
 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 
 

на  имоти – частна държавна собственост, в управление на областния управител на област Монтана, 
 за продажба или отдаване под наем през 2018 г.  

 
 

   
№ 

Местонахожде
ние на имота 

Описание на имота 
 

Данъчна оценка 
на имота 

№ на акта за държавна 
собственост 

Забележки 

 

Община Монтана 

 

1 гр. Монтана 

ул. „Сирма 

Войвода” №2 

 

Поземлен имот с 

идентификатор 48489.6.736 

по кадаст-ралната карта на 

гр. Монтана, с площ 26 501 

кв.м, начин на трайно 

ползване: За друг обществен 

обект, комплекс, както и 

построената в имота сграда с 

идентификатор 48489.6.736.2 

– незавършено строителство, 

изградена в груб строеж, със 

застроена площ 3151 кв.м, 

етажност - 9, кон-струкция - 

масивна стоманобетонова, 

предназначение: Здравно 

заведение. 

10 977 155,30  

лв. 

към м. декември 

2018 г. 

3703/29.08.2014 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Продажбата ще бъде 

извършена от Агенция 

за приватизация и 

следприватизационен 

контрол. 

В имота е започнато 

строителство – 

незавършено. 

 

2 гр. Монтана 

ул. „Макгахан” 

№14 

 

 

Поземлен имот с площ 15840 

кв. м 

с идентификатор  

48489.29.30 

по КК на гр. Монтана, ведно с 

построената в имота сграда в 

груб строеж с идентификатор 

48489.29.30.1 със ЗП 1064 

кв. м  

508 299,07 лв. 

към месец 

декември 2018 г. 

/само на терена/ 

3502/14.05.2012 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Продажбата ще бъде 

извършена от Агенция 

за приватизация и 

следприватизационен 

контрол. 

В имота е започнато 

строителство на сграда 

за автосервиз, 

незавършено. 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 



   
№ 

Местонахожде
ние на имота 

Описание на имота 
 

Данъчна оценка 
на имота 

№ на акта за държавна 
собственост 

Забележки 

4. Община 

Монтана, 

местността 

„Бърдото”, 

град Монтана 

ПИ с идентификатор 

48489.23.348 с площ 8444 кв. 

м по кадастралната карта на 

град Монтана, представляващ 

незастроен терен.  

В имота е монтирана метална 

трафобудка с площ 26 кв. м 

41341,80 лв. към 

2018 г. 

АДС № 3785/03.12.2015 

г. Частна държавна 

собственост 

Продажбата ще бъде 

извършена от Агенция 

за приватизация и 

следприватизационен 

контрол. 

 

 

5. Село Вирове, 

община 

Монтана, кв. 

15, УПИ ІІІ 

УПИ ІІІ с площ 805 кв. м в кв. 

15 по плана на село Вирове, 

представляващ незастроен 

терен 

 

1848,90 лв. 

към 2017 г. 

3607/15.05.2013 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

 

6 с. Вирове, 

община 

Монтана 

кв. 15, УПИ ІV 

УПИ ІV с площ 842 кв. м в кв. 

15 по плана на  

с. Вирове 

представляващ незастроен 

терен 

 

1933,90 лв. към 

2017 г. 

3608/15.05.2013 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

 

7 с. Вирове, 

община 

Монтана 

кв. 15, УПИ V 

УПИ V с площ 824 кв. м в кв. 

15 по плана на  

с. Вирове 

представляващ незастроен 

терен 

 

1892,60 лв. към 

2017 г. 

3609/15.05.2013 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

 

8 с. Вирове, 

община 

Монтана 

кв. 15, УПИ VІ 

УПИ VІ с площ 827 кв. м в кв. 

15 по плана на  

с. Вирове 

представляващ незастроен 

терен 

 

1899,50 лв. към 

2075 г. 

3610/15.05.2013 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

 

9 с. Вирове, 

община 

Монтана 

кв. 15, УПИ VІІ 

УПИ VІІ с площ 862 кв. м в 

кв. 15 по плана на  

с. Вирове 

представляващ незастроен 

терен 

 

1979,80 лв. към 

2017 г. 

3611/15.05.2013 г. 

Частна 

държавна 

 собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

 

 

Община Лом 

 



   
№ 

Местонахожде
ние на имота 

Описание на имота 
 

Данъчна оценка 
на имота 

№ на акта за държавна 
собственост 

Забележки 

10 Землището на 

град Лом 

 ПИ с идентификатор 

44238.215.1  с площ 49 850 

кв. м по кадастралната карта 

на град Лом 

 

142 993,73 лв.  

към 2018 г. 

3302/16.12.2010 г. 

Частна 

държавна 

собственост 

Продажбата ще бъде 

извършена от Агенция 

за приватизация и 

следприватизационен 

контрол, по реда на  

ЗПСК. 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 

11 Град Лом, пл. 

„Свобода” № 4 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

44238.505.1584.1.2 със ЗП 

130 кв. м представляващ 

втори етаж от сграда със 

самостоятелен вход, 

състояще се от входно антре, 

четири стаи и сервизни 

помещения, ведно с 

принадлежащите ме два броя 

тавански помещения с обща 

застроена площ 130 кв. м и 

два броя мазета с обща ЗП 

56,18 кв.м, както и 3/5 

идеални части от общите 

части на сградата и от 

правото на строеж. 

45010,62 лв. към 

2018 г. 

3281/03.08.2010 г. 

Частна 

държавна 

собственост 

Продажбата ще бъде 

извършена от Агенция 

за приватизация и 

следприватизационен 

контрол, по реда на  

ЗПСК. 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 

 

 

Община Берковица 

 

13 с. Боровци 

общ. 

Берковица 

 

ПИ с идентификатор 

05654.500.762 с площ 5808 

кв. м по кадастралната карта 

на село Боровци, одобрена 

със Заповед № РД-18-

564/25.10.2017 г. на 

изпълнителния директор на 

АГКК 

11012,00 лв. 

към 2018 г. 

3898/13.03.2018 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Продажбата ще бъде 

извършена от Агенция 

за приватизация и 

следприватизационен 

контрол, по реда на  

ЗПСК. 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 



   
№ 

Местонахожде
ние на имота 

Описание на имота 
 

Данъчна оценка 
на имота 

№ на акта за държавна 
собственост 

Забележки 

14  Село 

Замфирово, 

община 

Берковица 

Част от двуетажна масивна 

сграда с идентификатор 

30301.300.320. по 

кадастралната карта на с. 

Замфирово, както следва: 

- Самостоятелен обект с 

идентификатор 

30301.300.320.2. със ЗП 

35,33 кв.м, състоящ се от две 

помещения, Самостоятелен 

обект с идентификатор 

30301.300.320.2.2 със ЗП 

19,43 кв.м, на етаж 0 (нула) - 

приземен, предназначение: 

За склад, брой нива: 1 

(едно); 

- Самостоятелен обект с 

идентификатор 

30301.300.320.2.1 със ЗП 

443,43  

14094,80 лв.  

към 2017 г. 

3912/18.05.2018 г. 

Частна  

държавна 

      собственост 

Продажбата ще бъде 

извършена от Агенция 

за приватизация и 

следприватизационен 

контрол, по реда на  

ЗПСК. 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 

15 Землището на 

с. Бързия, 

община 

Берковица 

Имот № 062025 в землището 

на с. Бързия с площ 1288 кв. 

м. Начин на трайно ползване: 

Друга селищна територия. 

2670,80 лв. към 

2017 г. 

3630/28.10.2013 г.  

Частна  

държавна 

       собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 

17 Село Бързия, 

община 

Берковица 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ І-793 в 

кв. 52 по плана на село 

Бързия 

2741,30 лв. към 

2017 г. 

3808/11.05.2016 г. Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 

 

Община Брусарци 

 

21 гр.Брусарци 

ул. „Заводска”  

№ 4 

Незастроен терен  

с обща площ 

 2333 кв. м 

УПИ ІV, кв.23 

по плана на гр. Брусарци 

9530,31 лв. 

към 2017 г. 

3431/09.12.2011 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 



   
№ 

Местонахожде
ние на имота 

Описание на имота 
 

Данъчна оценка 
на имота 

№ на акта за държавна 
собственост 

Забележки 

22 гр.Брусарци 

ул. „Заводска”  

№ 6 

Незастроен терен 

с обща площ 

2333 кв. м 

УПИ VІ, кв.23 

по плана на гр. Брусарци 

9530,31 лв. 

към 2017 г. 

 

3432/09.12.2011 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 

23 гр.Брусарци 

ул. „Заводска” 

 № 8 

Незастроен терен 

с обща площ 

2334 кв. м 

УПИ VІІ, кв.23 

по плана на гр. Брусарци 

9534,30 лв. 

към 2017 г. 

3433/09.12.2011 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 

24 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 

3507,84 лв. 

към 2017 г.  

3287/01.10.2010 г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 

 

Община Бойчиновци 

25 Град 

Бойчиновци, 

община 

Бойчиновци 

ПИ с идентификатор 

05236.553.77 с площ 24 745 

кв. м по КК на град 

Бойчиновци, одобрена със 

Заповед № РД-18-

562/25.10.2017 г. 

90 443,00 лв. към 

2018 г.  

АДС № 3897/13.03.2018 

г. 

Частна  

държавна 

 собственост 

Продажбата ще бъде 

извършена от Агенция 

за приватизация и 

следприватизационен 

контрол, по реда на  

ЗПСК. 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 

26 Град 

Бойчиновци, 

община 

Бойчиновци 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 

05236.552.326.1.1 със 

застроена площ 109 кв.м, по 

кадастралната карта на гр. 

Бойчиновци, представляващ 

първи етаж от двуетажна 

масивна сграда, построена 

1950 г. с идентификатор 

05236.552.326., както и 

съответните идеални части от 

общите части на сградата и 

от правото на строеж върху 

държавен терен. 

3 636,70 лв. към 

месец декември 

2018 г. 

АДС № 3902/03.04.2018 

г. 

Частна държавна 

собственост 

Продажбата се 

извършва от областния 

управител на област 

Монтана 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 



   
№ 

Местонахожде
ние на имота 
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собственост 
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Община Чипровци 

27 Землище с. 

Горна Лука, 

местност 

„Врелото”, 

община 

Чипровци 

Имот № 096002 в землището 

на с. Горна Лука, с площ 

6552 кв.м. 

 

13366,10 лв. към 

2015 г.  

 

АДС № 3748/16.06.2015 

г. 

Частна държавна 

собственост 

Продажбата ще бъде 

извършена от Агенция 

за приватизация и 

следприватизационен 

контрол, по реда на  

ЗПСК. 

При проявен 

интерес имота 

може да бъде 

отдаден и под 

наем. 

 

 


