеделска земя - имот №
000157 (нула нула нула
едно пет седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 32.684 дка
(тридесет и два декара и
шестстотин осемдесет и
четири квадратни метра),
от които 14.707 дка
(четиринадесет декара и
седемстотин
и
седем
квадратни метра) - шеста
категория и 17.977 дка
(седемнадесет декара и
деветстотин седемдесет и
седем квадратни метра) четвърта категория.

6
1574.90 лв. (хиляда
петстотин
седемдесет и четири
лева,
деветдесет
стотинки)

786

2774/10.11.2009

2774

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000155 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000155 (нула нула нула
едно пет пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", с площ 71.264 дка
(седемдесет и един декара
и двеста шестдесет и
четири квадратни метра),
от които 28.505 дка
(двадесет и осем декара и
петстотин и пет квадратни
метра) - седма категория,
21.379 дка (двадесет и един
декара и триста седемдесет
и девет квадратни метра) шеста категория и 21.380
дка (двадесет и един декара
и триста и осемдесет
квадратни
метра)
четвърта категория.

2606.20 лв. (две
хиляди шестотин и
шест
стотинки,
двадесет стотинки)

787

2775/10.11.2009

2775

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000134 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000134 (нула нула нула
едно три четири), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
200.938 дка (двеста декара
и деветстотин тридесет и
осем квадратни метра), от
които
62.168
дка
(шестдесет и два декара и
сто шестдесет и осем
квадратни метра) - шеста
категория и 138.770 дка
(сто тридесет и осем декара
и
седемстотин
и
седемдесет
квадратни
метра) - трета категория.

9159.10 лв. (девет
хиляди сто петдесет
и девет лева, десет
стотинки)
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788

2776/10.11.2009

2776

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000133 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000133 (нула нула нула
едно три три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", трета категория, с
площ
14.328
дка
(четиринадесет декара и
триста двадесет и осем
квадратни метра).

760.80
лв.
(седемстотин
и
шестдесет
лева,
осемдесет стотинки)

789

2777/10.11.2009

2777

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000348 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000348 (нула нула нула три
четири осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 5.605 дка (пет декара
и шестстотин и пет
квадратни метра).

179.40
лв.
(сто
седемдесет и девет
лева,
четиридесет
стотинки)

790

2778/10.11.2009

2778

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000346 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000346 (нула нула нула три
четири шест), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
11.887
дка
(единадесет
декара
и
осемстотин осемдесет и
седем квадратни метра).

380.40 лв. (триста и
осемдесет
лева,
четиридесет
стотинки)

791

2779/10.11.2009

2779

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000344 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 266.10 лв. (двеста
000344 (нула нула нула три шестдесет и шест
четири четири), с начин на лева, десет стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 8.316 дка (осем
декара
и
триста
и
шестнадесет
квадратни
метра).

792

2780/10.11.2009

2780

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000331 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000331 (нула нула нула три
три едно), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 32.954 дка (тридесет
и два декара и деветстотин
петдесет
и
четири
квадратни метра).

793

2782/11.11.2009

2782

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000328 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 107.20 лв. (сто и
000328 (нула нула нула три седем лева, двадесет
две осем), с начин на стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 3.349 дка (три декара
и триста четиридесет и
девет квадратни метра)

7

8

9

10

11

1212.70 лв. (хиляда
двеста и дванадесет
лева,
седемдесет
стотинки)
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2783/11.11.2009

2783

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000327 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 121.20
лв.
(сто
000327 (нула нула нула три двадесет и един лева,
две седем), с начин на двадесет стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 3.786 дка (три декара
и седемстотин осемдесет и
шест квадратни метра).

795

2784/11.11.2009

2784

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000318 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 44.00
000318 (нула нула нула три (четиридесет
едно осем), с начин на четири лева)
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 1.374 дка (един декар
и триста седемдесет и
четири квадратни метра).

796

2785/11.11.2009

2785

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000312 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000312 (нула нула нула три
едно две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
11.629
дка
(единадесет
декара
и
шестстотин двадесет и
девет квадратни метра).

797

2786/11.11.2009

2786

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000308 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 304.70 лв. (триста и
000308 (нула нула нула три
нула осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 7.618 дка (седем
декара и шестстотин и
осемнадесет
квадратни
метра).

798

2787/11.11.2009

2787

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000300 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000300 (нула нула нула три
нула нула), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
15.380
дка
(петнадесет декара и риста
и осемдесет квадратни
метра).

492.20
лв.
(четиристотин
деветдесет и два
лева,
двадесет
стотинки)

799

2788/11.11.2009

2788

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000298 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000298 (нула нула нула две
девет осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
69.921
дка
(шестдесет и девет декара
и деветстотин двадесет и
един квадратни метра).

2237.50 лв. (две
хиляди
двеста
тридесет и седем
лева,
петдесет
стотинки)

8
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лв.
и

427.90
лв.
(четиристотин
двадесет и седем
лева,
деветдесет
стотинки)
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1484.30 лв. (хиляда
четиристотин
осемдесет и четири
лева,
тридесет
стотинки)

800

2789/11.11.2009

2789

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000297 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000297 (нула нула нула две
девет седем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
46.384
дка
(четиридесет и шест декара
и триста осемдесет и
четири квадратни метра).

801

2790/11.11.2009

2790

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000294 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 414.00
лв.
000294 (нула нула нула две (четиристотин
и
девет четири), с начин на четиринадесет лева)
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
12.939
дка
(дванадесет
декара
и
деветстотин тридесет и
девет квадратни метра).

802

2791/11.11.2009

2791

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000289 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 115.50 лв. (сто и
000289 (нула нула нула две петнадесет
лева,
осем девет), с начин на петдесет стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 3.609 дка (три декара
и шестстотин и девет
квадратни метра).

803

2793/11.11.2009

2793

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000273 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000273 (нула нула нула две
седем три), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 5.435 дка (пет декара
и четиристотин тридесет и
пет квадратни метра).

804

2794/11.11.2009

2794

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000014 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 1369.00 лв. (хиляда
000014 (нула нула нула триста шестдесет и
нула едно четири), с начин девет лева)
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", трета
категория, с площ 23.203
дка (двадесет и три декара
и двеста и три квадратни
метра).

805

2795/11.11.2009

2795

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000016 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 528.30 лв. (петстотин
000016 (нула нула нула двадесет и осем лева,
нула едно шест), с начин на тридесет стотинки)
трайно ползване "Пасище,
мера", трета категория, с
площ 8.955 дка (осем
декара
и
деветстотин
петдесет и пет квадратни
метра).

7
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173.90
лв.
(сто
седемдесет и три
лева,
деветдесет
стотинки)
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Земеделска земя - имот №
000017 (нула нула нула
нула едно седем), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", шеста
категория, с площ 45.829
дка (четиридесет и пет
декара
и
осемстотин
двадесет и девет квадратни
метра).
Земеделска земя - имот №
000018 (нула нула нула
нула едно осем), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ 10.911 дка (десет
декара и деветстотин и
единадесет
квадратни
метра).

1466.50 лв. (хиляда
четиристотин
шестедесет и шест
лева,
петдесет
стотинки)

806

2796/11.11.2009

2796

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000017 по картата
на възстановената
собственост

807

2797/11.11.2009

2797

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000018 по картата
на възстановената
собственост

808

2798/11.11.2009

2798

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000021 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот № 153.00
лв.
(сто
000021 (нула нула нула петдесет и три лева)
нула две едно), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", трета категория, с
площ 5.594 дка (пет декара
и петстотин деветдесет и
четири квадратни метра).

809

2799/11.11.2009

2799

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, местност
"Елията", ЕКАТТЕ
53196, имот №
000028 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000028 (нула нула нула две
осем), с начин на трайно
ползване "Пасище, мера",
четвърта категория, с площ
35.738 дка (тридесет и пет
декара
и
седемстотин
тридесет и осем квадратни
метра).

1965.60 лв. (хиляда
деветстотин
шестдесет и пет лева,
шестдесет стотинки)

810

2800/11.11.2009

2800

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000046 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000046 (нула нула нула
нула четири шест), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
41.180 дка (четиридесет и
един декара и сто и
осемдесет
квадратни
метра), от които 14.413 дка
(четиринадесет декара и
четиристоти и тринадесет
квадратни
метра)
четвърта
категория
и
26.767 дка (двадесет и шест
декара
и
седестотин
шестдесет
и
седем
квадратни метра) - трета
категория.

3104.90 лв. (три
хиляди сто и четири
лева,
деветдесет
стотинки)

7

8

9

10

11

349.20 лв. (триста
чуетиридесет и девет
лева,
двадесет
стотинки)
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2801/12.11.2009

2801

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000065 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000065 (нула нула нула
нула шест пет), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", четвърта категория,
с
площ
53.524
дка
(петдесет и три декара и
петстотин
двадесет
и
четири квадратни метра).

3612.90 лв. (три
хиляди шестстотин и
дванадесет
лева,
деветдесет стотинки)

812

2804/12.11.2009

2804

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000072 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000072 (нула нула нула
нула седем две), с начин на
трайно ползване "Пасище,
мера", шеста категория, с
площ
69.789
дка
(шестдесет и девет декара
и седемстотин осемдесет и
девет квадратни метра).

2791.60 лв. (две
хиляди седемстотин
деветдесет и един
лева,
шестдесет
стотинки)

813

2806/12.11.2009

2806

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000079 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000079 (нула нула нула
нула седем девет), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", с площ
9.903 дка (девет декара и
деветстотин
и
три
квадратни метра).

450.60
лв.
(четиристотин
и
петдесет
рева,
шестдесет стотинки)

814

2807/12.11.2009

2807

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000089 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000089 (нула нула нула
нула осем девет), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", трета
категория, с площ 52,609
дка (петдесет и два декара
шестстотин
и
девет
квадратни метра).

2793,50 лв. (две
хиляди седемстотин
деветдесет и три
лева,
петдесет
стотинки)

815

2808/12.11.2009

2808

обл.
Велико
Търново,
общ.
Свищов, с. Овча
Могила, ЕКАТТЕ
53196, имот №
000091 по картата
на възстановената
собственост

Земеделска земя - имот №
000091 (нула нула нула
нула девет едно), с начин
на
трайно
ползване
"Пасище, мера", трета
категория, с площ 51,220
дка (петдесет и един декара
двеста
и
двадесет
квадратни метра).

2719,80 лв. (две
хиляди седемстотин
и деветнадесет лева,
осемдесет стотинки)
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