
РЕГИСТЪР 

 

 на имотите – държавна собственост в управление на областния управител 

на област Монтана към 31.12.2019 г. 

 

   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

 

1. 

 

 

Община Монтана 

   

1.1 гр. Монтана  

пл.”Жеравица” №1, 

ет.1 

Самостоятелен обект  

с идентификатор  

48489.8.31.7.4 

по КК на гр. Монтана 

ЗП 28 кв. м на 1-ви ет. 

от 8 етажното тяло 

3439/20.12.2011 г. 

Публична  

държавна  

собственост 

 

1.2 гр. Монтана  

пл.”Жеравица” №1, 

ет.1 

Самостоятелен обект  

с идентификатор  

48489.8.31.7.3 

по КК на гр. Монтана  

ЗП 59 кв. м на 1-ви ет. 

от 8 етажното тяло 

3440/20.12.2011 г. 

Публична  

държавна  

собственост 

 

1.3 гр. Монтана  

пл.”Жеравица” №1, 

ет.2 

Самостоятелен обект  

с идентификатор 

48489.8.31.7.5 

 по КК на гр. Монтана ЗП 

151,50 кв. м  

състоящ се от 6 бр. стаи 

на 2-ри ет. 

от 8 етажното тяло 

3441/20.12.2011 г. 

Публична  

държавна  

собственост 

 

1.4 гр. Монтана 

пл.”Жеравица” №1, 

ет.3 

Самостоятелен обект  

с идентификатор  

48489.8.31.7.6 

по КК на гр. Монтана  

ЗП 154,40 кв. м  

състоящ се от 7 бр. стаи 

на 3-ти ет. 

от 8 етажното тяло 

3442/20.12.2011 г. 

Публична  

държавна  

собственост 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

1.5 гр. Монтана 

пл.”Жеравица” №1, 

ет.4 

Част от самостоятелен обект 

с идентификатор  

48489.8.31.7.7 

по КК на гр. Монтана 

ЗП 104,67 кв. м 

представляващ 4 бр. стаи на 

4-ти ет. 

от 8 етажното тяло 

3443/20.12.2011 г. 

Публична  

държавна  

собственост 

 

1.6 гр. Монтана  

пл.”Жеравица” №1, 

ет.5 

Част от самостоятелен обект 

с идентификатор  

48489.8.31.7.8 

по КК на гр. Монтана 

ЗП 205,59 кв. м 

представляващ 9 бр. стаи на 

5-ти ет. 

от 8 етажното тяло 

3444/20.12.2011 г. 

Публична  

държавна  

собственост 

 

1.7 гр. Монтана 

имот 48489.8.31 

 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

48489.8.31.1.7 

по КК на гр. Монтана 

със обща  застроена площ  

474,80 кв.м, състоящ се от 

18 бр. помещения, на третия 

етаж от ниското триетажно 

тяло на административна 

сграда с идентификатор 

48489.8.31.1 

3896/02.03.2018 г. Публична  

държавна  

собственост 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

1.8 гр. Монтана  

имот 48489.8.31 

 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

48489.8.31.1.6 

 по КК на гр. Монтана 

ЗП 465,00 кв. м 

 състоящ се от 14 бр. 

 помещения 

 на ІІ ри етаж  

в ниското триетажно  

тяло на административна 

сграда с идентификатор 

48489.8.31.1 

3487/27.03.2012 г.  

Публична  

държавна  

собственост 

 

1.9 гр. Монтана  

имот 48489.8.31 

 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

48489.8.31.1.8 

 по КК на гр. Монтана 

ЗП 566,00 кв. м 

 етаж -1 /подземен/ 

в ниското триетажно  

тяло на административна 

сграда с идентификатор 

48489.8.31.1 

по КК на гр. Монтана 

3488/27.03.2012 г.  

Публична  

държавна  

собственост 

 

1.10 гр. Монтана 

имот 48489.8.31 

 

 

Части от  

административна сграда, 

състояща се от 8-етажно и 3-

етажно тяло 

 с идентификатори 

48489.8.31.7  

48489.8.31.1 

по КК на гр. Монтана 

160/15.02.2000 г. 

Публична  

държавна  

собственост 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

1.11 гр. Монтана  

пл.”Жеравица” №3 

Самостоятелен обект  

с идентификатор  

48489.11.454.2.1 

по КК на гр. Монтана 

разположен на  

нулев етаж в 4-етажно тяло 

със ЗП 400 кв. м  

  

3301/16.12.2010 г.  

Публична  

държавна  

собственост 

 

1.12 землище 

гр. Монтана 

местността “Расника” 

 

Поземлен имот  

с идентификатор  

48489.25.326 

по КК на гр. Монтана 

с площ 26123 кв. м  

ведно с построените в него 

сгради: 

1. сграда, състояща се от 

едноетажно тяло 

с идентификатор 

48489.25.326.1 

със ЗП 284 кв. м и 

двуетажно тяло 

с идентификатор 

48489.25.326.2 

със ЗП 380 кв. м; 

2. сграда състояща се от две 

едноетажни тела с 

идентификатори 

48489.25.326.3 

със ЗП 100 кв. м и 

48489.25.326.4 

със ЗП 170 кв. м 

 

3297/29.11.2010 Частна  

държавна 

 собственост 

 

1.13 

 

гр. Монтана 

ул. „П. Хитов” №15Б 

 

Застроен терен с площ 1253 

кв.м 

с идентификатор  

48489.10.592 

по КК на гр. Монтана 

 

3303/21.12.2010 г.  

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

1.14 

 

 

 

гр. Монтана 

ул. “Юлиус Ирасек” 

№4 

Поземлен имот  

с идентификатор  

48489.11.441 

по КК на гр. Монтана 

с площ 1146 кв. м  

представляващ застроен 

терен 

 

3540/22.10.2012 г.  

Частна  

държавна 

 собственост 

 

1.15 гр. Монтана 

ул. “Юлиус Ирасек” 

№4 

Самостоятелен обект 

с идентификатор  

48489.11.441.1.14 

по КК на гр. Монтана 

с площ 54,95 кв. м  

представляващ две 

помещения  на ІV-тия етаж 

от четириетажна 

административна сграда с 

идентификатор 

48489.11.441.1.14.1 

 

3541/22.10.2012 г.  

Частна  

държавна 

 собственост 

Върху имота е учредено  

безвъзмездно право на ползване на 

СРС на КТ „Подкрепа” 

1.16 гр. Монтана,  

ул. „Извора” №1 

 

Поземлен имот 

с идентификатор 48489.8.31 

по КК на гр. Монтана 

с площ 3070 кв.м 

1. сграда с идентификатор 

48489.8.31.3 - ЗП 298 кв. м 

2. гараж с идентификатор 

48489.8.31.4 - ЗП 18 кв. м 

 3. гараж с идентификатор 

48489.8.31.5 - ЗП 18 кв. м 4. 

сграда с идентификатор 

48489.8.31.6 - ЗП 19 кв. м 

3259/15.12.2009 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

1.17 гр. Монтана  

бул. „Трети март” 

Имот с идентификатор  

48489.7.100 

по КК на гр. Монтана 

с площ 3313 кв. м 

3236/30.12.2008 г. 

 Частна  

държавна 

 собственост  

В имота са построени сгради,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

1.18 гр. Монтана  

ул. „Парчевич” №3 

 

Застроен терен,  

представляващ 981,5/1069 

или 0,981 идеални части от  

ПИ с идентификатор  

48489.11.566 

по КК на гр. Монтана 

 

3298/14.12.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Съсобствен 

1.19 с. Клисурица, 

 община Монтана  

 

ПИ с идентификатор 

37304.501.93 по КК на с. 

Клисурица с площ 788 кв.м., 

представляващ застроен 

терен 

3825/28.07.2016 г. Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

1.20 гр. Монтана 

ул. „Сирма Войвода” 

№2 

 

Имот с площ 26501 кв. м 

с идентификатор  

48489.6.736, 

Както и построена в имота 

сграда  

с идентификатор  

48489.6.736.2 

Незавършено строителство, 

груб строеж, със 

 ЗП 3151 кв. м 

9 етажа 

по КК на гр. Монтана 

 

3703/29.08.2014 г.  

Частна  

държавна 

 собственост 

 

1.21 

 

 

 

 

гр. Монтана 

пл. „Жеравица” 

 

Застроен терен с площ 

3367 кв.м 

с идентификатор  

48489.11.454 

по КК на гр. Монтана 

3358/12.04.2011 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда, 

 собственост на ФЛ/ЮЛ 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

1.22 гр. Монтана 

ул. „Макгахан” №14 

 

 

ПИ с идентификатор 

48489.29.30 по КК на гр. 

Монтана, с площ 15840 кв.м 

и построената в имота 

сграда учебна   

работилница/автосервиз/ с 

идентификатор 

48489.29.30.1 - незавършено 

строителство,     изградена в 

груб строеж, със ЗП 1064 

кв.м,  

етажност - 1, конструкция – 

масивна стоманобетонова. 

3886/20.10.2017 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

 

1.23 гр. Монтана 

 

 

Част от самостоятелен обект 

с идентификатор 

48489.8.31.1.5 

по КК на гр. Монтана 

представляващ 1 помещение 

/стая № 107/ с площ 26 кв. м 

3505/21.05.2012 г. 

Публична 

държавна 

 собственост 

 

1.24 гр. Монтана 

пл. „Жеравица” №5, 

ет.4 

 

 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

48489.11.454.4.15 

по КК на гр. Монтана 

със застроена площ  

145,33 кв. м, 

 състоящ се от шест броя 

помещения, както и 

съответните идеални части 

от общите части на сградата, 

находящ се на ІV-тия ет. на 

адм. сграда с идентификатор  

48489.11.454.4 

 

3570/29.11.2012 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

Върху имота е учредено  

безвъзмездно право на ползване на  

Регионален съвет на  

КНСБ - Монтана 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

1.25 Гр. Монтана 

Местността „Бърдото” 

Поземлен имот с 

идентификатор 48489.23.348  

с площ 8444  кв.м по 

кадастралната карта на гр. 

Монтана, представляващ 

незастроен терен. 

Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана; 

Начин на трайно ползване: 

За животновъдна ферма. 

3785/03.12.2015 г. 

Частна държавна собственост 

  

1.26 гр. Монтана 

пл. „Жеравица” №5, 

ет.4 

 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

48489.11.454.4.14 

по КК на гр. Монтана 

със застроена площ  

158,00 кв. м, 

 представлямащ зала, както 

и съответните идеални части 

от общите части на сградата, 

находящ се на ІV-тия ет. на 

адм. сграда с идентификатор  

48489.11.454.4 

3571/29.11.2012 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

Върху имота е учредено  

безвъзмездно право на ползване на  

Регионален съвет на  

КНСБ - Монтана 

1.27 с. Вирове 

кв. 15, УПИ ІІІ 

УПИ ІІІ с площ 805 кв. м в 

кв. 15 по плана на  

с. Вирове 

представляващ незастроен 

терен 

3607/15.05.2013 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

 

1.28 с. Вирове 

кв. 15, УПИ ІV 

УПИ ІV с площ 842 кв. м в 

кв. 15 по плана на  

с. Вирове 

представляващ незастроен 

терен 

3608/15.05.2013 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

1.29 с. Вирове 

кв. 15, УПИ V 

УПИ V с площ 824 кв. м в 

кв. 15 по плана на  

с. Вирове 

представляващ незастроен 

терен 

 

3609/15.05.2013 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

 

1.30 с. Вирове 

кв. 15, УПИ VІ 

УПИ VІ с площ 827 кв. м в 

кв. 15 по плана на  

с. Вирове 

представляващ незастроен 

терен 

 

3610/15.05.2013 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

 

1.31 с. Вирове 

кв. 15, УПИ VІІ 

УПИ VІІ с площ 862 кв. м в 

кв. 15 по плана на  

с. Вирове 

представляващ незастроен 

терен 

 

3611/15.05.2013 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

 

1.32 гр. Монтана 

ул. „Д-р Иван 

Каменов” №3 

Поземлен имот с  

идентификатор 48489.6.153  

по КК на гр. Монтана 

с площ 3300 кв. м 

представляващ застроен 

терен 

 

3676/26.05.2014 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

В имота са построени сгради,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

1.33 гр. Монтана 

ул. „Трети март” №96 

Сграда с  

идентификатор 48489.7.2.1 

по КК на гр. Монтана 

със застроена площ  

249 кв. м 

 

3665/14.03.2014 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

 

1.34 гр. Монтана 

ул.”Сирма Войвода” 

№6 

4303/11803 идеални части от 

ПИ с идентификатор 

48489.6.87 по КК на гр. 

Монтана, целият с площ 

11803 кв.м,  

представляващ застроен 

терен 

3895/26.02.2018 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

В имота са построени сгради,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

 

2. 

 

 

Община Берковица 

   

2.1 гр.Берковица  

ул. „Хр. Ботев” №4 

  

Самостоятелен обект 

състоящ се от две стаи с 

обща застроена площ 

37,81 кв. м 

с идентификатор  

03928.511.539.1.2 

по КК на гр. Берковица 

 

3397/28.09.2011 г.. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

2.2 гр. Берковица,  

ул. “Ашиклар”№ 16 

 

Застроен терен с площ  

8731 кв.м 

с идентификатор  

03928.507.40 

по КК на гр. Берковица 

 

1106/21.01.2004 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

2.3 гр. Берковица  

ул.”Александровска” 

№102 

 

Застроен терен 

с площ 911 кв.м 

идентификатор 

03928.514.117 

по КК на гр. Берковица 

 

3275/28.06.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

2.4 гр. Берковица  

   

Застроен терен  

с площ 452 кв.м 

УПИ VІІ-784, кв. 60 

по плана на 

гр. Берковица 

3140/26.02.2008 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

2.5 с. Боровци 

община Берковица  

ул. „Александър 

Стамболийски” № 46  

 

ПИ с идентификатор 

05654.500.762 по 

кадастралната карта на с. 

Боровци, с площ 5808 кв.м. 

 

3898/13.03.2018 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

2.6 с. Бързия 

общ. Берковица 

Имот № 062025 

с площ 1288 кв. м с НТП: 

Др. селищна територия 

местност „Поплаловица” 

 в землището на  

с. Бързия 

3630/28.10.2013 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

2.7 с. Замфирово 

общ. Берковица 

Част от двуетажна  

масивна сграда в  

с. Замфирово,  

ул. Замфир Попов № 33, с 

идентификатор  

30301.300.320.2,  както 

следва:  

- самостоятелен обект /СО/ 

30301.300.320.2.3 със ЗП 

35,33 кв.м, състоящ се от 

две помещения на етаж нула 

- приземен,  

предназначение - за склад 

-  СО 30301.300.320.2.2 със 

ЗП 19,43 кв.м на етаж нула - 

приземен, предназначение - 

за склад 

- СО 30301.300.320.2.1 със 

ЗП 443,43 кв.м  на етаж  -1  

/подземен/,  

предназначение - за склад 

както и съответните 

ид.части от общите части на 

сградата и от правото  на 

строеж. 

3912/18.05.2018г.Частна  

държавна 

 собственост 

 

2.8 с. Бързия 

общ. Берковица 

Незастроен УПИ І-793 с 

площ 850 кв.м в кв. 52 по 

плана на с. Бързия 

3808/11.05.2016 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

2.9 гр. Берковица 

ул.„Николаевска” 23 

 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

03928.512.591.1.21 по КК на 

гр. Берковица, със застроена 

площ 50,20 кв.м, 

представляващ 3 бр. 

помещения със застроена 

площ съответно 16,50 кв.м, 

22,30 кв.м и 11,40 кв.м, 

ведно с 46% ид. части от 

входното антре, коридора и 

тоалетната, трите с обща 

площ 27,00 кв.м, както и 

съответните идеални части 

от общите части на 

пететажна масивна 

жилищна сграда с 

идентификатор 

03928.512.591.1, построена 

1969 г.  

Предназначение на 

самостоятелния обект: За 

друг вид самостоятелен 

обект в сграда. 

3899/14.03.2018 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

2.10 гр. Берковица 

ул.„Николаевска” 23 

ПИ 03928.512.86 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

03928.512.591.1.19 по КК на 

гр. Берковица, със ЗП 58,90 

кв.м и 54% идеални части от 

входното антре, коридора и 

тоалетната, трите с обща 

площ 27,00 кв.м, както и 

съответните идеални части 

от общите части на 

пететажна масивна 

жилищна сграда с 

идентификатор 

03928.512.591.1, построена 

1969 г.  

Предназначение на 

самостоятелния обект: За 

търговска дейност. 

3900/14.03.2018 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

 

3. 

 

Община Лом 

 

   

3.1 гр.Лом 

пл.”Свобода” № 8 

 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

44238.505.1051.1.7  

по КК на гр. Лом 

1 стая от ІІІ етаж,  

със ЗП – 27 кв.м  

 

3410/11.11.2011г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Върху имота е учредено  

безвъзмездно право на ползване на 

СРС на КТ „Подкрепа” 

3.2 

 

гр. Лом 

пл.”Свобода” № 4 

 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

44238.505.1584.1.2 

по КК на гр. Лом 

със ЗП 130 кв. м 

представляващ 2-ри ет. 

от сграда 

3281/03.08.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

3.3 землище 

 гр. Лом 

местност „Кури гьол” 

 

Незастроен терен 

 с площ 49850 кв.м 

идентификатор 

44238.505.215.1 

по КК на гр. Лом 

 

3302/16.12.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

 

3.4 

гр. Лом 

ул. „Пристанищна” 23 

 

Застроен терен  

с площ 4869 кв.м 

идентификатор 

44238.505.4089 

по КК на гр. Лом 

 

3277/13.07.2010 г.  

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота са построени сгради,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

3.5 гр. Лом  

ул. „Л. Миланези”№ 2 

 

 

1/2 идеална част от  

поземлен имот целия с площ 

2165 кв. м 

идентификатор 

44238.507.163 

по КК на гр. Лом 

 

3278/13.07.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Съсобствен 

3.6 Гр. Лом, пл. 

„Свобода” № 8, ет. 3 

Част от самостоятелен обект 

с идентификатор 

44238.505.1051.1.8, 

представляваща помещение 

с № 21 на трети етаж от 

административна сграда 

3612/27.05.2013 г. 

Публична 

държавна 

собственост 

 

3.7 гр. Лом 

кв. Момин брод 

ул. „Дружба” № 1-Б 

 

Поземлен имот 

с идентификатор 

44238.503.141 

по КК на гр. Лом 

с площ 267 кв. м 

3670/17.03.2014 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

3.8 гр. Лом 

местност „Бахчите” 

746/5746 идеални части от 

ПИ с идентификатор 

44238.210.4 по КК на  

гр. Лом, целият с площ 5746 

кв.м, представляващ 

застроен терен. 

3845/24.01.2017 г. 

Частна 

Държавна 

собственост 

Съсобствен 

В имота са построени сгради,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

3.9 с. Трайково  

община Лом 

 

Незастроен терен с площ 

540 кв.м  

УПИ ХV-605, кв. 43 

по плана на с. Трайково 

 

3252/30.10.2009 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

3.10 с. Сталийска маха 

община Лом 

 

 

 

Застроен терен с площ 700 

кв.м  

УПИ VІІІ-318, кв. 51 

по плана на с. Сталийска 

махала 

3057/12.04.2007 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

3.11 гр. Лом 

местност 

„Под шосето” 

ПИ  с идентификатор 

44238.55.35 по КККР на гр. 

Лом с площ 197 кв.м,  

представляващ  

застроен терен 

3968/12.12.2018 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

     

 

4. 

 

Община Медковец 

 

   

4.1 с. Медковец  

 

 

 

 

Застроен терен, с площ 

41800 кв.м  

ПИ № 1231 

кв. 148 и 149 

по плана на с. Медковец 

3239/16.02.2009 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота са построени сгради,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

4.2 с. Медковец  

 

 

 

 

Застроен терен,  

ПИ № 1300 

с площ 1340 кв.м, 

за който е отреден   

УПИ VІ в кв. 39  

по плана на с. Медковец 

3758/28.08.2015 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

5.  

 

Община Чипровци 

 

   

5.1 землище 

гр. Чипровци  

местност „Странье” 

 

Застроен терен  

с площ 4852 кв.м  

идентификатор 

81390.13.79 

по КК на гр. Чипровци 

3300/14.12.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

5.2 землище 

 с. Превала 

 община Чипровци 

 

Застроен терен 

 с площ 14699 кв.м 

имот № 000008 

с. Превала 

1872/24.01.2005 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

5.3 с. Превала  

община Чипровци 

 

 

Стопански терен отреден за 

строителство на 

производствена сграда 

имот № 037080 

с. Превала 

328/ 27.09.2000 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

5.4 с. Горна Лука 

ул. „Тодор Нонин” 

№3 

община Чипровци 

Застроен терен 

УПИ ХVІ-127 

в кв. 36 с площ 210 кв. м 

по плана на 

с. Горна Лука 

3671/21.03.2014 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота са построени сгради,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

5.5 землище  

с. Горна Лука 

местност „Врелото” 

община Чипровци 

Имот № 096002 

с площ 6552 кв. м 

землище 

с. Горна Лука 

местност „Врелото” 

 

3748/16.06.2015 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

 

6. 

 

Община Бойчиновци 
 

   

6.1 с. Владимирово 

община Бойчиновци 

 

Застроен терен 

с площ 1413 кв.м 

ПИ № 312, кв. 53 

по плана на 

с. Владимирово 

3240/27.02.2009 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

6.2 с. Охрид 

община Бойчиновци 

 

 

413/929 идеални части  

от застроен имот  

пл. №165,целият с площ 929 

кв. м, за който е  

образуван УПИ VІІІ в  

кв. 19 по плана на  

с. Охрид 

3640/18.12.2013 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

6.3 гр. Бойчиновци Поземлен имот с 

идентификатор 05236.553.77 

по кадастралната карта на 

гр. Бойчиновци, с площ 

24745 кв.м.  

НТП: За др. вид 

застрояване. 

3939/09.10.2018 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

6.4 гр. Бойчиновци 

ул. „Малчика” № 6, 

ет.1 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

05236.552.326.1.1 със 

застроена площ 109 кв.м, по 

кадастралната карта на гр. 

Бойчиновци,  

представляващ І-ви етаж от 

двуетажна масивна сграда, 

построена 1950 г. с 

идентификатор 

05236.552.326.1,  

както и съответните ид. 

части на сградата и от 

правото на строеж върху 

държавен терен 

3902/03.04.2018 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

6.5 гр. Бойчиновци 

ул. „Малчика” № 6 

ПИс идентификатор 

05236.552.326 по кад. карта  

на гр. Бойчиновци,  площ 

529 кв.м, представляващ 

застроен терен. 

3904/11.04.2018 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

 

7. 

 

 

Община Брусарци 

   

7.1 гр.Брусарци 

ул. „Заводска” № 4 

Незастроен терен  

с обща площ 2333 кв. м 

УПИ ІV, кв.23 

по плана на гр. Брусарци 

3431/09.12.2011 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

7.2 

 

гр.Брусарци 

ул. „Заводска” № 6 

Незастроен терен 

 с обща площ 2333 кв. м 

УПИ VІ, кв.23 

по плана на гр. Брусарци 

3432/09.12.2011 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

7.3 гр.Брусарци 

ул. „Заводска” № 8 

Незастроен терен  

с обща площ 2334 кв. м 

УПИ VІІ, кв.23 

по плана на гр. Брусарци 

3433/09.12.2011 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

7.4 с. Смирненски 

 община Брусарци 

ул. „Георги 

Трайков”№28” 

 

Незастроен терен 

с площ 1680 кв.м 

УПИ ІІІ в кв.101 по 

 плана на 

с. Смирнески 

3287/01.10.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

7.5 с. Смирненски 

 община Брусарци 

ул. „Георги 

Трайков”№26” 

 

7/10 идеални части от УПИ 

ІV в кв. 101 по  

плана на 

с. Смирнески 

застроен терен, целият с 

площ 30 кв.м 

3288/01.10.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Съсобствен 

7.6 с. Смирненски 

община Брусарци 

ул. „Георги 

Трайков”№30” 

 

Застроен терен 

с площ 3790 кв.м 

УПИ І в кв. 101 по  

плана на  

с. Смирненски 

3289/01.10.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

  

7.7 гр. Брусарци 

 

Помещение № 6 с площ 

38,30 кв.м на ІІ ет.  

от сграда 

УПИ V, кв. 32 

по плана на гр. Брусарци 

 

161/17.02.2000 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

 

 

8 

 

Община Вършец 

 

   

8.1 гр. Вършец  

 

Незастроен терен  

с площ 299 кв.м  

ПИ с идентификатор  

12961.420.28 

по КК на гр. Вършец 

3296/25.11.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

8.2 гр. Вършец  

ул. „Република” 

 

3089/3514 идеални части от 

ПИ с идентификатор  

12961.422.27 по КК на гр. 

Вършец, целият с площ 3514 

кв.м, представляващ 

застроен терен 

3841/30.11.2016 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота са построени сгради,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

 

9. 

 

Община Якимово 

 

   

9.1 с. Якимово,  

ул.„Г.Димитров” 104А 

 

Сграда със  застроета площ 

116 кв.м, конструкция МЖ, 

ЕТАЖНОСТ - 1 етаж и мазе 

с площ 16, 32 кв.м УПИ І, 

кв.86 по плана на с. 

Якимово 

1802/30.12.2004 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

 

9.2 с. Долно Церовене, 

община Якимово  

 

Застроен терен 

 с площ 820 кв.м  

УПИ І, кв. 98 

по плана на с. Долно  

Церовене 

3226/28.08.2008 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

9.3 с. Комощица 

община Якимово 

Застроен терен 

УПИ ХІХ  с площ 5740 кв.м, 

в кв. 95
а 
по плана на с. 

Комощица 

3733/15.04.2015 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

 

 

10. 

 

Община Вълчедръм 
 

   

 

10.1 

гр. Вълчедръм 

 

1392/2360 идеални части от 

застроен УПИ Х-81, целият 

с площ 2360 кв.м в кв. 34 по 

плана на  

гр. Вълчедръм 

3846/02.02.2017 г. 

Частна 

държавна 

собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

10.2 гр. Вълчедръм 

ул. „Белмекен” № 1 

кв. 13, УПИ VІ, 

ПИ №172 

340/1080 идеални части от ПИ 

№ 172, целият с площ 1080 

кв.м, за който е отреден УПИ 

VІ с неприложена улична и 

приложена дворищна 

регулация, в кв. 13 по плана на 

гр. Вълчедръм, представляващ 

pастроен терен 

3879/05.07.2017 г. 
Частна 

държавна 

собственост 

Съсобственици на 740/1080 ид. части 

от ПИ № 172 – наследниците на Любен 

Благоев Торлашки. 

 

В имота са построени двуетажна 

масивна жилищна сграда със ЗП - 90 

кв.м и едноетажна полумасивна сграда 

със ЗП – 85 кв.м. 

 

11. 

 

Община Г. Дамяново 

 

   

11.1 с.Главановци 

имот № 000535 

ПИ № 000535 с площ 285 кв.м, 

представляващ       застроен 

терен 

/183 кв.м от имота попадат в 

отдел 203, подотдел д1 – 

иглолистна гора/ 

3892/21.12.2017 г. 

Частна 

държавна 

собственост 

В имота е построена сграда,  

собственост на ФЛ/ЮЛ 

12. ВиК активи    

12.1 землище с. Слатина 

община Берковица  

имот № 000036 

Язовир "Среченска бара" (Общ 

завирен обем – 15,50 милиона 

куб.м, Полезен обем – 14,50 

млн. куб.м, Мъртъв обем – 1,00 

млн. куб.м) 

Язовирът включва: 

Поземлен имот № 000036 в 

землището на с. Слатина, с 

площ 1616602 кв.м, с начин на 

трайно ползване - Язовир  и  

построени в него язовирни 

съоръжения. 

3923/12.07.2018 г. 

Публична 

държавна 

собственост 

Язовир "Среченска бара" е разположен 

на територията на две землища и 

обхваща имот № 000036 в землището 

на с. Слатина, община Берковица  и  

ПИ с идентификатор 07510.23.140 по 

КККР на с. Бързия, община Берковица 

12.2 с. Бързия 

община Берковица  

ПИ 07510.23.140 

Поземлен имот с 

идентификатор 07510.23.140 

по КККР на  с. Бързия, с площ 

204576 кв.м.  

Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета 

от води и водни обекти.  

Начин на трайно ползване: За 

друг вид водно течение, водна 

площ, съоръжение 

3957/27.12.2018 г. 

Публична 

държавна 

собственост 

Язовир "Среченска бара" е разположен 

на територията на две землища и 

обхваща имот № 000036 в землището 

на с. Слатина, община Берковица  и  

ПИ с идентификатор 07510.23.140 по 

КККР на с. Бързия, община Берковица 



   
№ 

Местонахождение на 

имота 

Описание на имота № на акта за държавна  

собственост 

 

Забележка 

12.3 землище с. Слатина 

община Берковица  

имот № 000033 

Поземлен имот № 000033 в 

землището на с. Слатина с 

площ 66030 кв.м, 

представляващ застроен терен 

към Пречиствателна станция 

аа питейни води "Слатина" 

3957/27.12.2018 г. 

Публична 

държавна 

собственост 

 

 


