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№ 
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 ред 

 

№ и дата на 

съставяне на 

акта за общинска 

собственост 

 

Номер 

на 

препис 

ката 

(досие) 

 

Местонахожде

ние 

 

Вид и описание на имота 

 

Данъчна оценка на 

имота към момента на 

утвърждаване на акта 

 

Предоставени права за 

управление 

 

Разпоредителни действия с 

имота(част от имота) 

 

Включен в капитала на 

търговско дружество с 

общинско участие 

 

Актове, по силата на 

които имотът или част 

от него е престанал да 

бъде общинска 

собственост 

 

Заповед за отписване на 

акта за общинска 

собственост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1200/11.05.2004 1200 землище село 

Козловец, м. 

“Ялията”, 

имот кад. № 

045046 

Земеделска земя, имот кад. № 045046 

с площ 4.667 дка, ІV кат. в м. 

"Ялията". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2 1201/11.05.2004 1201 землище село 

Козловец, м. 

“Американски 

лозя”, имот 

кад. № 135039 

Земеделска земя, имот кад. № 135039 

с площ 10.349 дка, ІІІ категория в м. 

"Американски лозя", нива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

3 1202/11.05.2004 1202 землище село 

Козловец, м. 

“Курдене”, 

имот кад. № 

163041 

Земеделска земя, ливада имот кад. № 

163041 с площ 2.325 дка, ІІІ и ІV 

категория в м. "Курдене". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

4 1203/11.05.2004 1203 землище село 

Козловец, м. 

“Хаджи 

Димитрово”, 

имот кад. № 

170033 

Земеделска земя, имот кад. № 170033, 

нива с площ 14.653 дка, ІV и V 

категория м . "Х. Димитрово". 
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 1208/27.05.2004 1208 гр. Свищов, 

ул. „Иваница 

Данчев” 10-14 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ХХVІ кв. 82 с площ 425 кв. м. 

отреден за гаражи  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

за 13 бр. гаражи  
  Преактуван с АОС № 

5270/13.07.2012 г. 

5 1209/22.06.2004 1209 землище гр. 

Свищов, м. 

“Матката”, 

имот кад. № 

602047 

3596/23524 части от имот кад. № 

602047 в землището на гр. Свищов, 

целият от 23 524 м.кв. с построена 

сграда (Профилакториум 150 души) 

масивна с ж.б. скелетна конструкция, 

строена 1980 г. състояща се от: 

1.Корпус А, двуетажен: сутерен с ПП 

- 558.74 м.кв. (ЗП - 606 м.кв.) и етаж 

ЗП - 627.40 м.кв. 2.Корпус Б 

шестетажен: сутерен с ПП - 296.50 

м.кв. (ЗП - 501.45 м.кв.) партер ЗП - 

501.45 м.кв., етаж (І, ІІ, ІІІ) ЗП - 565 

м.кв., етаж (ІV, V) 399 м.кв. машинно 

помещение в таван, етаж ЗП - 43.43 

м.кв. 3.Корпус В шестетажен: сутерен 

с ПП - 220.70 м.кв. (ЗП - 248.60 м.кв.), 

партер ЗП - 270.20 м.кв., етаж (І, ІІ, 

ІІІ, ІV, V) ЗП - 283.50 м.кв. 4.Корпус 

Г двуетажен: сутерен с ПП - 936.65 

м.кв. (ЗП - 1000.25 м.кв.), партер ЗП - 

1005 м.кв., етаж ЗП - 1011.40 м.кв. 

5.Трафопост, монолитен със ЗП - 13 

м.кв. 6.Трафопост, монолитен със ЗП 

- 9 м.кв. Земя: 3596 м.кв. са 

предадени за строителство на обекта 

със Заповед № 912/22.11.1982 г. на 

МГГП, а останалите 19928 м.кв. са 

собственост на НУГ - Държавно 

лесничейство 

 

  С Договор от 14.05.2007 г. е 

приватизиран пакет акции 

представляващ 25 % от 

капитала ва "Рекриейшън 

Свищов" АД от "Глоубъл 

Мениджмънт венчърс инк". 

С Договор от 

26.07.2004 г. е 

сформирано 

"Рекриейшън Свищов" 

АД. 

 Отписан със Заповед № 

2314/24.09.2008 г.  

6 1210/23.06.2004 1210 Землище гр. 

Свищов, м. 

“Стрелбището

”, имот кад. № 

065009 

Имот кад. № 065009, представляващ 

залесена горска територия с площ 

5.798 дка. 

 

 

 

 

 

 

 Община Свищов     

7 1211/23.06.2004 1211 землище гр. 

Свищов, м. 

“Стрелбището

”, имот кад. № 

650012 

Имот кад. № 650012, представляващ 

залесена горска територия с площ 

42.202 дка. 

 

 

 

 

 

 

 Община Свищов     
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8 1212/23.06.2004 1212 землище село 

Царевец, м. 

“Горчивка”, 

имот кад. № 

127002 

Залесена горска територия - имот кад. 

№ 127002 с площ 31.907 дка. 

 

 

 

 

 

 

 

 Община Свищов     

9 1213/24.06.2004 1213 землище село 

Алеково, м. 

“Горите”, имот 

кад. № 201024 

Залесена горска територия, имот кад. 

№ 201024 с площ 10.000 дка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     

10 1215/24.06.2004 1215 гр. Свищов, 

ул. "Патриарх 

Евтимий" 8, 

кад. № 3243, 

кв. 109, парцел 

ІІІ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІІІ-3243 кв. 109, целият от 438 м.кв. 

(парцел ІІІ кв. 130 по плана от 1958 

г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда на Цветан 

Илиев с Договор от 

09.08.1956 г.; Севдалина 

Апостолова Теофанова гараж 

със ЗП – 28.70 кв. м. и 

пристройка към него ЗП – 

22.60 кв. м. с Договор от 

26.08.2005 г. 

   

11 1216/25.06.2004 1216 гр. Свищов, 

ул. "Георги 

Матев" 19-21, 

кв. 100, парцел 

ІV 

1.Жилищна сграда, паянтова, 

едноетажна, строена 1977 г., 

състояща се от 3 бр. жилища № 19, 20 

и 21 (от запад на изток) с обща ЗП - 

149 м.кв., разположена в УПИ VІ кв. 

100. 2.Външна WС със ЗП - 3 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жилища включени в 

наемния фонд на 

Община Свищов 
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12 1217/25.06.2004 1217 гр. Свищов, 

ул. "Георги 

Матев" 7-8, кв. 

100, парцел 

VІІ 

1.Жилищна сграда, паянтова, 

едноетажна, строена 1977 г., 

състояща се от 2 бр. жилища - № 7 

(изток) и № 8 (запад), с обща ЗП - 

102.30 м.кв., разположени в УПИ VІІ 

кв. 100. 2.Външна WС със ЗП - 2 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Имота е включен в 

наемния фонд на 

Общината 

    

13 1218/25.06.2004 1218 гр. Свищов, 

ул. "Георги 

Матев" 4-6, кв. 

100, парцел ІІ 

1.Жилищна сграда, паянтова, 

едноетажна, строена 1977 г., 

състояща се от 3 бр. жилища - № 4, 5 

и 6 (от запад на изток) с обща ЗП - 

152.40 м.кв., разпаложена в УПИ ІІ 

кв. 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Имота е включен в 

наемния фонд на 

Общината 

    

14 1219/25.06.2004 1219 гр. Свищов, 

ул. "Георги 

Матев" 1-3, кв. 

100, парцел VІ 

1.Жилищна сграда, паянтова, 

едноетажна, строена 1977 г., 

състояща се от 3 бр. жилища № 1, 2 и 

3 (от запад на изток) с обща ЗП - 

151.80 м.кв., разпаложена в УПИ VІ 

кв. 110. 2.Външна WС със ЗП - 3 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жилищата включени в 

наемния фонд на 

Общината. 

    

15 1220/25.06.2004 1220 село Горна 

Студена, кв. 

34, парцел ІV 

Сграда - склад, масивна с ж.б.ел., 

едноетажна, строена 1965 г. със ЗП - 

167.50 м.кв., разположена в УПИ ІV 

кв. 34, целият от 4 290 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Горна 

Студена 
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16 1221/25.06.2004 1221 гр. Свищов, 

ул. "Григор 

Стоянов" 25, 

кв. 82А, 

парцел ХІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ХІ кв. 82А, отреден за 

"Жилищно, обществено и делово 

обслужване", съгласно Заповед № 

738/27.05.2004 г. на Кмета на Община 

Свищов с квадратура 210 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Продаден с Договор от 

16.03.2006 г. на „Фаво” АД 

гр. Свищов. 

  Заповед № 826 от 

07.04.2006 г. 

17 1222/25.06.2004 1222 гр. Свищов, 

ул. "Григор 

Стоянов" 25А, 

кв. 82А, 

парцел ХІІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ХІІ кв. 82А, отреден за 

"Жилищно, обществено и делово 

обслужване" съгласно Заповед № 

738/27.05.2004 г. на Кмета на Община 

Свищов. 

  Продаден с Договор от 

04.04.2005 г. на “Фаво” АД 

Свищов. 

  Отписан със Заповед № 

704/10.05.2005 г. 

18 1223/30.06.2004 1223 с. Българско 

Сливово, ул. 

"Главна" 50, 

пл. № 150, кв. 

66, парцел Х 

Застроен урегулиран поземлен имот 

Х-150 кв. 66: 1.Земя - 500 м.кв. 

2.Жилищна сграда, едноетажна, 

масивна с дървен гредоред, строена 

1960 г. със ЗП - 74 м.кв., състояща се 

от антре, кухня, коридор и три стаи. 

2.1.Изба с ПП - 9 м.кв. 3.Външна WС 

със ЗП - 2.3 м.кв. 4.Гараж масивен със 

стмб. ел., строен 1980 г. със ЗП - 

35.60 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Българско 

Сливово 

    

19 1225/30.06.2004 1225 гр. Свищов, 

ул. "Черни 

връх" 36, пл. 

№ 3537. 3535, 

кв. 112, парцел 

ІІІ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІІІ-3537, 3535 кв. 112 с площ 596 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

за жил. сграда с Договор от 

02.07.1964 г. на Димитър 

Попов, Гица Попова, 

Светослав и Лила Романови. 

С нот. акт 162 т. І д. 

139/03.05.2004 г. дарен с І 

етаж (запад) с 1/6 ид. ч. от 

правото на строеж на Георги 

Попов. 
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20 1226/30.06.2004 1226 землище село 

Вардим, м. 

“Поста”, имот 

кад. № 000275 

Сграда - обор, едноетажна, строена 

1950 г., масивен с дървен гредоред, 

състоящ се от три помещения и 

коридор със ЗП - 111.60 м.кв., 

разположена в общински имот кад. № 

000275, м. "Поста". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Вардим     

21 1227/30.06.2004 1227 землище село 

Алеково, м. 

“Лозята”, имот 

кад. № 015008 

Земеделска земя, имот кад. № 015008, 

с площ 9.999 дка, ІV категория, нива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     

22 1228/30.06.2004 1228 гр. Свищов, 

ул. "Младост" 

9, кв. 91, 

парцел ІV 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІV кв. 91 с площ 962 м.кв., 

отреден за "КОО" със Заповед № 

х1123/08.07.2003 г. на Кмета на 

Община Свищов. 

 

  Продаден с Договор от 

04.11.2004 г.на Антоанета 

Гедеонова Алиева. 

   

23 1229/30.06.2004 1229 гр. Свищов, 

ул. "Младост" 

7, кв. 91, 

парцел VІІІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот VІІІ кв. 91 с площ 450 м.кв., 

отреден за "КОО" със Заповед № 

1123/08.07.2003 г. на Кмета на 

Община Свищов. 

 

  Продаден с Договор от 

09.11.2004 г. на “ЛГЛ” ЕООД 

гр. Свищов. 

  Отписан със Заповед № 

2108/02.12.2004 г.  

24 1230/30.06.2004 1230 гр. Свищов, 

ул. "Младост" 

5, кв. 91, 

парцел ІХ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІХ кв. 91 с площ 700 м.кв., 

отреден за "КОО" със Заповед № 

х1123/08.07.2003 г. на Кмета на 

Община Свищов. 

 

  Продаден с Договор от 

09.11.2004 г. на “ЛГЛ” ЕООД 

гр. Свищов. 

  Отписан със Заповед № 

2172/03.12.2004 г.  

25 1231/15.07.2004 1231 гр. Свищов, 

пл. "Алеко", 

кв. 47, парцел 

VІІ 

Незастроен УПИ VІІ кв. 47 с площ 1 

740 м.кв., отреден за "Детска 

площадка и паркинг" със Заповед № 

1163/16.07.2003 г. на Кмета на 

Община Свищов. 

 

  Продаден с Договор от 

30.09.2005 г. на “ЦБА-

регионален център В. 

Търново” ООД. 

   

26 1232/16.07.2004 1232 гр. Свищов, 

ул. "Алеко 

Константинов" 

2А, кв. 47, 

парцел VІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот VІ кв. 47, целият от 2 750 м.кв., 

отреден за "Обществено обслужване" 

със Заповед № 1163/16.07.2003 г. на 

Кмета на общината. 

 

  Продаден с Договор от 

30.09.2005 г. на “ЦБА-

регионален център В. 

Търново” ООД. 

   



  

 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27 1233/27.07.2004 1233 гр. Свищов, 

ул. "Цанко 

Церковски" 1, 

кв. 47, парцел І 

Застроен урегулиран поземлен имот І 

кв. 47, отреден със Заповед № 

1163/16.07.2003 г. на Кмета на 

общината за "Кинотеатър", 

представляващ: 1.Земя от 3 275 м.кв. 

2.Сграда - обществена WС със 7 

клетки, мас. стмб. пл., строена 1970 г. 

със ЗП - 81 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

на сграда - кинотеатър, 

състояща се от библиотека 

(АОС № 712/30.03.2001 г.), 

кинозала на "Търновфилм" 

ЕООД, бар "Нове" на "Нове 

2000" с договор от 27.10.1997 

г., сладкарница "Славяни" на 

"Обществено хранене" ООд с 

Договор огт 23.03.1998 г., 

анекс от 13.04.1998 г. и малка 

зала "Кино" собственост на 

"Технолукс" ООД с н.а. № 

171 т. ІІ/2002 г. 

   

28 1234/29.07.2004 1234 землище село 

Вардим, м. 

“Плазна”, 

имот кад. № 

044001 

Земеделска земя (нива), 

представляващ имот кад. № 044001 с 

площ 13.054 дка (2.118 дка - пета 

категория и 10.935 дка -четвърта 

категория). 

 

 

 

 

 "Дом за стари хора" към 

Общинска служба за 

социално подпомагане - 

гр. Свищов 

    

29 1235/29.07.2004 1235 землище село 

Вардим, м. 

“Блатото”, 

имот кад. № 

084039 

Земеделска земя (нива), 

представляващ имот кад. № 084039 с 

площ 20.946 дка (трета категория). 

 

 

 

 

 

 

 "Дом за стари хора" към 

ОС по социално 

подпомагане гр. Свищов 

    

30 1236/29.07.2004 1236 землище гр. 

Свищов, м. 

“Плазна”, 

имот кад. № 

208011 

Земеделска земя (нива), 

представляващ имот кад. № 208011 с 

площ 39.501 дка (трета категория). 

 

 

 

 

 

 

 

 "Дом за стари хора" към 

Общинска служба по 

социално подпомагане 

гр. Свищов 
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31 1237/29.07.2004 1237 Землище гр. 

Свищов, м. 

“Сувата”, имот 

кад. № 230002 

Земеделска земя, представляващ имот 

кад. № 230002 с площ 39.501 дка 

(четвърта категория). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Дом за стари хора" към 

Общинска служба по 

социално подпомагане 

гр. Свищов 

    

32 1238/25.08.2004 1238 гр. Свищов, 

ул. "Стоян 

Ников" 24, кв. 

103, парцел Х 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот Х кв. 103, с площ 1 830 м.кв., 

отреден за "КОО" със Заповед № 

1191/17.07.2003 г. на Кмета на 

Общината. 

 

 

 

 

 

 

 

  Продаден с Договор от 

23.02.2005 г. на Пламен 

Петков Мичев. 

  Отписан със Заповед № 

510/13.04.2005 г. 

34 1242/27.08.2004 1242 гр. Свищов, 

ул. "3-ти март" 

86, пл. № 3779, 

кв. 104, парцел 

VІІІ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

VІІ-3779 кв. 104 с площ 528 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда на Слави 

Гълъбов с удостоверение № 

6423/22.08.1969 г., 

собственост с н.а. 128 т. І д. 

340/07.03.1975 г. С раз. прот. 

от 20.02.1981 г. и н.а. 7 т. 

ІІ/1994 г. дарена на Стефат 

Славев Николов и с н.а. 145 

т. ІІ/1994 г. на Йордан 

Николов. С Договор от 

20.09.2004 г. отстъпено 

допълнително право за 

строеж на гараж и 

пристройка на Стефан 

Славев. 
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35 1243/01.09.2004 1243 землище село 

Алеково, имот 

кад. № 000125 

Земеделска земя имот кад. № 000125, 

с площ 35.572 дка, ІV категория, 

пасище, мера. 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     

36 1244/01.09.2004 1244 землище село 

Алеково, имот 

кад. № 000126 

Земеделска земя - пасище - мера 

(четвърта категория), 

предствавляваща имот кад. № 000126 

с площ 53.726 дка. 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково    Преактуван с АОС № 

1613/19.02.2008 г. 

37 1245/01.09.2004 1245 землище село 

Алеково, имот 

кад. № 000124 

Земеделска земя имот кад. № 000124, 

с площ 33.617 дка, ІV категория, 

пасище, мера. 

 

 

 

 Кметство с. Алеково С Договор за замяна от 

15.09.2004 г. имота е 

собственост на Иван Христов 

Иванов. 

  Отписан със Заповед № 

1652/29.09.2004 г. 

38 1246/03.09.2004 1246 землище село 

Овча могила, 

местн. 

“Моравски 

път”, имот кад. 

№ 173039 

Земеделска земя имот кад. № 173039, 

с площ 15.105 дка, ІІІ категория, нива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Овча Могила     

39 1247/03.09.2004 1247 землище село 

Овча могила, 

местн. “Под 

гората”, имот 

кад. № 138010 

Земеделска земя имот кад. № 138010, 

с площ 19.795 дка, VІ категория, 

нива. 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Овча Могила     

40 1248/03.09.2004 1248 землище село 

Овча могила, 

местн. “Под 

гората”, имот 

кад. № 142040 

Земеделска земя имот кад. № 142040, 

с площ 6.000 дка, VІ категория, нива. 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Овча могила     

41 1249/03.09.2004 1249 землище село 

Овча могила, 

местн. 

“Мешелика”, 

имот кад. № 

149020 

Земеделска земя имот кад. № 149020, 

с площ 6.000 дка, ІІІ категория, нива. 

 

 

 

 

 

 

 Община Свищов     
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42 1250/03.09.2004 1250 землище село 

Овча могила, 

местн. 

“Ливадси път”, 

имот кад. № 

033048 

Земеделска земя имот кад. № 033048, 

с площ 10.435 дка,  ІІІ категория, 

нива. 

 

 

 

 

 

 

 

 Община Свищов     

43 1252/23.09.2004 1252 землище село 

Александрово, 

местност 

“Белилките”, 

имот кад. № 

014027 

Земеделска земя имот кад. № 014027, 

с площ 7.944 дка,  ІІІ категория, нива. 

 

 

 

 

 

 

 

 Община Свищов     

44 1253/23.09.2004 1253 землище село 

Алеково, 

местност “До 

свинарника”, 

имот кад. № 

066003 

Земеделска земя имот кад. № 066003, 

с площ 3.001 дка, ІV категория, нива. 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     

45 1254/23.09.2004 1254 землище село 

Алеково, м. 

“Кеневерлика”

, имот кад. № 

108012 

Земеделска земя имот кад. № 108012, 

с площ 6.352 дка, V категория (2.038 

дка) и ІV категория (4.314 дка), нива. 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     

46 1255/23.09.2004 1255 землище село 

Алеково, м. 

“Папазеолу”, 

кад. № 029011 

Земеделска земя имот кад. № 029011, 

с площ 5.600дка, ІІІ категория, нива. 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     

47 1256/24.09.2004 1256 с. Вардим, пл. 

№ 66, кв. 43, 

парцел ІІІ 

ЗУПИ парцел ІІІ-66 кв. 43, отреден за 

"Комбинат, фурна, баня и пералня", с 

площ 2 360 м.кв. и сграда (комбинат - 

фурна, баня и пералня), масивна с 

ж.б. ел., строена 1948 г., едноетажна, 

със ЗП - 256 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 Община Свищов 

Кметство с. Вардим 

   Отписана сградата – 

фурна, баня и пералня 

без земята със Заповед 

№ 1097/04.07.2005 г. 
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48 1257/28.09.2004 1257 землище село 

Алеково, м. 

“Сазлък баир”, 

имот кад. № 

060019 

Земеделска земя имот кад. № 060019, 

с площ 4.499 дка, Х категория (2.111 

дка) и ІІІ категория (2.388 дка), 

Ливада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     

49 1258/18.10.2004 1258 с.Драгомирово

кв. 72, парцел 

VІІІ 

66 % ид. ч. от Търговска сграда - 

двуетажна, масивна със 

стоманобетонова конструкция, 

построена 1966 г., цялата от 270 м.кв., 

разположена в УПИ VІІІ кв. 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Драгомирово     

50 1259/27.10.2004 1259 с. Вардим, пл. 

№ 66, кв. 43, 

парцел VІІ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

VІІ-66 кв. 43, с площ от 1 925 м.кв., 

отреден за "Селкооп" по 

регулационния план, одобрен със 

Заповед № 30/19.03.1930 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Община Свищов 

Кметство с. Вардим 

    

51 1263/23.02.2005 1263 гр. Свищов, 

ул. "Стефан 

Караджа" 11, 

пл. № 203, кв. 

13, парцел ХХ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХХ-203 кв. 13, с площ 175 м.кв., 

паянтова едноетажна жилищна сграда 

със ЗП - 37 м.кв. построена преди 

1915 г., гараж полумасивен, построен 

1955 г. със ЗП - 29 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сградата премахната 

съгласно чл 195 от ЗУТ. 

   



  

 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

52 1264/23.02.2005 1264 гр. Свищов, 

ул. "Цар 

Освободител" 

84, пл. № 1739, 

1742, кв. 67, 

парцел ІІ 

Застроен УПИ ІІ-1739, 1742 кв. 67 с 

площ 1 284 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж: 

1.ЖСК "Ракета" 3 жил. ет. + 

магазин, ЗП - 397 м.кв. 

2.Жил. сграда ЗП - 288.50 

м.кв., собственост на Галин 

Халачев и ЕТ "Каприз М - 

Атанас Евтимов" - н.а. 151 т. 

ІІ/2000 г. и н.а. 82 т. ІІ ЗП - 27 

м.кв. с Договор 24.02.2005 г. 

на ЕТ "Каприз М - Атанас 

Евтимов". Допълнително 

право на строеж за 

пристройка ЗП-37 кв. м. на 

ЕТ “Каприз М-Ат. Евтимов” 

с Договор от 24.02.2005 г. 

   

53 1265/11.03.2005 1265 имот кад. № 

000987 по 

плана за 

земеразделяне 

на гр. Свищов 

1. Помпена станция, разположена в 

имот кад. № 000987, строена 1977 г., 

едноетажна, масивна монолитна 

състояща се от машинна зала, и 

входно антре със ОЗП - 74 м. кв. и 

кубатура 273 м. куб. 

2. Шахта за удароубивател със ОЗП - 

5 м. кв. 

3. Контролна шахта със ОЗП -1.50 м. 

кв. 

 

     Отписан със Заповед № 

400/31.03.2005 г. 

54 1266/11.03.2005 1266 имот кад. № 

3003 по плана 

за 

земеразделяне 

на гр. Свищов 

1. Помпена станция, разположена в 

имот кад. № 3003, строена 1977 г., 

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. 

     Отписан със Заповед № 

400/31.03.2005 г. 
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55 1267/12.03.2005 1267 гр. Свищов, 

ул. "Патриарх 

Евтимий" 68, 

УПИ  ХХХVІІ, 

кв. 105 по рег. 

план на гр. 

Свищов 

Застроен УПИ ХХХVІІ, кв. 105, 

целият от 4 930 м. кв., отреден за 

жилищен комплекс 

 

 

 

 

Площта на имота е променена на 

4 811 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж:  

Жил. блок ЕПЖС, стр. 1974 

г., с 72 апартамента, 4 входа, 

бл. 4; ГСК - "Войн 96" 25 бр. 

гаражи; 2 бр. гаражи; 

трафопост № 76 със ЗП - 80 

м. кв. 

С Договор от 24.01.2006 г. 

продадени 119 кв. м. на 

“Елит комерс” ЕООД гр. В. 

Търново. 

С Договор от 01.08.2008 г. 

отстъпено допълнително 

право на строеж за 

надстройка - офис над гараж 

№ 5 от ГК "Армеец" на 

Пламен Иванов Петров. 

  113 кв. м. отписани със 

Заповед № 3094 от 

20.12.2006 г. 

56 1269/24.03.2005 1269 гр. Свищов, 

ул. "Цв. 

Радославов" 

кв. 36, парцел 

ІХ 

1412/2448 ид. ч. от незастроен УПИ 

ІХ кв. 36 по рег. план на гр. Свищов, 

отреден за Административно 

търговско обслужване със Заповед № 

1070/29.09.2000 г., целият от 2 448 м. 

кв. 

 

 

 

 

 

 Община Свищов Договор за ликвидиране на 

съсобственост рег. № 1103 

том ІІ ст. 129/20.03.2007 г. 

  Общинската част 

преактувана с АОС № 

1418/22.03.2007 г. като 

самостоятелен парцел. 

57 1270/29.03.2005 1270 с. Алеково, кв. 

19, УПИ ІІ-24 

1/2 ид. част от незастроено дворно 

място с площ 2 990 м. кв., 

урегулирано в УПИ ІІ-24 кв. 19. 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     
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58 1271/30.03.2005 1271 гр. Свищов, 

ул. "Петър 

Ангелов" 14,  

кв. 60, парцел 

ХХХІ 

Застроен УПИ ХХХІ кв. 60, с площ 3 

420 м. кв., отреден за "Свилоза". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж: 

1. Общежитие "Свилоза" със 

ЗП - 705 м. кв., масивна 

монолитна сграда строена 

1980 г.; 2. Гаражи - група 2 от 

изток на запад: № 1 Иван 

Стаматов Бабанов; № 2 Емил 

Цветанов Дамянов; № 3 

Георги Николов 

Караманлиев; № 4 Иван 

ченков Фердинандов с 

Договор от 24.04.1991 г. 

   

59 1278/12.04.2005 1278 гр. Свищов, 

ул. "3-ти март" 

68, кв. 83, 

УПИ LІІ-3709 

70/395 ид. ч. от незастроен УПИ LІІ - 

3709, целият от 395 м. кв., одобрен 

със Заповед № 1678/09.12.1999 г. 

  Продаден с Договор от 

25.07.2005 г. на Фериха 

Федаилова Караманлиева. 

   

60 1280/14.04.2005 1280 гр. Свищов, 

ул. "Цар 

Освободител" 

74, кв. 67, 

УПИ ХІІ-1754 

ЗУПИ ХІІ-1754 кв. 67 по 

регулационния план на гр. Свищов, 

отреден за "КОО и офиси" със 

Заповед № 522/25.03.2003 г. на 

Община Свищов с площ 195 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обособени обекти в 

двуетажна сграда с режим на 

отстъпено право на строеж, 

притежават: 

1. Мирослав Савчов 

Първанов - нот. акт № 88 д. 

951/2001 г. 

2. Дария Пенева Първанова - 

Договор от 12.11.2002 г. 

3. Александър Армандо 

Анкович, Лиляна Армандо 

Кръстева и Емилия Армандо 

Цветкова - нот. акт от 1992 г. 

На лицата по т. 3 са 

продадени 7/195 ид. ч от 

дворното място. 
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61 1284/15.04.2005 1284 гр. Свищов, 

ул. "Емануил 

Чакъров" 11, 

пл. № 546, кв. 

47 

Незастроен неурегулиран поземлен 

имот пл. № 546 кв. 47 с площ 535 м. 

кв. (по плана от 1967 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

62 1285/15.04.2005 1285 гр. Свищов, 

ул. "Полк. Н. 

Иванов" 34А, 

пл. № 1070, кв. 

76 

1/2 ид. част от застроено дворно 

място пл. № 1070 кв. 76 по 

регулационния план на гр. Свищов, 

цялото от 171 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С Договор от 25.06.2010 г. 

продаден на Кристина 

Иванова Паришкова.  

  Отписан със Заповед № 

965-РД-01-03 от 

05.10.2010 г. 

63 1286/15.04.2005 1286 с. Царевец, 

УПИ ХLІІ кв. 

25 

Застроен УПИ ХLІІ кв. 25 по 

регулационния план на с. Царевец с 

площ 800 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Царевец С Договор от 09.08.1971 г. 

(Решение № 50 Пр. 

8/16.06.1971 г. на ИК на 

ОНС) е отстъпено право на 

строеж за жилищна сграда. 

   

64 1287/15.04.2005 1287 гр. Свищов, 

ул. "53 

Волински 

полк" 16, кв. 

74, УПИ VІ-

812 

Застроен УПИ VІ-812 кв. 74 с площ 

140 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Здравко Ив. Ганчев и 

Бояна Стоилова Ганчева. 
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65 1288/15.04.2005 1288 с. Козловец, 

кв. 61, УПИ 

VІІІ 

ЗУПИ VІІІ кв. 61 по регулационния 

план на с. Козловец, с площ 940 м. кв. 

 Кметство с. Козловец Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда, съгласно 

пр. 15/52 от 1958 г. на 

Самуил Тодоров Кузев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

66 1289/15.04.2005 1289 гр. Свищов, 

ул. "Пирин" 6, 

кв. 60, УПИ 

ІІІ-3166 

Застроен УПИ ІІІ-3166 кв. 60 по 

регулационния план на гр. Свищов с 

площ 410 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Собственици на сградата с 

режим на отстъпено право на 

строеж от 1965 г. както 

следва:1. Александър Петров 

Бенковски; 2. Александър 

Александров Христов; 3. 

Милена каменова Януарова; 

4. Росица Каменова Кирова  

   

67 1290/18.04.2005 1290 с. Деляновци, 

кв. 28, УПИ 

ІХ-119 

 

 

САМО 39.70 % ид. части възлизащи 

на 119.10 м. кв. или 714.50 м. куб. от 

Административно - търговска сграда, 

двуетажна, строена 1967 г., ЗП - 300 

м. кв., разположена в ЗУПИ ІХ-119 

кв. 28 с площ 1480 м. кв., одобрен със 

Заповед № 2567/05.07.1934 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Деляновци     
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68 1292/18.04.2005 1292 гр. Свищов, 

ул. "Васил 

Друмев" 1-1 А, 

кв. 17, УПИ  

ХХІІ-2790 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХХІІ - 2790 кв. 17: 

1. Земя от 460 м. кв.; 

2. Жилищна сграда - паянтова, 

едноетажна, строена 1946 г. ЗП - 58 м. 

кв. (№ 1); 

3. Жилищна сграда - полумасивна, 

двуетажна, строена 1946 г. ЗП - 84 м. 

кв.(№ 1А); 

4. Пристройка, масивна, едноетажна 

ЗП - 9 м. кв (№ 1А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "БКС" ЕАД - гр. Свищов 

с Решение № 

502/09.10.2001 г., 

Протокол 33 на ОбС 

Свищов; 

Община Свищов - 

Решение № 71/26.02.2004 

г., Протокол 7 на ОбС 

Свищов; 

    

69 1296/29.04.2005 1296 гр. Свищов, 

ул. "Струма" 

28, кв. 104, 

парцел ХХV 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХХV кв. 104, с площ 440 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда с Договор 

от 31.07.1969 г. на Ангел 

Пантелеев, Димитър Райнов 

и Иван Димов. 

   

70 1298/18.05.2005 1298 с.Драгомирово 

парцел Х кв. 

143 

ЗУПИ Х кв. 143, представляващ: 

1.Земя с площ 740 м.кв. 

2.Производствена сграда, строена 

1980 г., масивна (високо тяло), 

състоящо се от едно помещение 

(бивш КТП, бивша маслобойна) със 

ЗП - 106 м.кв., кубатура 547 м.куб. 

3.Пристройка към производствена 

сграда (ниско тяло) строена 1980 г. 

масивна с ж.б. плоча, състояща се от 

4 помещения (складове и офиси) със 

ЗП - 63 м.кв. кубатура 171 м.куб. 

 Кметство с. Драгомирово Продаден на Христо Илиев 

Флорев по реда на ЗПСК с 

договор от 07.05.2009 г. 

 

  Отписан със Заповед № 

1152/03.06.2009 г. 
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71 1299/18.05.2005 1299 с.Драгомирово 

кв. 143, УПИ І 

по ПУП 

Застроен урегулиран поземлен имот І 

кв. 143, отреден за "КОО" със 

Заповед № 409/23.05.2001 г. на Кмета 

на общината, представляващ земя от 

970 м. кв. 

 Кметство с. Драгомирово Продаден с Договор от 

19.09.2005 г. на Илиян 

Христов Илиев и Еленка 

Георгиева Илиева. 

  Заповед № 2261 от 

15.11.2005 год. 

72 1300/19.05.2005 1300 гр. Свищов, 

ул. "Цар 

Освободител" 

76, кв. 67, 

парцел І 

Застроен УПИ І кв. 67, с площ 850 

м.кв., отреден за "Заводски строежи" 

със Заповед № 1616/20.07.1967 г. и № 

552/25.03.2003 г. на Кмета на 

Общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж: 

Жилищен блок, 5 етажа, 

строен 1968 г., ж.б.ел., два 

входа - общо 30 апартамента, 

ЗП - 414 м.кв., 5 699 м.куб. 

   

73 1301/19.05.2005 1301 гр. Свищов, 

ул. "Цар 

Освободител" 

74А, кв. 67, 

парцел ХІІІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ХІІІ кв. 67 по регулационния 

план на гр. Свищов, отреден за 

"КОО" със застройка с височина max 

6 м. със Заповед № 522/25.03.203 г. на 

Община Свищов, с площ 70 м.кв. 

 

     Преактуван с АОС № 

1395 от 02.11.2006 г.  

74 1302/19.05.2005 1302 гр. Свищов, 

ул. "Цар 

Освободител" 

74Б, кв. 67, 

парцел ХІV 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ХІV кв. 67 по регулационния 

план на гр. Свищов, отреден за 

"КОО" - застройка с височина max 6 

м. със Заповед № 522/25.03.2003 г. на 

Община Свищов и площ 60 м.кв. 

 

     Преактуван с АОС № 

1395 от 02.11.2006 г. 

75 1305/27.05.2005 1305 с. Алеково, кв. 

84, парцел ІV 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - парцел ІV кв. 84 по 

регулационния план на с. Алеково с 

площ 1 890 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     
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76 1306/27.05.2005 1306 с. Алеково, кв. 

84, парцел V 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - парцел V кв. 84 по 

регулационния план на с. Алеково с 

площ 2 430 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     

77 1307/27.05.2005 1307 с. Алеково, кв. 

84, парцел VІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - парцел VІ кв. 84 по 

регулационния план на с. Алеково с 

площ 2 350 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково     

78 1308/28.05.2005 1308 гр. Свищов, 

ул. "Плевенско 

шосе" 32, пл 

.№ 3028, кв. 4, 

парцел ІV 

314/1804 ид. части от застроен 

урегулиран поземлен имот ІV-3028 

кв. 4, целият от 1 804 м.кв., отреден за 

Жилищно строителство със Заповед 

№ 1070/29.09.2000 г. 

  Продаден с Договор от 

12.09.2005 г. на Господин 

Тодоров Господинов. 

  Отписан със Заповед № 

1906/05.10.2005 г. 

79 1309/13.06.2005 1309 с.Драгомирово 

кв. 143, парцел 

VІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот VІ кв. 143, отреден за "КОО" 

със Заповед № 409/23.05.2001 г. на 

Кмета на общината, представляващ 

земя от 750 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

  С Договор от 10.03.2009 г. 

продаден на Христо Илиев 

Флорев. 

   

80 1310/13.06.2005 1310 с.Драгомирово 

кв. 143, парцел 

VІІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот VІІ кв. 143, отреден за "КОО" 

със Заповед № 409/23.05.2001 г. на 

Кмета на общината, представляващ 

земя от 810 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

  С Договор от 10.03.2009 г. 

продаден на Христо Илиев 

Флорев. 
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81 1312/14.06.2005 1312 гр. Свищов, 

пл. № 4104, кв. 

16, парцел ХІ 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ ХІ-4104 кв. 16, отреден за 

"Котелно" със Заповед № 

1070/29.09.2000 г. на Община 

Свищов, с площ 221 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

82 1313/20.06.2005 1313 гр. Свищов, 

ул. "Княз 

Черказки" № 

10, пл. № 400, 

кв. 49, парцел 

ХІХ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІХ-400 кв. 49 по 

регулационния план на гр. Свищов с 

площ 408 м.кв. (Данаиловата къща). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

83 1314/24.06.2005 1314 гр. Свищов, 

ул. "Хемус" № 

9-9А, УПИ 

ХІХ-3566 кв. 

105 

Застроен УПИ ХІХ-3566 кв. 105 с 

площ 484 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда: Атанас 

Цанев Илиев с Договор от 

14.09.1974 г., Димитър 

Линков Митев с Договор от 

28.07.1975 г. и Кирил 

Димитров Линков с Договор 

от 06.10.1982 г. 

Атанас Цанев продава на 

Веселин Христов Иванов, а 

Димитър Линков прехвърля 

на Божидар Дим. Линков  
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84 1315/28.06.2005 1315 с. Алеково, кв. 

58, УПИ ІІІ-

194 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ІІІ-194 кв. 58 по 

регулационния план на с. Алеково, с 

площ 1 700 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

85 1316/28.06.2005 1316 с. Алеково, 

УПИ ІІ-194, 

кв. 58 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ІІ-194 кв. 58 по 

регулационния план на с. Алеково, с 

площ 1 810 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

86 1317/04.07.2005 1317 гр. Свищов, 

ул. "Цанко 

Церковски", 

кв. 47, парцел І 

1.Застроен урегулиран поземлен имот 

- І кв. 47 по регулационния план на 

гр. Свищов, с площ 3 275 м.кв., 

отреден за "Кинотеатър". 2.Сграда - 

обществена тоалетна със 7 клетки, 

масивна със ст.бет. елементи, строена 

1970 г. със ЗП - 81 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Върху имота е построена 

сграда кино "Алеко" 

състояща се от библиотека 

(АОС № 712/30.03.2001 г.), 

кинозала на "Търновфилм" 

ООД, бар "Нове", 

собственост на "Нове 2000" - 

Договор от 27.10.1997 г., 

сладкарница "Славяни", 

собственост на "Обществено 

хранене" ООД - Договор от 

23.03.1998 г. и малка 

кинозала "Кино", 

собственост на "Технолук" 

ООД съгласно нот. акт № 171 

том ІІ/2002 г. 
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87 1318/07.07.2005 1318 с. Хаджиди-

митрово, кв. 

28, парцел ІІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІІ кв. 28 с площ 1 550 м.кв., 

отреден за Жилищно строителство. 

 

 

 

 

 

      

88 1319/07.07.2005 1319 с. Хаджиди-

митрово, кв. 

28, парцел ІІІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІІІ кв. 28 с площ 1 680 м.кв., 

отреден за Жилищно строителство. 

 

 

 

 

 

      

89 1320/07.07.2005 1320 с. Совата, пл. 

№ 40, кв. 9, 

парцел VІІІ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

VІІІ-40 кв. 9, с площ 1 175 м.кв., 

отреден за жилищно строителство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

на Иван Личев Ламбев 

съгласно Заповед № 

1417/20.06.1966 г. на МЗ 

продадено на Петър Кирилов 

Анчев. Отстъпено 

допълнително право на 

строеж  за пристройка 34.37 

кв. м. с Договор от 05.12.2005 

г. 

   

90 1321/08.07.2005 1321 гр. Свищов, 

ул. "Алеко 

Константинов" 

1, пл. № 2163, 

кв. 52, парцел 

ІІІ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІІІ-2163 кв. 52 с площ 2 885 м.кв., 

отреден за жилищно строителство и 

КОО със заповед № 1070/29.09.2000 

г. (парцел V кв. 52 по плана от 1967 

г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж на: жил. 
блок + магазин ППП-52, 4 входа, 

строен 1982 г., ККП (АОС № 174), 

магазин № 1 - нот. акт № 108 т. ІІІ д. 
1984/22.12.1997 г. на ЕТ "Деница - 

Тодор Тодоров", тотопункт - 

държавна собственост, фотоателие 
на Григор Пенев Пенев с нот. акт 

131 д. 756/20.11.2002 г. , магазин 

“Югоагент-експерт, инпорт” 
Миролюб Гаич, клуб І вх. Г – ЖБД 

“Съгласие” Свищов Договор от 

18.07.2003 г. 
Отстъпено допълнително право на 

строеж на ЕТ “Деница-Тодор 

Тодоров” с Договор от 05.08.2005 г. 
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91 1322/08.07.2005 1322 с. Морава, кв. 

21, парцел ХІІ 

69.35 % ид. ч. от административна 

сгрдаа, смб. конструкция, двуетажна, 

строена 1961 г., със ЗП - 343.58 м.кв., 

построена в УПИ ХІІ кв. 21. 

 

Допусната явна техническа грешка: 

Да се чете: 69.35 % ид. части 

представляващи 343.58 кв. м. от 

търговска сграда със ЗП - 494 кв. м. 

 

 

 

      

92 1323/11.07.2005 1323 с.Драгомирово

кв. 131, УПИ 

ІІ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІІ кв. 131, отреден за 

микротехнически център със Заповед 

№ 1322/15.09.1993 г. на Кмета на 

общината, представляващ: 

1. Земя от 900 м. кв. 

2. Сграда, масивна с дървен гредоред, 

едноетажна, строена 1978 г. (със 

средства от самооблагането - бивш 

техн. пункт СБА - автомивка), 

състояща се от два кабинета, коридор, 

стая със ЗП - 127.34 м. кв. 

3. Гаражи 2 бр., мас. стб. ел. строени 

1978 г. със ЗП - 96.46 м. кв., ОЗП - 

223.80 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Драгомирово 

- Решение № 

930/23.09.2003 г., 

Протокол 60 на ОбСъвет 

Свдищов. 

    

93 1324/25.07.2005 1324 гр. Свищов, 

ул. "Пирин" 1, 

УПИ ІХ-3166, 

кв. 60 по ПУП 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІХ-3166 кв. 60, с площ 398 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда на Илия 

Иванов Йовков и Димитър 

Кирчев Петров с Договор от 

11.ІХ.1963 г. 

С нот. акт 32 т. І д. 

30/01.02.2005 г. собственици 

на източния близнак по 

наследство от Илия Йовков 

са Гина Йорданова Йовкова, 

Петър Илиев Иванов и 

Иванка Ил. Илиева. 
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94 1325/10.08.2005 1325 гр. Свищов, 

ул. "Витоша" 

№ 7, УПИ 

ХІV, кв. 108 

Поземлен имот № 3480 с площ 348 м. 

кв. участващ в УПИ ХІV-3480 кв. 108 

по регулационния план на гр. Свищов 

с 305 м. кв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

на Илия Романов Ненов, 

съгласно Договор от 

22.10.1958 г. на ГНС Свищов, 

сега собственик на сградите в 

имота е Богомил Димитров 

Димитров, съгласно нот. акт 

№ 143 том ІV р. 4241 д. 

419/2005 г. 

   

95 1326/11.08.2005 1326 гр. Свищов, 

кв. 36, УПИ ІІ, 

ул. "Цветан 

Радославов" - 

ул. "Христо 

Смирненски" 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ІІ кв. 36 по регулационния 

план на гр. Свищов, отреден за 

"Административно и търговско 

обслужване" със Заповед № 

1070/29.09.2000 г. на Община Свищов 

и площ 2 363 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

96 1327/11.08.2005 1327 с. Алеково, кв. 

61, ЗУПИ ІХ 

ЗУПИ ІХ кв. 61 по регурационния 

план на с. Алеково с площ 1 280 м. кв. 

с находяща се едноетажна, масивна, 

монолитна сграда с ж. б. елементи 

строена 1957 г. със ЗП - 126 м. кв. 

(бивша баня) и масивна монолитна 

сграда строена 1957 г. със ЗП - 88 м. 

кв. (склад). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Алеково, 

Решение № 554 

Протокол 48 на ОбСъвет 

Свищов. 

    



  

 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

97 1328/24.08.2005 1328 гр. Свищов, 

ул. "Черни 

връх" 32-32а, 

пл. № 3535, кв. 

112, парцел 

ХХХІІІ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХХХІІІ-3535 кв. 112, с площ 607 м.кв. 

(УПИ Х кв. 133 по плана от 1958 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

за жил. сграда на Николай 

Илиев Трифонов и Кръстина 

Йорданова Петкова, Тодора 

Кръстева Попова и Иван 

Христофорович Попов, 

съгласно Договор от 

06.07.1963 г. на ГНС - 

Свищов, сега собственици на 

сградите в имота Татяна и 

Красимир Николаеви 

Илиеви, Димитър Ценов 

Димитров и Цветанка 

Кръстева Димитрова 

съгласно нот. акт 14 т. 

ХІІІ/2003 г. и нот. акт 180 т. 

І/1982 г. 

   

98 1329/30.08.2005 1329 с. Козловец, 

кв. 71, парцел 

ІХ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІХ кв. 71, отреден за "Фурна на 

ТКЗС", с площ 2 400 м.кв. и гаражи 

масивни монолитни, строени 1975 г.( 

- 3 бр. и 2 бр. агр. помещения със ЗХ - 

133 м.кв., 332 м.куб. 

 

 

 

 

 

 

 

      

99 1330/30.08.2005 1330 гр. Свищов, 

ул. "Аксенти 

Велешки",  пл. 

№ 4100, кв. 34, 

парцел ХV 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ХV-4100 кв. 34, с площ 2 400 

м.кв., отреден за "Озеленяване, спорт 

и КОО" със Заповед № 

1070/29.09.2000 г. 
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100 1331/14.09.2005 1331 с. Вардим, кв. 

7, УПИ ХІІІ-

173 по ПУП 

26 % от сграда, масивна с ж. б. 

елементи, строена 1968 г., състояща 

се от два магазина и сладкарница с 

ОЗП - 231 м. кв., разположена в УПИ 

ХІІІ-173 кв. 7, целият от 770 м. кв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Преактуван с АОС № 

1431/07.06.2007 г. 

101 1332/14.09.2005 1332 с. Алеково Сграда (бивша кланница), 

едноетажна, масивна, монолитна, 

строена 1975 г. със ЗП - 40 м. кв., 

разположена западно от кв. 70 в 

уличното пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

102 1333/14.09.2005 1333 гр. Свищов, 

ул. "Хаджи 

Димитър" 9-

13, УПИ V, кв. 

56 

Застроен урегулиран поземлен имот 

V кв. 56, отреден за "Жилищен 

комплекс", с площ 4 600 м. кв. по 

регулационния план на гр. Свищов от 

1967 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отстъпено право на 

строеж: жил. Блок, 

монолитен, 4 етажа, 

строен 1970 г. с 24 ап. - 3 

броя. 

Гаражи - масивни, 

монолитни, строени 1988 

г. - 39 броя. 

Отстъпено право на строеж: 

жил. Блок, монолитен, 4 

етажа, строен 1970 г. с 24 ап. 

- 3 броя. 

Гаражи - масивни, 

монолитни, строени 1988 г. - 

39 броя. 

43 кв. м. предедадени по чл. 

15 от ЗУТ с Договор от 

22.12.2005 г. към УПИ ХХІV 

кв. 56 собственост на 

Величко и Красимир Куневи. 

  43 кв. м. отписани със 

Заповед № 2240 от 

26.09.2006 г. 
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103 1335/15.09.2005 1335 гр. Свищов, 

ул. "Генерал 

Киселов" 2, ул. 

"Димитър 

Ценов" 9 и 11, 

ул. "Стефан 

Стамболов" 2-

6, ул. "Кирил 

Д. Аврамов" 5 

и 7, кв. 42, 

парцел І 

Застроен УПИ І кв. 42, с площ 8 940 

м.кв., отреден за жилищен комплекс 

по регулационния план от 1962 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

на: Жил. бл. "Радецки 3", 

"Радецки 2", "Радецки 1", 

ГСК 11 бр. гаражи, бл. 

"Хемус", бл. "К. Пушкаров", 

бл. "Хр. Ботев", бл. "Нове", 

бл. "Гагарин",  ГСК - 20 бр. 

гаражи. 

 

 

Част от имота преактуван с 

АОС № 5397/02.04.2013 г. 

(ПИ 65766.702.4185), АОС № 

5398/02.04.2013 г. (ПИ 

65766.702.4186) и АОС № 

5399/02.04.2013 г. (ПИ 

65766.702.4187). 

   

104 1336/15.09.2005 1336 гр. Свищов, 

ул. "Стефан 

Стамболов"  

14, кв. 42, 

парцел ІІ 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІІ кв. 42, с площ 1 990 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

на: Жил. блок "Чавдар", 

масивен монолитен, строен 

1989 г. 

   



  

 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

105 1337/16.09.2005 1337 гр. Свищов, 

ул. "Градево" 

10-10А, кв. 99, 

парцел ІV 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІV, кв. 99 с площ 520 м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда с Договор 

от 24.03.1969 г. на Диман 

Еленков Диманов и Стоян 

Илиев Тодоров.  

Източния близнак е на 

Борислав Диманов Диманов, 

Софка Борисова Диманова с 

н. а. 100 т. ІІ/92, а западния 

близнак на Цанка Стоянова 

Джансонова, Илчо Стоянов 

Илиев и Гергина Кенова 

Тодорова с н. а. 87 Т. ІІ/92 г., 

н.а. 115 т. ІІ/92 г. и н. а. 196 т. 

ІІ/92 г. 

   

106 1339/16.09.2005 1339 село Овча 

Могила, УПИ 

І кв. 87 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот І кв. 87, с площ 7 560 м. кв., 

отреден за почивна станция със 

Заповед № 296/15.03.1989 г. 

  Продаден с Договор от 

20.03.2006 г. на “Линк 

Сервиз” ООД гр. Русе. 

  Заповед № 929 от 

21.04.2006 г. 

107 1340/16.09.2005 1340 землище село 

Българско 

Сливово, м. 

"Бреста", имот 

кад. № 038038 

Имот кад. № 038038 по плана за 

земеразделяне на с. Българско 

Сливово, представляващ земеделска 

земя (нива) с площ 23.499 дка - пета 

категория. 

 

 

 

 

 

 

 Кметство с. Българско 

Сливово. 

    

108 1341/16.09.2005 1341 землище село 

Българско 

Сливово, м. 

"Камъка", 

имот кад. № 

042015 

Имот кад. № 042015 по плана за 

земеразделяне на с. Българско 

Сливово, представляващ земеделска 

земя (нива) с площ 24.499 дка от 

които 23.891 дка четвърта категория 

и 0.608 дка седма кагегория. 

 

 

 

 

 

 

 

 Кметство село Българско 

Сливово. 
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109 1346/22.12.2005 1346 село Козловец, 

кв. 36 А, УПИ 

І  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот І (първи) кв. 36 А (тридесет и 

шест "А") с площ 570 (петстотин и 

седемдесет) м. кв., отреден "За 

магазин" 

 

 

 

 

 

 

 

1 140 (хиляда сто и 

четиридесет) лв. 

Кметство с. Козловец - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

    

110 1347/22.12.2005 1347 с. Алеково 

УПИ VІІІ кв. 

85  

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ VІІІ (осем) кв. 85 (осемдесет и 

пет) по регулационния план на с. 

Алеково с площ 1 100 (хиляда и сто) 

м. кв. 

 

 

 

 

1 210.00 (хиляда двеста 

и десет) лв. 

 С Договор от 22.07.1986 г. е 

отстъпено право на строеж 

върху 1 100 м. кв. на името 

на д-р Петър Георгиев 

Хаджимитев. 

Продадено правото на 

собственост с Договор от 

25.04.2006 г. на д-р Петър 

Георгиев Хаджимитев. 

  Заповед № 1026 от 

15.05.2006 г. 

111 1348/22.12.2005 1348 гр. Свищов, 

кв. 34, УПИ 

ХІ-2241, ул. 

"Димитър 

Шишманов" 

34 

262/477 (двеста шестдесет и две / 

четиристотин седемдесет и седем) 

идеални части от застроен урегулиран 

поземлен имот - УПИ ХІ-2241 

(единадесет - две хиляди двеста 

четиридесет и едно) кв. 34 (тридесет 

и четири) по регулационния план на 

гр. Свищов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 572.00    (хиляда 

петстотин седемдесет и 

два) лв. 

     

112 1349/23.12.2005 1349 гр. Свищов, 

кв. 107, УПИ 

ІІ-3530, ул. 

"Витоша" 4 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ ІІ-3530 (втори - тридесет и пет 

тридесет) кв. 107 (сто и седем) по 

регулационния план на гр. Свищов с 

площ 392 (триста деветдесет и два) м. 

кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 960.00   (хиляда 

деветстотин и 

шестдесет)  лв. 

 Отстъпено право на строеж за 

жилищна сграда с Договор от 

14.03.1957 г. на Янко Киров Рундев. 
С Договор от 07.09.2006 г. отстъпено 

допълнително право на строеж за 

пристройка ЗП – 26.756 кв. м. и 
надстройка ЗП 91.89 кв. м. на Георги 

Цветанов Георгиев, собственик на 

жил. сграда с нот. акт 141 т. 
ІІ/28.09.2005 г. 
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113 1350/01.02.2006 1350 землище село 

Овча Могила, 

м. "Западно от 

село", имот 

кад. № 000053 

Селскостопански сгради, строени 

1980 г., разположени в имот кад. № 

000053 (държавна собственост) 

представляващи: 1. Овчарник със 

склад, масивен ж. б. ел., 1 ет., със ЗП - 

298.90 (двеста деветдесет и осем и 

деветдесет) м. кв. 2. Навес със ЗП - 

445.30 (четиристотин четиридесет и 

пет и тридесет) м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 682.00 (дванадесет 

хиляди шестстотин 

осемдесет и два) лева 

СУПЗ с. Овча Могила С Договор за приватизация 

от 17.12.2009 г. продаден на 

ЗП Кольо Атанасов Колев.  

  Отписан със Заповед № 

41-Рд-01-03/25.01.2010 

г. 

114 1351/01.02.2006 1351 землище село 

Овча Могила, 

м. "Западно от 

село", имот 

кад. № 000054 

Селскостопански сгради, строени 

1977 г., разположени в имот кад. № 

000054 (държавна собственост) 

представляващи:1.Гаражи с 

работилница и складове, масивни ж. 

б. ел., 1 ет., със ЗП - 625 (шестотин 

двадесет и пет) м. кв. 2.Пилчалник - 

масивен с дървен гредоред със ЗП - 

76 (седемдесет и шест) м. кв. 3. 

Дърводелна работилница, масивна с 

дървен гредоред ЗП - 131 (сто 

тридесет и един) м. кв. 4. WC с две 

клетки, масивна с дървен гредоред ЗП 

- 16.30 (шестнадесет и тридесет) м. 

кв. 

 

 

 

 

 

 

 

16 371.00 (шестнадесет 

хиляди триста 

седемдесет и един) 

лева 

СУПЗ с. Овча Могила С Договор за приватизация 

от 17.12.2009 г. продаден на 

ЗП Кольо Атанасов Колев.  

  Отписан със Заповед № 

43-Рд-01-03/25.01.2010 

г. 

115 1352/01.02.2006 1352 землище село 

Овча могила, 

м. "Западно от 

село", имот 

кад. № 000055 

Селскостопански сгради, масивни Ж. 

Б. ел., 1 ет., строени 1967 г., 

разположени в имот кад. № 000055 

държавна собственост), 

представляващи:1.Свинарник със ЗП 

- 530 (петстотин и тридесет) м. кв. 

2.Склад за нафта със ЗП - 23 

(двадесет и три) м. кв. 3.Краварник с 

фуражомелка, учебни кабинети, 

битова стая и санитарен възел със ЗП 

- 468 (четиристотин шестдесет и 

осем) м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

10 854.40 (десет 

хиляди осемстотин 

петдесет и четири) 

лева 

СУПЗ с. Овча Могила С Договор за приватизация 

от 17.12.2009 г. продаден на 

ЗП Кольо Атанасов Колев.  

  Отписан със Заповед № 

32-Рд-01-03/19.01.2010 

г. 
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116 1353/01.02.2006 1353 село Ореш, кв. 

6, УПИ І, ул. 

"Филип 

Станиславов" 

№ 37 

Застроен урегулиран поземлен имот І 

(първи) квартал 6 (шест) с площ 1 245 

(хиляда двеста четиридесет и пет) м. 

кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 554.70 (две хиляди 

петстотин петдесет и 

четири лв., седемдесет 

ст.) лева 

 Правото на собственост 

продадено с Договор от 

22.11.2006 г. на „Сортови 

семена Елит” ЕООД гр. 

Свищов. 

  Отписан със Заповед № 

3029/14.12.2006 г. 

117 1354/08.02.2006 1354 гр. Свищов, 

ул. "Д. Г. 

Анев" № 9, пл. 

№ 2141, кв. 45  

Застроен неурегулиран поземлен 

имот пл. № 2141 (две хиляди сто 

четиридесет и едно) кв. 45 

(четиридесет и пет) с площ 2 220 (две 

хиляди двеста и двадесет) м. кв., 

участващ в УПИ І (първи) "Общински 

терен, баня и универмаг" по 

регулационния план от 1967 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 304.00 (двадесет и 

девет хиляди триста и 

четири) лева  

 Отстъпено право на строеж:1. 

Трафопост на "ЕР-ГО" АД; 2. 

Сграда (бивша баня) със ЗП - 

557 м. кв. собственост с нот. 

акт 142 т. ІІІ д. 

1925/07.06.1999 г. на "ТИДА 

- ПРОДУКТ" ООД гр. 

Пловдив. 3. С Договор от 

26.04.2007 г. за пристройка с 

ЗП – 6.5 кв. м. на „Е.ON 

България” АД 

 

   

118 1355/13.02.2006 1355 с. Деляновци, 

УПИ І,  кв. 2 о  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот І (първи) кв. 2 (две), с площ 3 

130 (три хиляди сто и тридесет) м. кв. 

по плана на с. Деляновци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 743.50 (три хиляди 

седемстотин четири-

десет и три лв., 

петдесет ст.) лева 

Кметство с. Деляновци - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 
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119 1356/17.02.2006 1356 село Козловец, 

УПИ ІV, кв.15 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІV (четири) кв. 15 (петнадесет) 

по регулационния план на с. 

Козловец с площ 2 760 (две хиляди 

седемстотин и шестдесет) м. кв. (без 

отреждане). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 528.00 (шест хиляди 

петстотин двадесет и 

осем) лева 

Кметство с. Козловец - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

    

120 1357/17.02.2006 1357 село Козловец 

УПИ ХVІІІ, 

кв. 15  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ХVІІІ (осемнадесет) кв. 15 

(петнадесет) по регулационния план 

на с. Козровец с площ 1 480 (хиляда 

четиристотин и осемдесет) м. кв. (без 

отреждане). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 552.00 (три хиляди 

петстотин петдесет и 

два) лева  

Кметство с. Козловец - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

    

121 1358/17.02.2006 1358 село Козловец, 

УПИ І, кв. 15  

Незастроен урегилиран поземлен 

имот І (първи) кв. 15 (петнадесет) по 

регулационния план на с. Козловец, с 

площ 2 720 (две хиляди седемстотин 

и двадесет) м. кв. (без отреждане). 

 

 

 

 

 

6 624.00 (шест хиляди 

шестстотин двадесет и 

четири) лева 

Кметство с. Козловец - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

    

122 1359/10.03.2006 1359 гр. Свищов, 

ул. "Алеко 

Константинов" 

26, УПИ ІV кв. 

32 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІV (четири) кв. 32 (тридесет и две) с 

площ 1 655 (хиляда шестотин 

петдесет и пет) м. кв., отреден за 

"Жилищно строителство" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 916.00 (единадесет 

хиляди деветстотин и 

шестнадесет) лева 

 Отстъпено право на строеж: 

Жил. блок 2А и 2Б с 

магазини, трафопост. 

С Договор от 19.04.2007 г. за 

трафопост със ЗП – 28 кв. м. 

на „Е.ON България” АД 
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123 1360/14.03.2006 1360 землище гр. 

Свищов, м. 

"Царева нива", 

имот кад. № 

3003 

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. 

 

 

2 838.00 (две хиляди 

осемстотин тридесет и 

осем) лева 

 С Договор от 14.05.2007 г. е 

извършена приватизация на 

пакет от акции от "Глоубъл 

Мениджмънт венчърс инк". 

  Отписан със Заповед № 

2314/24.09.2008 г. 

124 1361/14.03.2006 1361 землище гр. 

Свищов, имот 

кад. № 000987 

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. 

5 919.90 (пет хиляди 

деветстотин и деветна- 

десет лв., деветдесет 

ст.) лева 

 С Договор от 14.05.2007 г. е 

извършена приватизация на 

пакет от акции от "Глоубъл 

Мениджмънт венчърс инк". 

  Отписан със Заповед № 

2314/24.09.2008 г.  

125 1362/17.03.2006 1362 с.Драгомирово

УПИ  VІ-38 кв 

34 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот VІ-38 (шест - тридесет и осем) 

кв. 34 (тридесет и четири) с площ 500 

(петстотин) м. кв. отреден за 

жилищно строителство 

 

 

 

 

 

 

 

565.00 (петстотин 

шестдесет и пет) лева 

Кметство с. Драгомирово 

- Решение № 

58/31.01.2008 г., Прот. № 

6 на ОбС Свищов. 

Продаден с Договор от 

14.07.2008 г. на Иванка 

Георгиева Мирчева. 

  Отписан със Заповед № 

1809/29.07.2008 г. 

126 1363/20.03.2006 1363 гр. Свищов, 

ул. "Емануил 

Чакъров" № 

12, кв. 12, пл. 

№ 553  

Незастроен неурегулиран поземлен 

имот пл. № 553 (петстотин петдесет и 

три) кв. 38 (тридесет и осем), с площ 

476 (четиристотин седемдесет и шест) 

м. кв., отреден за улица и озеленяване 

 

 

 

 

 

3 221.60 (три хиляди 

двеста двадесет и един 

лв., шестдесет ст.) лева 

     

127 1364/20.03.2006 1364 с. Царевец, 

УПИ ХІХ, кв. 

80 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ХІХ (деветнадесет) кв. 80 

(осемдесет) по рег. план на с. 

Царевец, с площ 1 600 (хиляда и 

шестотин) м. кв. отреден за 

"Млекосъбирателен пункт и 

преработване" 

 

1 976.00 (хиляда девет-

стотин седемдесет и 

шест) лева 

 Собственост на ППОК 

“Изгрев-93” с. Царевец с 

Договор за замяна от 

30.06.2006 г. 

  Заповед № 1924 от 

03.08.2006 г.  
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128 1365/20.03.2006 1365 село Хаджи 

Димитрово, 

УПИ І, кв. 99  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот І (първи) кв. 99 (деветдесет и 

девет), с площ 2 900 (две хиляди и 

деветстотин) м. кв., без отреждане 

 

 

 

2 827.50 (две хиляди 

осемстотин двадесет и 

седем лв., петдесет ст.) 

лева 

    Преактуван с АОС № 

1428/17.05.2007 г. 

129 1366/20.03.2006 1366 село Хаджи 

Димитрово, 

УПИ ІІ, кв. 99  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІІ (втори), кв. 99 (деветдесет и 

девет), с площ 2 580 (две хиляди 

петстотин и осемдесет) м. кв., без 

отреждане 

 

 

 

 

2 515.50 (две хиляди 

петстотин и петнадесет 

лв., петдесет ст.) лева 

    Преактуван с АОС № 

1428/17.05.2007 г. 

130 1367/21.03.2006 1367 село Хаджи 

Димитрово, 

УПИ ІІІ кв. 99  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІІІ (трети), кв. 99 (деветдесет и 

девет) с площ 2 100 (две хиляди и 

сто) м. кв., без отреждане 

 

 

 

 

2 238.60 (две хиляди 

двеста тридесет и осем 

лв., шестдесет ст.) лева 

    Преактуван с АОС № 

1428/17.05.2007 г. 

131 1368/23.03.2006 1368 гр. Свищов, 

ул. "Младост" 

1, УПИ VІ, кв. 

91 

Застроен урегулиран поземлен имот 

VІ (шест) кв. 91 (деветдесет и едно) с 

площ 4 360 (четири хиляди триста и 

шестдесет) м. кв., отреден за 

озеленяване и подземни гаражи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 160.00 (двадесет и 

шест хиляди сто и 

шестдесет) лева 

 Отстъпено право на строеж за 

гаражи:  

1.ГСК "Дунав 1" - 11 бр. с Договор 
от 15.08.1995 г. (1-11) 

2.ГСК "Дунав 2" - 11 бр. с Договор 

от 15.08.1995 г. (12-22) 

3.ГСК "Дунав 3" - 11 бр. с Договор 

от 15.08.1995 г. (23-33)  

4.ГСК "Дунав 4" - 7 бр. с Договор от 
15.12.1995 г. (34-40) 

5.ГСК "Дунав 6" - 11 бр. с Договор 

от 15.08.1995 г. (45-55) 
6.С Договор от 16.03.2007 г. 

допълнително право на строеж на 

Ангел и Снежана Ангелови. 
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132 1369/28.03.2006 1369 землище гр. 

Свищов, имот 

кад. № 000248 

Земеделска земя, имот кад. № 000248 

- Пасище с храсти (ІV категория) с 

площ 19.793 (деветнадесет 

седемстотин деветдесет и три) дка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751.10 (седемстотин 

петдесет и един лв., 

десет ст.) лева 

 Продаден с Договор от 

27.04.2007 г. на „Свилоза” 

АД Свищов 

  Заповед № 1043 от 

16.05.2007 г. 

133 1370/31.03.2006 1370 гр. Свищов, 

ул. "Росица" 

11, УПИ ІІ-976 

кв. 86 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІІ-976 (втори - деветстотин 

седемдесет и шест) кв. 86 (осемдесет 

и шест) с площ 510 (петстотин и 

десет) м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 672.00 (три хиляди 

шестстотин седемдесет 

и два) лева 

 

             

Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда с Договор 

от 01.02.1960 г. на Крум 

Кирилов Стефанов, 

прехвърлено с н. а. 137 т. 

І/1987 г. на Геновева Ст. 

Стефанова и Виолета 

Кирилова Трайкова. 

   

134 1373/10.04.2006 1373 село Овча 

могила, кв. 88, 

парцел І 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот І (първи) кв. 88 (осемдесет и 

осем) с площ 4 320 (четири хиляди 

триста и двадесет) м.кв., отреден за 

почивна станция 

9 849.60 (девет хиляди 

осемстотин четири- 

десет и девет лв., 

шестдесет ст.) лева 

 Продаден с Договор от 

07.09.2006 г. на “Линк 

Сервиз” ООД гр. Русе. 

  Отписан със заповед № 

2780/14.11.2006 г. 

135 1374/04.05.2006 1374 село Вардим, 

УПИ ІV кв. 68  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІV (четири) кв. 68 (шестдесет и 

осем) отреден за предприятие за 

преработка на пчелен мед (без 

застройка) с площ 3 600 (три хиляди и 

шестотин) кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

7 620.50 (седем хиляди 

шестстотин и двадесет 

лв., петдесет ст.) лева 

Кметство с. Вардим - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

    

136 1375/04.05.2006 1375 село Вардим, 

УПИ V кв. 68  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот V (пет) кв. 68 (шестдесет и 

осем) с площ 1 800 (хиляда и 

осемстотин) кв. м., отреден за 

"Обществени нужди" (без застройка) 

 

 

 

 

 

 

3 180.20 (три хиляди 

сто и осемдесет лв., 

двадесет ст.) лева 

Кметство с. Вардим - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 
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137 1376/29.05.2006 1376 гр. Свищов, 

ул. "Хемус" 

11-11А, УПИ 

ХVІІІ-3566 кв. 

105 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХVІІІ-3566 (осемнадесет-три хиляди 

петстотин шестдесет и шест) кв. 105 

(сто и пет), с площ 490 (четиристотин 

и деветдесет) м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 940.00 (две хиляди 

деветстотин и четири- 

десет) лева  

 Отстъпено право на строеж за 

жилищна сграда с Договор от 
16.12.1972 г. на Виктор Тодоров 

Кулев и Иван Семов Кънев 

(продадено с нот. акт 186 т. ІІ д. 
580/1986 г. на Любомир Николаев 

Михайлов и Роза Пеева Михайлова).  

С Договор от 20.12.2006 г. отстъпено 
допълнително право на строеж за 

гараж на Роза и Любомир 

Михайлови. 

   

138 1377/30.05.2006 1377 гр. Свищов, 

кв. 76, пл. № 

1049, ул. 

"Подп. В. 

Манолов" 30 

Застроен неурегулиран поземлен 

имот пл. № 1049 (хиляда четиридесет 

и девет) кв. 76 (седемдесет и шест) с 

площ 956 (деветстотин петдесет и 

шест м. кв.) м. кв. и жилищни сгради 

както следва: 

1.Масивна двуетажна сграда (южна), 

строена 1955 (хиляда деветстотин 

петдесет и пета год. със ЗП - 43.28 

(четиридесет и три и двадесет и осем) 

м. кв. и РЗП - 86, 56 (осемдесет и 

шест и петдесет и шест) м. кв. 

състояща се от: 

а) І етаж - две стаи, кухня и коридор 

б) ІІ етаж - две стаи, кухня и коридор 

2.Масивна двуетажна сграда 

(северна), строена 1960 (хиляда 

деветстотин и шестдесета) год. със 

ЗП - 63.67 (шестдесет и три и 

шестдесет и седем) м. кв., РЗП - 73.67 

(седемдесет и три и шестдесет и 

седем) м. кв., изби с ПП - 28 (двадесет 

и осем) м. кв. 

а) І етаж - стая със ЗП - 10 (десет) м. 

кв., изби с ПП - 28 (двадесет и осем) 

м. кв. 

б) ІІ етаж - две стаи, кухня и коридор 

със ЗП - 63.67 (шестдесет и три и 

шестдесет и седем) м. кв. 

3. Полумасивна едноетажна жилищна 

сграда (източна) строена 1960 (хиляда 

деветстотин и шестдесета) год. със 

ЗП – 48.30 кв. м. състояща се от две 

стаи, коридор и антре 

4. Масивна стопанска сграда, стр. 

1970 г. със ЗП – 12.30 кв. м.  

15 232.10 (петнадесет 

хиляди двеста тридесет 

и два лв., десет ст.) 

лева 

Включени в наемния 

фонд на общината. 

    



  

 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

139 1379/13.06.2006 1379 гр. Свищов, 

ул. "Искър" 27, 

УПИ ХІІ-4041, 

кв. 60 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХІІ-4041(дванадесет-четири хиляди 

четиридесет и едно) кв. 60 

(шестдесет) с площ 430 

(четиристотин и тридесет) м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 616.00 (две хиляди 

шестстотин и шестна-

десет) лева 

 Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда с Договор 

от 04.11.1960 год. на Илия 

Тодоров Карамфилов. 

   

140 1380/25.07.2006 1380 землище гр. 

Свищов, м. 

"Старото 

рахле",  имот 

кад № 168006 

Земеделска земя (нива), имот кад. № 

168006 (едно, шест, осем, нула, нула, 

шест) с площ от 3.250 (три дка и 

двеста и петдесет кв. м.) дка, ІІІ 

категория 

 

 

 

 

 

 

334.40 (триста триде-

сет и четири лв., 

четиридесет ст.) лева  

     

141 1381/25.07.2006 1381 землище гр. 

Свищов, м. 

"Сувата", имот 

кад. № 245006 

Земеделска земя (нива), имот кад. № 

245006 (две, четири, пет, нула, нула, 

шест) с площ 12.500 (дванадесет дка, 

петстотин кв. м.) дка, ІV (четвърта) 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

1 236.30 (хиляда двеста 

тридесет и шест лв., 

тридесет ст.) лева 

     

142 1382/25.07.2006 1382 землище гр. 

Свищов, м. 

"Дълбокия 

дол", имот кад. 

№ 220007 

Земеделска земя (нива), имот кад. № 

220007 (две, две, нула, нула, нула, 

седем) с площ 11.633 (единадесет дка 

и шестстотин тридесет и три кв. м.) 

дка, ІV (четвърта) категория 

 

 

 

 

 

950.40 (деветстотин и 

петдесет лв., четири-

десет ст.) лева 

     

143 1384/07.08.2006 1384 гр. Свищов, 

ул. "Цветан 

Радославов" 

23, УПИ ІХ, 

кв.  

Сгради, едноетажни, масивни 

монолитни, строени около 1960 г., 

представляващи: 

1.Офис сграда, състояща се от две 

стаи, коридор и сервизно помещение  

със ЗП - 46.44 (четиридесет и шест, 

четиридесет и четири) кв. м. 

2.Работилница и гараж със ЗП - 47.85 

(четиридесет и седем, осемдесет и 

пет) кв. м. 

 

7 522.30 (седем хиляди 

петстотин двадесет и 

два лв., тридесет ст.) 

лева 
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144 1385/07.08.2006 1385 село Овча 

Могила, УПИ 

ХХІ-724 кв. 7  

565/800 (петстотин шестдесет и 

пет/осемстотин) ид. ч. от незастроен 

УПИ ХХІ-724 (двадесет и първи - 

седемстотин двадесет и четири) кв. 7 

(седем), целият от 800 (осемстотин) 

кв. м., без отреждане 

 

1 288.20 (хиляда двеста 

осемдесет и осем лв., 

двадесет ст.) лева 

 Продаден с Договор от 

19.12.2006 г. на Цветанка 

Павлова Пенкова. 

  Заповед № 85 от 

08.01.2007 г. 

145 1386/09.08.2006 1386 с. Козловец, 

УПИ ІV кв. 58  

Застроен УПИ ІV (четири) кв. 58 

(петдесет и осем), с площ 980 

(деветстотин и осемдесет) м. кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 234.40 (две хиляди  

двеста тридесет и чети- 

ри лв., четиридесет ст.) 

лева 

Жилищна сграда и лятна 

кухня с ОЗП - 58 кв. м. 

собственост на Атанас 

Тодоров Начев без право 

на строеж. 

    

146 1387/11.08.2006 1387 гр. Свищов, 

ул. "Иларион 

Макариополск

и" 19, УПИ V-

184, 183 кв. 9 

Застроен УПИ V-184,183 (пет-сто 

осемдесет и четири, сто осемдесет и 

три) кв. 9 (девет), представляващ земя 

от 573 (петстотин седемдесет и три) 

м. кв., жилищна сграда, полумасивна, 

едноетажна, строена 1934 (хиляда 

деветстотин тридесет и четвърта) г., 

състояща се от антре, кухня, две стаи 

и коридор със ЗП - 51 (петдесет и 

един) м. кв. и външна тоалетна със ЗП 

- 2.30 (две цяло и тридесет) м. кв. 

 

 

 

 

1 872.70 (хиляда осем-

стотин седемдесет и 

два лв., седемдесет ст.) 

лева 

     

147 1388/11.08.2006 1388 обл. В. 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Патриарх 

Евтимий" 76,  

 

Застроен УПИ ХV (петнадесет) кв. 

105 (сто и пет) с площ 11 790 

(единадесет хиляди седемстотин и 

деветдесет) кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 740.00 (седемдесет 

хиляди седемстотин и 

четиридесет лв.) лева 

 Отстъпено право на строеж  

на магазин съсЗП – 40 кв. м. 

С Договор от 21.04.2007 г. на 

„Елф Зорница” ЕООД гр. 

Свищов. 

Отстъпено право на строеж 

на жил. Блокове №№ 12, 13, 

14, блок СМК и гаражни 

кооперации. 
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148 1389/11.08.2006 1389 с. Ореш, УПИ 

ІІ кв. 13 А 

Незастроен УПИ ІІ (втори) кв. 13 А 

(тринадесет А) с площ 970 

(деветстотин и седемдесет) кв. м., 

отреден за "Квартален магазин" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 126.60 (две хиляди 

сто двадесет и шест 

лв., шестдесет ст.) лева 

Кметство с. Ореш - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

Търговски обект и склад 

собственост на ПК 

"Напредък" с. Ореш с нот. 

акт 21 т. ІІІ/2001 г. с режим 

право на строеж. ОЗП - 66.72 

кв. м. 

   

149 1390/03.10.2006 1390 с. Вардим, 

УПИ ІІІ кв. 68 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ ІІІ (трети) кв. 68 (шестдесет и 

осем) с площ 600 (шестстотин) кв. м., 

отреден за "Жилищно строителство" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 512.00 (хиляда пет  Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда на Цветан 

Аспарухов Русков с договор 

от 05.10.1988 г. 

   

150 1391/10.10.2006 1391 гр. Свищов, 

ул. "Екзарх 

Антим І" 3А, 

УПИ ХХІV-

2319, кв. 28 

432/812 (четиристотин тридесет и 

две/осемстотин и дванадесет) ид. 

части от застроен урегулиран 

поземлен имот ХХІV-2319 (двадесет 

и четири-две хиляди триста и 

деветнадесет) кв. 28 (двадесет и 

осем), целият от 812 (осемстотин и 

дванадесет) кв. м., отреден за 

"Жилищно строителство" по плана на 

гр. Свищов 

 

 

 

 

 

 

 

3 110.40 (три хиляди 

сто и десет лв., 

четиридесет ст.) лева 

     

151 1392/10.10.2006 1392 обл. В. 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Тодор 

Хрулев" 2, 

ЕКАТТЕ 

65766, УПИ 

ХVІІІ-377, кв.  

10 

Незастроен УПИ ХVІІІ-377 

(осемнадесет-триста седемдесет и 

седем) кв. 10 (десет) с площ 726 

(седемстотин двадесет и шест) кв. м., 

отреден за "Ветеринарна аптека" по 

плана на гр. Свищов 

5 227.20 (пет хиляди 

двеста двадесет и 

седем лв., двадесет ст.) 

лева 

 Продаден с Договор от 

31.05.2007 г. на  „Елит 

Комерс” ЕООД гр. Велико 

Търново. 

  Заповед № 2464 от 

10.10.2007 г. 
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152 1393/10.10.2006 1393 с. Алеково, 

УПИ кв. 70  

Незастроен УПИ кв. 70 (седемдесет) с 

площ 4 100 (четири хиляди и сто) кв. 

м., отреден за "Кланница и угоително 

стопанство" по плана на с. Алеково 

 

 

 

 

 

 

4 210.70 (четири 

хиляди двеста и десет 

лв., седемдесет ст.) 

лева 

Кметство с. Алеково - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

    

153 1395/02.11.2006 1395 гр. Свищов, 

ул. "Цар 

Освободител" 

74А, УПИ 

ХІІІ, кв. 76  

Незастроен УПИ ХІІІ (тринадесет) кв. 

67 (шестдесет и седем), с площ 130 

(сто и тридесет) кв. м., отреден за 

"КОО" и застройка с височина max 6 

(шест) м. 

 

 

 

 

 

 

 

1 560.00 (хиляда пет-

стотин и шестдесет) 

лева 

 Отстъпено право на строеж с 

Договор от 08.08.2007 г. на 

Дария Пенева Първанова. 

   

154 1396/02.11.2006 1396 с. Царевец, ул. 

"Осма" 43, 

УПИ ХІV-144, 

кв. 25Б 

Незастроен УПИ ХІV-144 

(четиринадесет-сто четиридесет и 

четири) кв. 25 Б (двадесет и пет "Б") с 

площ 1000 (хиляда) кв. м., отреден за 

"жилищно строителство"  

 

 

 

 

 

 

 

1 555.80 (хиляда пет-

стотин петдесет и пет 

лв., осемдесесет ст.) 

лева 

 С договор от 05.02.2008 г. 

продаден на "Дунав Агро" 

ЕООД Свищов. 

  Отписан със Заповед № 

1539/26.06.2008 г. 

155 1397/03.11.2006 1397 с. Царевец, ул. 

"Осма" 45, 

УПИ ХV-144, 

кв. 25Б 

Незастроен УПИ ХV-144 (петнадесет-

сто четиридесет и четири) кв. 25 Б 

(двадесет и пет "Б") с площ 1 030 

(хиляда и тридесет) кв. м., отреден за 

"жилищно строителство"  

 

 

 

 

 

 

 

1 537.70 (хиляда пет- 

стотин тридесет и 

седем лв., седемдесет 

ст.) лева 

 С договор от 05.02.2008 г. 

продаден на "Дунав Агро" 

ЕООД Свищов. 

  Отписан със Заповед № 

1541/26.06.2008 г. 

 156 1398/03.11.2006 1398 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Царевец, ул. 

"Осма" 47, 

УПИ ХVІ, кв. 

25Б  

 

 

 

 

 

 

Незастроен УПИ ХVІ (шестнадесет) 

кв. 25 Б (двадесет и пет "Б") с площ 

780 (седемстотин и осемдесет) кв. м., 

отреден за "жилищно строителство". 

1 904.80 (хиляда 

деветстотин и четири 

лв., осемдесет ст.) лева 

 С договор от 05.02.2008 г. 

продаден на "Дунав Агро" 

ЕООД Свищов. 

  Отписан със Заповед № 

1538/26.06.2008 г. 
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157 1399/03.11.2006 1399 с. Царевец, ул. 

"Осма" 49, 

УПИ ХVІІ, кв. 

25Б  

 

Незастроен УПИ ХVІІ (седемнадесет) 

кв. 25Б (двадесет и пет "Б") с площ 

872 (осемстотин седемдесет и два) кв. 

м., отреден за "жилищно 

строителство". 

1 992.20 (хиляда девет-

стотин деветдесет и 

два лв., двадесет ст.( 

лева 

 Продаден с Договор от 

27.07.2007 г. на „Еврострой-

ЛМ” ООД  гр. Свищов. 

  Заповед № 1695 от 

06.08.2007 г. 

158 1400/03.11.2006 1400 с. Царевец, ул. 

"Осма" 51, 

УПИ ХVІІІ, 

кв. 25Б 

 

Незастроен УПИ ХVІІІ (осемнадесет) 

кв. 25Б (двадесет и пет "Б") с площ 

872 (осемстотин седемдесет и два) кв. 

м., отреден за "жилищно 

строителство". 

1 724.00 (хиляда седем- 

стотин двадесет и 

четири) лева 

 Продаден с Договор от 

27.07.2007 г. на „Еврострой-

ЛМ” ООД  гр. Свищов. 

  Заповед № 1694 от 

06.08.2007 г. 

159 1401/03.11.2006 1401 с. Царевец, ул. 

"Осма" 59, 

УПИ ХХ-144, 

кв. 25Б 

 

Незастроен УПИ ХХ-144 (двадесет-

сто четиридесет и четири) кв. 25Б 

(двадесет и пет "Б") с площ 940 

(деветстотин и четиридесет) кв. м., 

отреден за "жилищно строителство". 

1 116.30 (хиляда сто и 

шестнадесет лв., 

тридесет ст.) лева 

 Продаден с Договор от 

24.04.2007 г. на Мария 

Георгиева Владимирова. 

  Заповед № 2494 от 

15.10.2007 г. 

160 1402/03.11.2006 1402 с. Царевец, ул. 

"Осма" 57, 

УПИ ХХІ-144, 

кв. 25Б  

 

 

 

 

Незастроен УПИ ХХІ-144 (двадесет и 

първи-сто четиридесет и четири) кв. 

25Б (двадесет и пет "Б") с площ 940 

(деветстотин и четиридесет) кв. м., 

отреден за "жилищно строителство 

 

 

 

 

 

 

 

1 063.10 (хиляда шест-

десет и три лв., десет 

ст.) лева 

 С договор от 05.02.2008 г. 

продаден на "Дунав Агро" 

ЕООД Свищов. 

  Отписан със Заповед № 

1540/26.06.2008 г. 

161 1403/03.11.2006 1403 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Царевец, ул. 

"Осма" 55, 

УПИ ХХІІ, кв. 

25Б  

 

 

Незастроен УПИ ХХІІ (двадесет и 

втори) кв. 25Б (двадесет и пет "Б") с 

площ 872 )осемстотин седемдесет и 

два) кв. м., отреден за "жилищно 

строителство". 

 

 

 

 

 

 

 

1 035.50 (хиляда 

тридесет и пет лв., 

петдесет ст.) лева 

 С договор от 05.02.2008 г. 

продаден на "Дунав Агро" 

ЕООД Свищов. 

  Отписан със Заповед № 

1537/26.06.2008 г. 

162 1404/13.11.2006 1404 гр. Свищов, 

ул. "Градево" 

18А, УПИ VІІІ 

кв. 99.  

Застроен урегулиран поземлен имот 

VІІІ (осем) кв. 99 (деветдесет и девет) 

с площ 500 (петстотин) кв. м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000.00 (три хиляди) 

лева 

 Отстъпено право на строеж 

на Петър Александров 

Ангелов и Петър Иванов 

Кузманов, съгласно Договор 

от 25.08.1961 г. Нот. акт № 

73 том І д. 167/1963 г. за 

Петър Кузманов. 
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163 1405/22.11.2006 1405 гр. Свищов, 

ул. "К. Д. 

Аврамов" 2-6, 

ул. "Д. Х. 

Василев" 5-9, 

УПИ І кв. 43 

Застроен урегулиран поземлен имот І 

(първи) кв. 43 (четиридесет и три) с 

площ 3 335 (три хиляди триста 

тридесет и пет) кв. м., отреден за 

"Жилищен комплекс"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 020.00 (четиридесет 

хиляди и двадесет) 

лева 

 Отстъпено право на строеж 

за жилищни блокове, 

масивни, монолитни: 

1. блок "Подем" - ул. "К. Д. 

Аврамов" № 2;  

2. блок ГНС - ул. "К. Д. 

Аврамов" № 4;  

3. блок "Еделвайс" с договор 

от 31.01.1964 г. - ул. "К. Д. 

Аврамов" № 6; 

4. блок "Аврора" - ул. "Д. Х. 

Василев" № 7; 

   

 164 1406/23.11.2006 1406 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Черни връх" 

64, УПИ ІІІ, 

кв. 114 

 

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІІІ (трети) кв. 114 (сто и 

четиринадесет) с площ 360 (триста и 

шестдесет) кв. м. 

2 160.00 (две хиляди 

сто и шестдесет лв.) 

лева 

 С договор от 20.12.1997 г. на 

Община Свищов е отстъпено 

право на строеж на "Триада" 

ООД Свищов, регистрирано с 

решение № 115/1996 г. на 

ВТОС. 

   

165 1407/30.11.2006 1407 землище с. 

Вардим, м. 

"Черничките", 

имот кад. № 

509011 

Земеделска земя, представляваща 

имот кад. № 509011 (пет, нула, девет, 

нула, едно, едно) с площ 188.322 (сто 

осемдесет и осем дка, триста двадесет 

и два кв. м.) дка. 

 Начин на трайно ползване - залесена 

територия (13.522 - тринадесет дка, 

петстотин двадесет и два кв. м.), 

пасище - мера (174.800 - сто 

седемдесет и четири дка, осемстотин 

кв. м.) 

 

 

 

8 164.00 (осем хиляди 

сто шестдесет и 

четири) лева 

Кметство с. Вардим    Преактуван с АОС № 

1657 и 1658/04.03.2008 

г. 
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166 1408/10.01.2007 1408 гр. Свищов, 

ул. "Черни 

връх" 45, УПИ 

ХVІ-4026, кв. 

107 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ ХVІ-4026 (шестнадесет-четири 

хиляди двадесет и шест) кв. 107 (сто 

и седем), с площ 406 (четиристотин и 

щест) кв. м. 

2 923.20 (две хиляди 

деветстотин двадесет и 

три лв., двадесет ст.) 

лева 

 Отстъпено право на строеж 

на Любомир Личков 

Григоров. 

Продаден с Договор от 

09.03.2007 г. на Любомир 

Личков Григоров. 

  Отписан със Запаовед 

№ 615/22.03.2007 г. 

167 1409/12.01.2007 1409 гр. Свищов, 

ул. "Витоша" 

2, УПИ І-3531 

кв. 107 

Застроен урегулиран поземлен имот 

І-3531 (първи-три хиляди петстотин 

тридесет и едно) кв. 107 (сто и седем) 

с площ 540 (петстотин и четиридесет) 

кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 888.00 (три хиляди 

осемстотин осемдесет 

и осем) лв. 

 Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда с Договор 

от 20.07.1956 г. на Асен 

Йорданов Ангелов и 

Марийка Тотева Ангелова - 

собственици с нот. акт № 63 

том І от 1987 г. 

   

168 1410/02.02.2007 1410 гр. Свищов, 

ул. "Витоша" 

18, УПИ ІХ-

3518, кв. 107  

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІХ-3518 (девети-три хиляди 

петстотин и осемнадесет) кв. 107 (сто 

и седем) с площ 390 (триста и 

деветдесет) кв. м. 

 

 

 

2 808.00 (две хиляди 

осемстотин и осем) 

лева. 

 Отстъпено право на строеж 

за жил. сгради с Договор от 

15.06.1957 г. на Георги 

Петков Михайлов. 

 

Продаден с Договор от 

02.08.2007 г. на Митко 

Георгиев Петков 

  Отписан със Заповед № 

1710/08.08.2007 г. 

169 1411/02.02.2007 1411 обл. В. 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Младост" 2-8, 

УПИ І кв. 90, 

Застроен урегулиран поземлен имот І 

(първи) кв. 90 (деветдесет), с площ 18 

570 (осемнадесет хиляди петстотин и 

седемдесет) кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 704.00 (сто 

тридесет и три хиляди 

седемстотин и четири 

лв.) лева 

 7. Отстъпено право на строеж: 
1. Жил. блок ППП, 8 ет. - № 4 А, 4 Б, 

4 В, 4 Г и 4 Д; 5 ет. - бл. 10; 

2. ГСК - 16 бр. с Договор от 
07.01.1994 г.;16 бр. с Договор от 

20.05.1991 г. и 1 бр. с Договор от 

20.09.1989 г.;11 бр. с Договор от 
04.08.1994 г.;14 бр. с Договор от 

29.03.1991г. 

3. Трафопост на НЕК - ЕРГО; 
4. Магазин (б. супермаркет "Дунав"), 

продаден на ЕТ "Мария Антонова - 

Мария Антонова" с Договор по 
ЗППДОбП от 28.01.1997 г. 

   

170 1412/08.02.2007  1412 гр. Свищов, 

ул. "Черни 

връх" 48-48А, 

УПИ ІХ-3540, 

кв. 112  

 

 

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІХ-3540 (девет-три хиляди петстотин 

и четиридесет) кв. 112 (сто и 

дванадесет) с площ 610 (шестстотин и 

десет) кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 392.00 (четири 

хиляди триста 

деветдесет и два) лева 

 Отстъпено право на строеж 

за жил. сграда и допълващо 

застрояване на Дафинка 

Костадинова Минчева и 

Борислав Димитров Минчев - 

н.а 107 т. І д. 260/08.04.1968 

г.  и на Георги Димитров 

Георгиев и Маргарита 

Борисова Георгиева - н.а. 121 

т. VІІ д. 607/28.10.2004 г. 
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171 

 

 

1413/09.03.2007 

 

 

 

 

 

 

1413 землище село 

Драгомирово, 

имот кад. № 

000199 

Земеделска земя кад. № 000199 с 

площ 17.574 дка, с начин на трайно 

ползване "Рибарник" 

 

15 341.20 (петнадесет 

хиляди триста 

четиридесет и един лв., 

двадесет ст.) лева 

     

172 1414/09.03.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1414 гр. Свищов, 

ул. "Георги 

Матев" № 4, 

УПИ ІІ кв. 102 

1150/1770 (хиляда сто и 

петдесет/хиляда седемстотин и 

седемдесет) ид. ч. от застроен 

урегулиран поземлен имот УПИ ІІ 

(две) кв. 102 (сто и две), целият от 

1770 (хиляда седемстотин и 

седемдесет) кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

7 452.00 (седем хиляди 

четиристотин петдесет 

и два) лева 

 Обекти с режим отстъпено право на 

строеж притежават "Линекс" ЕООД 
рег. по ф.д. 1094/2002 г. по описа на 

ВТОС, както следва: 5 бр. складове 

със ЗП - 155.10 кв. м. съгласно нот. 
акт № 133 том V д. 446/2006 г. и 2 

бр. складове, 2 бр. гаражи, 

преддверие и коридор с ЗП - 236 кв. 
м., съгласно нот. акт № 182 том ІІІ 

рег. № 3292 д. 237/2004 г. Отстъпено 

допълнително право на строеж на 
„Линекс” ЕООД с Договор от 

05.11.2007 г. 

   

173 1415/09.03.2007 

 

1415 гр. Свищов,  

ул. "Д. А. 

Ценов" № 3, 

УПИ Х-1736 

кв. 69 

35/235 (тридесет и пет/двеста 

тридесет и пет) ид. ч. от урегулиран 

поземлен имот УПИ Х-1736 (десет-

хиляда седемстотин тридесет и шест) 

кв. 69 (шестдесет и девет), целият с 

площ 235 (двеста тридесет и пет) кв. 

м. 

504.00 (петстотин и 

четири) лева 

 С Договор от 17.10.2007 г. 

продадени на 

съсобствениците Александър 

Янков Христов и Янка 

Братованова Христова. 

  Заповед № 2759 

20.10.2007 г. 

174 1416/14.03.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1416 гр. Балчик, 

урбанизирана 

територия, 

поземлен имот 

№ 02508.5.17, 

м. "Овчарски 

плаж - юг", 

Двуетажна масивна, нежилищна сграда 

(почивна станция) строена 1984 (хиляда 

деветстотин осемдесет и четвърта) год., 

със ЗП - 209.55 (двеста и девет кв. м., 

петдесет и пет кв. см.) кв. м., РЗП - 359.80 

(триста петдесет и девет кв. м., осемдесет 

кв. см.) кв. м., състояща се от 8 (осем) 

стаи, всяка със санитарен възел и входно 

антре, заедно с прилежащ терен с площ 

398.67 (триста деветдесет и осем кв. м., 

шестдесет и седем кв. см.) кв. м.,  

представляващ 1/3 (една трета) ид. ч. от 

поземлен имот 02508.5.17 ЕКАТТЕ (нула 

две пет нула осем), кад. район (пети) имот 

(седемнадесет) по кадастралната карна на 

гр. Балчик 

28 666.00 (двадесет и 

осем хиляди 

шестстотин шестдесет 

и шест) лева 

 Имота продаден с Договор от 

15.05.2007 г. на "Викториа" 

ЕООД с. Ясен. 

   

175 1418/22.03.2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1418 гр. Свищов,   

ул. "Цветан 

Радославов", 

УПИ ІХ кв. 36  

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ІХ (девет) кв. 36 (тридесет и 

шест) с площ 1 412 (хиляда 

четиристотин и дванадесет) кв. м. и 

построените нежилищни, 

едноетажни, масивни-монолитни 

сгради строени 1960 г. (хиляда 

деветстотин и шестдесета) както 

следва:1. Офис сграда, състояща се от 

две стаи, коридор и сервизно 

помещение със ЗП - 46, 44 

(четиридесет и шест кв. м., 

четиридесет и шест кв. см.) кв. м.; 2. 

Работилница и гараж със ЗП - 47.85 

(четиридесет и седем кв. м., 

осемдесет и пет кв. см.) кв. м. 

16 997.00 (шестнадесет 

хиляди деветстотин 

деветдесет и седем) 

лева 
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176 1419/23.03.2007 1419 гр. Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Д. 

Шишманов" 

№ 24 А, пл. 

№ 373 кв. 34  

Незастроен неурегулиран поземлен 

имот пл. № 373 (триста седемдесет и 

три) кв. 34 (тридесет и четири) с 

площ 357 (триста петдесет и седем) 

кв. м., участващ в УПИ І-2237,373 

(първи-две хиляди двеста тридесет и 

седем, триста седемдесет и три) с 354 

(триста петдесет и четири) кв. м. 

 

2 517.60 (две хиляди 

петстотин и седемна-

десет лв., шестдесет 

ст.) лева 

 Продаден с Договор от 

18.12.2007 г. на „Бойко 

Лазаров и син” ООД гр. 

Свищов. 

  Заповед № 29 от 

11.01.2008 г. 

177 1421/29.03.2007 1421  гр. Свищов, 

ул. "С. 

Ванков" 2А,  

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ІІ (втори) кв. 114А (сто и 

четиринадесет А), с площ 160 (сто и 

шестдесет) кв. м., отреден  за 

търговски обект. 

928.00 (деветстотин 

двадесет и осем лв.) 

С Договор от 22.12.1997 

г. на Община Свищов e 

отстъпено право на 

строеж за търговски 

обект на ЕТ "Аутобан - 

Илия Илиев" 

Имотът е продаден с 

Договор от 07.06.2007 г. на 

ЕТ „Аутобан – Илия 

Илиев”. 

  Заповед № 1334 от 

26.06.2007 г. 

178 1422/29.03.2007 1422 обл. В. 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим,  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ VІ (шест) кв. 68 

(шестдесет и оесм) с площ 1 160 

(хиляда сто и шестдесет) кв. м., 

отреден за "Лодкостоянка" 

3 073.00 (три хиляди 

седемдесет и три лв.) 

Кметство с. Вардим - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

    

179 1423/12.04.2007 1423 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

О. Могила,  

Незастроен УПИ І (първи) кв. 90 

(деветдесет) с площ 19 883 

(деветнадесет хиляди осемстотин 

осемдесет и три) кв. м. 

57 515. 70 лева 

(петдесет и седем 

хиляди петстотин и 

петнадесет лв., 

седемдесет ст.) 

 Продаден с Договор от 

19.07.2007 г. на „Линк 

сервиз прлюс” ООД гр. Русе 

  Заповед № 2425 от 

04.10.2007 г. 

180 1424/12.04.2007 1424 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

О. Могила,  

Незастроен УПИ ІІІ (три) кв. 90 

(деветдесет) с площ 20 277 (двадесет 

хиляди двеста седемдесет и седем) 

кв. м. 

58 803.30 (петдесет и 

осем хиляди 

осемстотин и три лв., 

тридесет ст.) 

 Продаден с Договор от 

19.07.2007 г. на „Линк 

сервиз прлюс” ООД гр. Русе 

  Заповед № 2423 от 

04.10.2007 г. 

181 1425/14.05.2007 1425 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766,  ул. 

"Черни връх" 

16 Ж 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ XL (четиридесет) кв. 105 (сто и 

пет) с площ 990 (деветстотин и 

деветдесет) кв. м. 

7 128.00 (седем 

хиляди сто двадесет и 

осем лв.) 

Отстъпено право на строеж за 9 
бр. гаражи на ГСК "Свобода", 

съгласно Договор от 10.02.1997 

г. на:1.Божидар Димитров 
Линков 2.Здравко Йорданов 

Игнатов 3.Тодор Господинов 

Райнов 4.Валентин Атанасов 
Маринов 5.Коста Маринов 

Мънзаров 6.Цветан Аспарухов 

Русков 7.Райко Георгиев 
Райков 8.Стоян Борисов Петров 

9.Ламби Ангелов Денкин. 

Отстъпено допълнително право 
на строеж на Дечо Георгиев 

Дечев с Договор от 19.07.2007 
г. 
 

 

 

 

 

 

 

    

182 1426/14.05.2007 1426 гр. Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Д. 

Шишманов" 

24  

511/1015 (петстотин и единадесет-

хиляда и петнадесет) идеални части 

от застроен урегулиран поземлен 

имот УПИ VІІІ-2238 (осем-две 

хиляди двеста тридесет и осем) кв. 

34 (тридесет и четири), целият от 

1015 (хиляда и петнадесет) кв. м. 

 

 

4 834.10 (четири 

хиляди осемстотин 

тридесет и четири лв., 

десет ст.) лева 
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183 1427/17.05.2007 1427 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "3-

ти март" 92 

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІІІ-3821 (три-три хиляди осемстотин 

двадесет и първи) кв. 96 (деветдесет 

и шест), с площ 493 (четиристотин 

деветдесет и три) кв. м. 

3 549.60 лева (три 

хиляди петстотин 

четиридесет и девет 

лв., шестдесет ст.) 

Отстъпено право на 

строеж за жил. сграда с 

Договор от 03.12.1958 г. 

на Георги Василев 

Ангелов. 

    

184 1429/17.05.2007 1429 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"27 юни" 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

V-4122 (пети-четири хиляди сто 

двадесет и две) кв. 52 (петдесет и 

две), с площ 2 424 кв. м. (две хиляди 

четиристотин двадесет и четири кв. 

м.) 

 

Площта на имота е увеличена с 141 

кв. м. придадени от УПИ ХІІІ-

2040,2041 на „ЕДИ-91” ЕООД. 

34 905.60 лева 

(тридесет и четири 

хиляди деветстотин и 

пет лв., шестдесет ст.) 

Отстъпено право на 

строеж: 

1.Жил. блок № 4, 

масивен, 4 етажа, строен 

1966 г. с 40 ап. 

2.Гараж № 1 - Иван 

Кралев Иванов с Договор 

от 09.07.1996 г. 

3.Гараж № 3 - Георги 

Първанов Георгиев с 

Договор от 09.07.1996 г. 

4.Гараж № 4 - Васил 

Николов Дамянов с 

Договор от 12.07.1996 г. 

С окончателен договор от 

17.07.2008 г. придадени 77 

кв. м. към УПИ ХІІІ-

2040,2041 на "ЕДИ-91" 

ЕООД гр. Свищов. 

   

185 1430/17.05.2007 1430 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Ореш, 

ЕКАТТЕ 

53672, ул. 

"Плиска" 23 

А 

 

 

950/1020 (деветстотин и петдесет-

хиляда и двадесет) ид. части от УПИ 

ІV-763 (четвърти-седемстотин 

шестдесет и три) кв. 62 (шестдесет и 

втори), целият от 1020 кв. м. (хиляда 

и двадесет кв. м.) - без отреждане. 

2 121.30 лева (две 

хиляди сто двадесет и 

един лв., тридесет ст.) 

Кметство с. Ореш - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

    

186 1431/07.06.2007 1431 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

ЕКАТТЕ 

10118 

 

 

 

 

 

 

Сладкарница със ЗП - 66 кв. м. 

(шестдесет и шест кв. м.) от 

търговска сграда, масивна ж.б.ел., 

едноетажна строена 1968 година 

(хиляда деветстотин шестдесет и 

осма г.), заедно със съответните 

идеални части от правото на строеж 

върху дворното място, 

представляващо УПИ ХІІІ-173 

(тринадесет-сто седемдесет и три) кв. 

7 (седем). 

5 218.00 лева (пет 

хиляди двеста и 

осемнадесет лв.) 

Кметство с. Вардим - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  

 47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

187 1432/07.06.2007 1432 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Бараки 

Вежен" № 1-

18 А 

Застроен УПИ ІХ-4116 (девет-четири 

хиляди сто и шестнадесет) кв. 27 А 

(двадесет и седем А) представляващ 

земя от 2 674 (две хиляди 

шестстотин седемдесет и четири) кв. 

м. и жилищни сгради - бараки, 

паянтови, едноетажни, строени 1977 

(хиляда деветстотин седемдесет и 

седма) година: 

1.Жилища №№ 1 (едно), 2 (две), 3 

(три), 4 (четири), 7 (седем), 8 (осем) 

и 9 (девет) със ЗП - 49.82 кв. м. 

(четиридесет и девет кв. м., 

осемдесет и два км. см.), състоящи се 

от кухня, три стаи, сервизно 

помещение и коридор. 2.Жилища 

№№ 12 (дванадесет), 13 

(тринадесет), 14 (четиринадесет), 15 

(петнадесет), 16 (шестнадесет) и 17 

(седемнадесет) със ЗП - 49.40 кв. м. 

(четиридесет и девет кв. м., 

четиридесет кв. см.) състоящи се от 

кухня, три стаи, сервизно помещение 

и коридор. 

3.Жилища №№ 10 (десет), 10А 

(десет А), 18 (осемнадесет), 18А 

(осемнадесет А), 11 (единадесет) и 

11А (единадесет А) със ЗП - 36.50 кв. 

м. (тридесет и шест кв. м., петдесет 

кв. см.) състоящи се от кухненски 

бокс, две стаи, антре и сервизно 

помещение. 

4.Складове-полумасивни, 

едноетажни (от запад на изток): 

4.1. Шест броя от № 1 до № 6 (от 

едно до шест) с ПП-7.30 кв. м. (седем 

кв. м., тридесет кв. см.) всеки (ОЗП-

43.80 кв. м. (четиридесет и три кв. м., 

осемдесет кв. см.)), разположени 

източно от жилище № 10 А (десет 

А). 

4.2.Три броя с №№ 7 (седем), 8 

(осем) и 9 (девет) с ПП-6.40 кв. м. 

(шест кв. м., четиридесет к см.) всеки 

(ОЗП-22.10 кв. м. (двадесет и два кв. 

м., десет кв. см.)), разположени 

западно от жилище № 18 А 

(осемнадесет А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 551.00 (тридесет и 

седем хиляди 

петстотин петдесет и 

един лв.) 

С Решение № 632, 

Протокол 55 от 

24.02.2006 г. на ОбС 

включени в наемния 

фонд на общината. 
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188 1433/07.06.2007 1433 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Бараки 

Вежен" № 3,  

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ VІІІ-3107,3115 (осем-три хиляди 

сто и седем, три хиляди сто и петнадесет) 

кв. 27 А (двадесет и седем А) 

представляващ земя от 1 028 (хиляда 

двадесет и осем) кв. м. и складове, 

полумасивни, едноетажни, строени 1977 

(хиляда деветстотин седемдесет и седма) 

година - 9 (девет) броя (запад/изток) от 

№ 20 до № 28  (от двадесет до двадесет и 

осем) с ОЗП - 73.35 кв. м. (седемдесет и 

три кв. м., тридесет и пет кв. см.)  

7 431.50 лева (седем 

хиляди четиристотин 

тридесет и един лв., 

петдесет ст.) 

С Решение № 632, 

Протокол № 55 от 

24.02.2006 г. включени в 

наемния фонд на 

общината.  

 

    

189 1434/07.06.2007 1434 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Бараки 

Вежен" 

32,33,34,38  

Жилища, едноетажни, паянтови, строени 

1977 година (хиляда деветстотин 

седемдесет и седма) год. - 4 (четири) 

броя (запад/изток) с №№ 38 (тридесет и 

осем), 34 (тридесет и четири), 33 

(тридесет и три), 32 (тридесет и две), 

всяко със ЗП-66.33 кв. м. (шестдесет и 

шест кв. м., тридесет и три кв. см.), 

състоящи се от кухня, три стаи, коридор 

и сервизно помещение, разположени 

върху част от пл. № 4616 (четири хиляди 

шестстотин и шестнадесет), участващ в 

УПИ І (първи) кв. 61 (шестдесет и едно). 

 

4 935.20 лева (четири 

хиляди деветстотин 

тридесет и пет лв., 

двадесет ст.) 

С Решение № 632, 

Протокол 55 от 

24.02.2006 г. на ОбС 

включени в наемния 

фонд на общината. 

    

190 1435/07.06.2007 1435 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Бараки 

Вежен" 

Застроен УПИ ХІХ-4016 (девет-четири 

хиляди и шестнадесет) кв. 61 (шестдесет 

и едно) с площ 499 кв. м. (четиристотин 

деветдесет и девет) кв. м. и жилищна 

сграда, едноетажна, паянтова, строена 

1977 година (хиляда деветстотин 

седемдесет и седма г.) състояща се 

от:1.Жилище № 40 (четиридесет) - изток, 

със ЗП - 36.50 кв. м. (тридесет и шест кв. 

м., петдесет кв. см.), състоящо се от 

кухненски бокс, две стаи, входно антре и 

сервизно помещение.  2.Жилище № 40 А 

(четиридесет А) - запад, със ЗП - 36.50 

кв. м. (тридесет и шест кв. м., петдесет 

кв. см.), състоящо се от кухненски бокс, 

две стаи, входно антре и сервизно 

помещение. 

 

4 950.80 лева (четири 

хиляди деветстотин и 

петдесет лв., 

осемдесет ст.) 

С Решение № 632, 

Протокол № 55 от 

24.02.2006 г. включени в 

наемния фонд на 

общината. 

 

    

191 1436/28.05.2007 1436 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Бараки 

Вежен" 39-39 

А 

Застроен урегулиран поземлен имот 

пл. № 4016 (четири хиляди и 

шестнаседесет) кв. 61 (шестдесет и 

първи), участващ в УПИ І (едно) с 

площ 296 (двеста деветдесет и шест) 

кв. м. и жилищна сграда, паянтова, 

едноетажна, строена 1977 (хиляда 

деветстотин седемдесет и седма) 

година, състояща се от: 1.Жилище - 

запад № 39 А (тридесет и девет А) 

със ЗП - 36.50 кв. м. (тридесет и шест 

кв. м., петдесет кв. см.) от кухненски 

бокс, две стаи, входно антре и 

сервизно помещение; 2.Жилище - 

изток № 39 (тридесет и девет) със ЗП 

- 36.50 кв. м. (тридесет и шест кв. м., 

петдесет кв. см.) от кухненски бокс, 

две стаи, входно антре и сервизно 

помещение 

3 063.00 (три хиляди 

шестдесет и три лв.) 

С Решение № 632, 

Протокол № 55 от 

24.02.2006 г. включени в 

наемния фонд на 

общината. 
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192 1437/07.06.2007  1437 бл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Бараки 

Вежен" 41-

41А 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХVІІІ-4016 (осемнадесет-четири хиляди 

и шестнадесет) кв. 61 (шестдесет и 

първи) представляващ земя с площ 510 

(петстотин и десет) кв. м. и жилищна 

сграда, едноетажна, паянтова, строена 

1977 (хиляда деветстотин седемдесет и 

седма) година състояща се от: 1.Жилище 

№ 41 А (четиридесет и едно А) - запад 

състоящо се от кухненски бокс, две стаи, 

входно антре и санитарен възел със ЗП - 

36.50 кв. м. (тридесет и шест кв. м., 

петдесет кв. см.); 2.Жилище № 41 А 

(четиридесет и едно ) - изток, състоящо 

се от кухненски бокс, две стаи, входно 

антре и санитарен възел със ЗП - 36.50 

кв. м. (тридесет и шест кв. м., петдесет 

кв. см.) 

5 030.00 (пет хиляди 

и тридесет) лева 

С Решение № 632, 

Протокол № 55 от 

24.02.2006 г. включени в 

наемния фонд на 

общината. 

    

193 1438/07.06.2007 1438 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Бараки 

Вежен" № 

22-24 А 

1.Жилищни сгради - 3 (три) броя, 

едноетажни паянтови, строени 1977 

година (хиляда деветстотин седемдесет и 

седма г.), общо с 6 (шест) броя жилища с 

№№ 22 (двадесет и две), 22 А (двадесет и 

две А), 23 (двадесет и три), 23 А 

(двадесет и три А), 24 (двадесет и 

четири), 24 А (двадесет и четири А) 

разположени от изток на запад, всяко със 

ЗП - 36.50 кв. м. (тридесет и шест кв. м., 

петдесет кв. см.), състоящи се от две 

стаи, кухненски бокс, входно антре и 

сервизно помещение. 

2.Складове, полумасивни, едноетажни, 

строени 1977 година (хиляда деветстотин 

седемдесет и седма г.)  - три броя с №№ 

17 (седемнадесет), 18 (осемнадесет) и 19 

(деветнадесет) с ПП - 6.40 кв. м. (шест 

кв. м., четиридесет кв. см.), ОЗП - 21.76 

кв. м. (двадесет и един кв. м., седемдесет 

и шест кв. см.), разположени в 

новопроектирана улица с ОК 353 - 354 

(триста петдесет и три - триста петдесет 

и четири), представляваща част от пл. № 

4116 (четири хиляди сто и шестнадесет) 

кв. 61 (шестдесет и едно). 

4 469.40 лева (четири 

четиристотин 

шестдесет и девет лв., 

четиридесет ст.) 

С Решение № 632, 

Протокол № 55 от 

24.02.2006 г. включени в 

наемния фонд на 

общината. 

 

    

194 1439/07.06.2007 1439 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Бараки 

Вежен" 42-

42А 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХVІІ-4016 (седемнадесет-четири 

хиляди и шестнадесет) кв. 61 

(шестдесет и едно) с площ 588 кв. м. 

(петстотин осемдесет и осем кв. м.) и 

жилищна сграда, едноетажна, 

паянтова, строен 1977 година 

(хиляда деветстотин седемдесет и 

седма г.), състояща се от две жилища 

- № 42 А (четиридесет и две А) и № 

42 (четиридесет и две) от запад на 

изток, всяко със ЗП - 36.50 кв. м. 

(тридесет и шест кв. м., петдесет кв. 

см.) състоящо се от две стаи, 

кухненски бокс, входно антре и 

коридор. 

2.Склад със ЗП - 5.50 кв. м. (пет кв. 

м., петдесет кв. см. 

 

5 704.90 лева (пет 

хиляди седемстотин и 

четири лв., деветдесет 

ст.) 

С Решение № 632, 

Протокол № 55 от 

24.02.2006 г. включени в 

наемния фонд на 

общината. 
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1195 1440/07.06.2007 1440 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ657

66, ул. 

"Бараки 

Вежен" 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХІ-4016 (петнадесет-четири хиляди и 

шестнадесет) с площ 994 кв. м. 

(деветстотин деветдесет и четири кв. 

м.) и жилищни сгради, едноетажни, 

паянтови, строени 1977 година 

(хиляда деветстотин седемдесет и 

седма г.), общо с 8 (осем) броя 

жилища с №№ 27 А (двадесет и 

седем А), № 44 А (четиридесет и 

четири А), 45 (четиридесет и пет) и 

45 А (четиридесет и пет А) (и/з), 25 

(двадесет и пет) и 25 А (двадесет и 

пет А) (и/з), 28 (двадесет и осем) и 28 

А (двадесет и осем А) (и/з), всяко със 

ЗП - 36.50 кв. м. (тридесет и шест кв. 

м., петдесет кв. см.), състоящо се от 

две стаи, кухненски бокс, входно 

антре и сервизно помещение. 

11 157.40 лева 

(единадесет хиляди 

сто петдесет и седем 

лв., четиридесет ст.). 

С Решение № 632, 

Протокол № 55 от 

26.02.2006 г. на ОбС, 

включени в наемния 

фонд на общината. 

    

196 1441/07.06.2007 1441 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Бараки 

Вежен" 

27,43, 43 А и 

44 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХVІ-9533 (шестнадесет-девет хиляди 

петстотин тридесет и три) с площ 

628 кв. м. (шестстотин двадесет и 

осем кв. м.) и 4 (четири) броя 

жилища, паянтови, едноетажни, 

строени 1977 година (хиляда 

деветстотин седемдесет и седма г.) с 

№№ 27 (двадесет и седем), 43 

(четиридесет и три), 43 А 

(четиридесет и три А) и 44 

(четиридесет и четири) (и/з), всяко 

със ЗП - 36.50 кв. м. (тридесет и шест 

кв. м., петдесет кв. см.), състоящо се 

от две стаи, кухненски бокс, входно 

антре и санитарен възел. 

 

 

11 206.90 лева 

(единадесет хиляди 

двеста и шест лв., 

деветдесет ст.) 

С Решение № 632, 

Протокол № 55 от 

26.02.2006 г. на ОбС 

включени в наемния 

фонд на общината. 

 

    

197 1442/07.06.2007 1442 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Бараки 

Вежен" 19-

21А, 26-26А,  

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХІV-4016 (четиринадесет-четири 

хиляди и шестнадесет) кв. 61 

(шестдесет и едно) с площ 1 239 кв. 

м. (хиляда двеста тридесет и девет 

кв. м.) и 4 (четири) бр. жилищни 

сгради, едноетажни, паянтови, 

строени 1977 година (хиляда 

деветстотин седемдесет и седма г.) с 

8 (осем) броя жилища от запад на 

изток с №№ 19 (деветнадесет), 19 А 

(деветнадесет А), 20 (двадесет), 20 А 

(двадесет А), 21 (двадесет и едно), 21 

А (двадесет и едно А), 26 (двадесет и 

шест) и 26 А (двадесет и шест А) 

(и/з), всяко с ЗП - 36.50 кв. м. 

(тридесет и шест кв. м., петдесет кв. 

см.), състоящо се от две стаи, 

кухненски бокс, входно антре и 

санитарен възел. 

 

 

12 568.60 лева   

(дванадесет хиляди 

петстотин шестдесет 

и осем лв., шестдесет 

ст)  

С Решение № 632, 

Протокол № 55 от 

26.02.2006 г. на ОбС 

включени в наемния 

фонд на общината. 
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198 1448/10.07.2007 1448 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Блатото" 

Земеделска земя (полска култура), 

четвърта категория - имот кад. № 

301001 (три, нула, едно, нула, нула, 

едно), с площ 13.988 дка (тринадесет 

дка, деветстотин осемдесет и осем 

кв. м.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 684.20 лева (хиляда 

шестстотин осемдесет 

и четири лв., двадесет 

ст.) 

     

199 1449/10.07.2007 1449 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Блатото", 

имот кад. № 

301003 

Земеделска земя (полска култура), 

четвърта категория - имот кад. № 

301003 (три, нула, едно, нула, нула, 

три), с площ 11.647 дка (единадесет 

дка, шестстотин четиридесет и седем 

кв. м.). 

 

 

 

 

 

 

 

1 402.30 лева (хиляда 

четиристотин и два 

лв., тридесет ст.) 

    Преактуван с АОС № 

4532/05.08.2011 г. 

200 1450/10.07.2007 1450 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Блатото" 

Земеделска земя (полска култура), 

четвърта категория - имот кад. № 

301004 (три, нула, едно, нула, нула, 

четири), с площ 29.795 дка (двадесет 

и девет дка, седемстотин деветдесет 

и пет кв. м.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 507.00 лева (шест 

хиляди петстотин и 

седем лв.) 

    Преактуван с АОС № 

4533/05.08.2011 г. 

201 1451/10.07.2007 1451 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Дунав" 10 

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ІV (четири) кв. 37 (тридесет и 

седем), с площ 588 кв. м. (петстотин 

осемдесет и осем кв. м.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 810.00 лева (три 

хиляди осемстотин и 

десет лв.) 

Върху имота има 

търговски обект с режим 

отстъпено право на 

строеж, собственост на 

ЕТ "Евгений Дочев" рег. 

по ф.д. 659/12.03.1993 г. 

на ВТОС с договор от 

07.05.2001 г. 

С договор от 19.10.2007 

г. отстъпено 

допълнително право на 

строеж на ЕТ „Евгений 

Дочев”. 

 

 

 

 

 Върху имота се 

учредява безсрочно 

право на 

преминаване, което 

да обслужва 

пътникопотока от 

транспортното 

съоръжение до ул. 

„Дунав”. 
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202 1482/03.08.2007 1482 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

ЕКАТТЕ 

10118, УПИ 

ІV кв. 44  

Обособен обект, състоящ се от три 

стаи, коридор и сервизни помещения 

със ЗП - 99.74 кв. м. (деветдесет и 

девет кв. м., седемдесет и четири кв. 

см.) и самостоятелен вход, 

разположен на първи етаж - изток от 

двуетажна, административна, 

монолитна сграда строена 1981 год. 

(хиляда деветстотин осемдесет и 

първа г.) с право на строеж. 

 

 

3 475.20 лева (три 

хиляди четиристотин 

седемдесет и пет лв., 

двадесет ст.) 

Кметство с. Вардим     

203 1522/13.09.2007 1522 обл.Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, 

ул."Екзарх 

Антим І" 2, 

УПИ ІІІ-

4129, кв 30 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІІІ - 4129 (трети- четири хиляди сто 

двадесет идевет) кв.30 (тридесет), с 

площ 3 491 (три хиляди 

четиристотин деветдесет и един) 

кв.м. 

17 138.10 лева 

(седемнадет хиляди 

сто тридесет и осем 

лв., десет ст.) 

Отстъпено право на 

строеж за : 

1. Жил.блок "Мизия"- 

ул."Др.Цанков" 17; 2. 

Жил.блок "Г.Димитров" 

с магазини (от з/и), 

собственост на - 

А."Хлебопроизводство и 

сладкарство"ООД с 

дог.08.03.99 г., Б. 

Йоланда Георгиева 

Венелинова - н.а.83 

т.ІІ/2007 г., В. "МС 

2000"ООД с 

дог.14.11.1997 г., Г. 

/б.Клуб/- ЕТ"Омега- 

Антон Павлов" с 

дог.27.12.2002 

г.,Д.Ателие -Йордан 

Любенов Цветков с 

догл18.10.1996 г., Е. 

маг."Дунавия" на 

ЕТ"Лилия Борисова"; 3. 

Жил.блок ГНС-

ул."Екз.Йосиф"4. 

С Договор от 05.11.2007 

г. отстъпено 

допълнително право на 

строеж на Йоланда 

Георгиева Венелинова. 
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204 1523/13.09.2007 1523 обл. 

В.Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул."3 

март" № 96-

96 А, кв. 96, 

парцел V-

3816,3817,  

 

 

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

V - 3816, 3817 (пет- три хиляди 

осемстотин и шестнадесет, три 

хиляди осемстотин и седемнадесет) 

кв. 96 (деветдесет и шест), с площ 

417 (четиристотин и шестнадесет) 

кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 401.90 лв. 

(две хиляди 

четиристотин и един 

лв., деветдесет ст.) 

Отстъпено право на 

строеж за жилищна 

сграда с договор от 

07.03.1957 г. на Иван 

Стоев Христов, 

продадена източната част 

от Асен Христов Стоев 

на Боян Любенов Славев 

с нот.акт № 64, т.V д.265 

от  20.04.2007 г. 

С Договор от 05.11.2007  

Отстъпено допълнително 

право на строеж на Боян 

Любенов Славев. 

 

 

 

 

 

    

205 1524/18.09.2007 1524 обл. 

В.търново, 

общ. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

78121 с. 

Царевец, 

УПИ Х, кв. 

11 по ПУП 

58/100 (петдесет и осем/ сто) 

идеални части от недовършена 

нежилищна едноетажна сграда, 

масивна монолитна, строена 1989 

г.(хиляда деветстотин осемдесет и 

девета), със ЗП - 393 (триста 

деветдесет и три) кв.м. и тераса 83 

(осемедест и три) кв.м.(Битова 

сграда), разположена в УПИ Х 

(десет) кв. 11(единадесет) по 

регулационния план на с.Царевец 

 

 

 

 

 

13 824.00 лева 

(тринадесет хиляди 

осемстотин двадесет 

и четири лв.) 

Кметство с. Царевец - 

Решение № 58/31.01.2008 

г., Прот. № 6 на ОбС 

Свищов. 

    

206 1525/03.10.2007 1525 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Цар 

Освободител

" 6Б, УПИ ІІІ 

кв. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ІІІ (три) кв. 53 (петдесет и 

три) целият от 1 140 кв. м. (хиляда 

сто и четиридесет кв. м.) - само 1 

050/1 140 (хиляда и петдесет - хиляда 

сто и четиридесет) идеални части. 

16 416.00 лева  

(шестнадесет хиляди 

четиристотин и 

шестнадесет лв.) 
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207 1526/03.10.2007 1526 обл. В. 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"П. Р. 

Славейков" 

№ 7-11, УПИ 

LXI-2875 кв. 

17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застроен УПИ LXI-2875 (шестдесет 

и едно-две хиляди осемстотин 

седемдесет и пет) кв. 17 

(седемнадесет) с площ 4 018 кв. м. 

(четири хиляди и осемнадесет кв. м.). 

34 554.80 лева  

(тридесет и четири 

хиляди петстотин 

петдесет и четири лв., 

осемдесет ст.) 

Отстъпено право на 

строеж за: 

1.Жил. блок 1, ул. "П. Р. 

Славийков" 11, ЕПЖС, 7 

ет., 2 входа по 21 ап. - 

1993 г.; 

2.Жил. блок 2, ул. "П. Р. 

Славейков" 7, ЕПЖС, 7 

ет., 3 входа по 21 ап. - 

1993 г.; 

    

208 1527/03.10.2007 1527 обл. В. 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"П. Р. 

Славейков" 

№ 5А, УПИ 

ХVІ кв. 17  

 

 

 

 

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ХVІ (шестнадесет) кв. 17 

(седемнадесет) с м.). 

992.70 лева  

(деветстотин 

деветдесет и два лв., 

седемдесет ст.) 

     

209 1529/03.10.2007 1529 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"П. Р. 

Славейков" 

№ 9, УПИ 

ХVІІІ кв. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незастроен УПИ ХVІІІ 

(осемнадесет) кв. 17 площ 119 кв. м. 

(сто и деветнадесет кв. 

(седемнадесет) с площ 1 348 кв. м. 

(хиляда триста четиридесет и осем 

кв. м.). 

11 592.80 лева  

(единадесет хиляди 

петстотин деветдесет 

и два лв., осемдесет 

ст.) 
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210 1530/12.10.2007 1530 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Алеко 

Константино

в" 8А, УПИ 

ХV-2169, кв. 

50  

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХV-2169 (петнадесет-две хиляди сто 

шестдесет и девет) кв. 50 (петдесет) с 

площ 913 кв. м. (деветстотин и 

тринадесет кв. м.) 

13 147.20 лева  

(тринадесет хиляди 

сто четиридесет и 

седем лв., двадесет 

ст.) 

Отстъпено право на 

строеж за сграда, 

административна, 

двуетажна, масивна, 

монолитна с рамкова 

конструкция, построена 

1980 г., Ловен дом, 

състояща се от: 

1. Обособен обект - клуб 

със ЗП - 99.50 кв. м. на І 

етаж, западна част, 

собственост на Михаил 

Георгиев Колчев, 

Недялка Георгиева 

Колчева - Спасова, 

Марийка Кирова Колчева 

и Надежда Георгиева 

Колчева - Договор за 

доброволна делба от 

25.02.2003 г. и нот. акт № 

16 т. ІІ д. 192/17.04.2002 

г.; 

2.Магазин, сервизни 

помещения и стълбище 

за ІІ етаж и ІІ етаж - 

"Ловно рибарски съюз". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

211 1531/15.10.2007 1531 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, 

ЗАПАДНА 

ИНДУСТРИ

АЛНА 

ЗОНА, 

пл.№9688  

 

 

 

 

Незастроен неурегулиран поземлен 

имот - пл. № 9688 (девет хиляди 

шестстотин осемдесет и осем) с 

площ 35 732 кв. м. (тридесет и две 

хиляди седемстотин тридесет и два 

кв. м.). 

257 270.40 лева  

(двеста петдесет и 

седем хиляди двеста 

и седемдесет лв., 

четиридесет ст.) 
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212 1532/15.10.2007 1532 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Отец 

Паисий" 47 

А, УПИ ІІ-

41, кв. 1  

 

 

 

 

 

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІІ-41 (две-четиридесет и едно) с 

площ 1 275 кв. м. (хиляда двеста 

седемдесет и пет кв. м.). 

6 655.50 лева  

(шест хиляди 

шестстотин петдесет 

и пет лв., петдесет 

ст.) 

     

213 1533/16.10.2007 1533 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Отец 

Паисий" 47, 

УПИ І-62, кв. 

1  

Застроен урегулиран поземлен имот 

І-62 (първи-шестдесет и две) кв. 1 

(едно) представляващ дворно място с 

площ 934 кв. м. (деветстотин 

тридесет и четири кв. м.) и жилищна 

сграда - двуетажна, мас.д.гред., 

строена 1950 г.  (хиляда деветстотин 

и петдесета година) състояща се 

от:1.1. Първи етаж със ЗП - 45 кв. м. 

(четиридесет и пет кв. м.) - кухня с 

коридор, вътрешно стълбище за 

втори етаж и маза с ПП - 12.40 кв. м. 

(дванадесет кв. м., четиридесет кв. 

см.); 1.2. Втори етаж - две стаи, 

коридор с вътрешно стълбище за 

тавана, коридор - ЗП - 59.50 кв. м. 

(петдесет и девет кв. м., петдесет кв. 

см.); 2.Външна WC, мас.д.гред. със 

ЗП - 3.20 кв. м. (три кв. м., двадесет 

кв. см.); 3. Навес със ЗП - 8.25 кв. м. 

(осем кв. м., двадесет и пет кв. см.). 

 

 

 

8 243.00 лева  

(осем хиляди двеста 

четиридесет и три 

лв.)  

 С Договор от 12.05.2010 г. 

продаден на "МУЛТИ 

ТРЕЙД" ЕООД гр. Велико 

Търново.  

  Отписан със Заповед 

№ 488-РД-01-03 от 

07.06.2010 г. 

214 1543/31.10.2007 1543 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Д-р 

Димитър Хр. 

Павлович" 

54, пл. № 

2679  

 

 

 

 

 

Застроен неурегулиран поземлен 

имот пл. № 2679 (две хиляди 

шестстотин седемдесет и девет) с 

площ 258 кв. м. (двеста петдесет и 

осем кв. м.), без отреждане. 

1 496.40 лева (хиляда 

четиристотин 

деветдесет и шест лв., 

четиридесет ст.) 

 Продаден на Али Фаиков 

Юсеинов и Сехер Османова 

Юсеинова с Договор от 

21.10.2008 г. 

  Отписан със Заповед 

№ 2807/04.11.2008 г. 
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215 1544/02.11.2007 1544 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище гр. 

Свищов, 

имот кад. № 

000521, м. 

"Манастирск

и трап" 

Имот кад. № 000521 (нула, нула, 

нула, пет, две, едно) от КВС на гр. 

Свищов с площ 126 743 кв. м. (сто 

двадесет и шест хиляди седемстотин 

четиридесет и три кв. м.), от които с 

начин на трайно палзване като 

обществен терен - 125 017 кв. м. (сто 

двадесет и пет хиляди и 

седемнадесет кв. м.) и залесена 

територия - 1 726 кв. м. (хиляда 

седемстотин двадесет и шест кв. м.), 

заедно с построените в него през 

1982 год. (хиляда деветстотин 

осемдесет и втора г.) сгради както 

следва: 

-сграда № 1 - склад, ЗП - 598 кв. м. 

(петстотин деветдесет и осем кв. м.), 

масивна конструкция, едноетажна; 

-сграда № 2 - склад, ЗП - 630 кв. м. 

(шестстотин и тридесет кв. м.), 

масивна конструкция, едноетажна; 

-сграда № 4 - битова сграда, ЗП - 337 

кв. м. (триста тридесет и седем кв. 

м.), масивна конструкция, 

двуетажна; 

-сграда № 5 - старо караулно, ЗП - 

110 кв. м. (сто и десет кв.м.), масивна 

конструк-сграда № 6 - ново 

караулно, ЗП - 63 кв. м. (шестдесет и 

три кв. м.), масивна конструкция, 

едноетажна; 

-сграда № 7 - склад, ЗП - 784 кв. м. 

(седемстотин осемдесет и четири кв. 

м.), масивна конструкция, 

едноетажна; 

-сграда № 9 - учебен корпус, ЗП - 868 

кв. м. (осемстотин шестдесет и осем 

кв. м.), масивна конструкция, 

едноетажна; 

-сграда № 10 - абонатна станция, ЗП 

- 46 кв. м. (четиридесет и шест кв. 

м.), масивна конструкция, 

едноетажна; 

-сграда № 11 - ГСМ, ЗП - 21 кв. м. 

(двадесет и един кв. м.), масивна 

конструкция, едноетажна; 

-сграда № 13 - тренажор, ЗП - 173 кв. 

м. (сто седемдесет и три кв. м.), 

масивна конструкция, едноетажна; 

-сграда № 14 - тренажор, ЗП - 227 кв. 

м. (двеста двадесет и седем кв. м.), 

масивна конструкция, едноетажна; 

-сграда № 30 - сграда със специално 

предназначение, ЗП - 20 кв. м. 

(двадесет кв. м.), масивна 

конструкция, едноетажна; 

-сграда № 31 - сграда със специално 

предназначение, ЗП - 20 кв. м. 

(двадесет кв. м.), масивна 

466 686.90 лева 

(четиристотин 

шестдесет и шест 

хиляди шестстотин 

осемдесет и шест лв., 

деветдесет ст.) 

    Преактуван с АОС № 

1691, 1692, 1693 и 

1694/19.09.2008 г.  
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конструкция, едноетажна; 

-сграда № 32 - сграда със специално 

предназначение, ЗП - 20 кв. м. 

(двадесет кв. м.), масивна 

конструкция, едноетажна; 

-сграда № 33 - сграда със специално 

предназначение, ЗП - 20 кв. м. 

(двадесет кв. м.), масивна 

конструкция, едноетажна; 

-сграда № 34 - сграда със специално 

предназначение, ЗП - 20 кв. м. 

(двадесет кв. м.), масивна 

конструкция, едноетажна; 

-сграда № 35 - сграда със специално 

предназначение, ЗП - 20 кв. м. 

(двадесет кв. м.), масивна 

конструкция, едноетажна; 

-сграда № 36 - сграда със специално 

предназначение, ЗП - 18 кв. м. 

(осемнадесет кв. м.), масивна 

конструкция, едноетажна; 

-сграда № 37 - сграда със специално 

предназначение, ЗП - 21 кв. м. 

(двадесет и един кв. м.), масивна 

конструкция, едноетажна; 

-сграда № 38 - сграда със специално 

предназначение, ЗП - 21 кв. м. 

(двадесет и един кв. м.), масивна 

конструкция, едноетажна; 

-сграда № 39 - сграда със специално 

предназначение, ЗП - 20 кв. м. 

(двадесет кв. м.), масивна 

конструкция, едноетажна;ция, 

едноетажна; 

216 1560/12.11.2007 1560 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Горна 

Студена, 

ЕИКАТТЕ 

16393, м. 

"Припека", 

имот кад. № 

310087 

Имот кад. № 310087 (три, едно, нула, 

нула, осем, седем) с площ 33.092 дка 

(тридесет и три дка, деветдесет и два 

кв. м.) представляващ залесена 

територия 

4 129.90 лева (четири 

хиляди сто двадесет и 

девет лв., деветдесет 

ст.) 

     

217 1561/12.11.2007 1561 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Горна 

Студена, 

ЕКАТТЕ 

16393, м. 

"Вехтите 

лозя", имот 

кад. № 

312038 

 

Имот кад. № 312038 (три, едно, две, 

нула, три, осем) с площ 113.861 дка 

(сто и тринадесет дка, осемстотин 

шестдесет и един кв. м.) 

представляващ залесена територия 

20 904.90 лева 

(двадесет хиляди 

деветстотин и четири 

лв., деветдесет ст.) 
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218 1606/27.11.2007 1606 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "К. 

Д. Аврамов", 

УПИ ІV-1245 

кв. 134  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІV-1245 (четири-хиляда двеста 

четиридесет и пет) кв. 134 (сто 

тридесет и четири) с площ 351 кв. м. 

(триста петдесет и един кв. м.). 

 

 

 

 

 

 

4 498.40 лева (четири 

хиляди четиристотин 

деветдесет и осем лв., 

четиридесет ст.) 

Община Свищов     

219 1609/03.12.2007 1609 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Алеко 

Константино

в" № 6, 

пл.№2162, 

кв. 47. 

Застроен неурегулиран поземлен 

имот - пл. № 2162 (две хиляди сто 

шестдесет и две) кв. 47 (четиридесет 

и седем), целият от  1 462 кв. м. 

(хиляда четиристотин шестдесет и 

два кв. м.) САМО 642.50/1 462 ид. ч. 

(шестстотин четиридесет и две цяло 

и петдесет стотни/хиляда 

четиристотин шестдесет и две 

идеални части). 

9 252.00 лева (девет 

хиляди двеста 

петдесет и два лв.) 

     

220 1610/10.12.2007 1610 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, УПИ 

ІІ-121 кв. 49 

отреден за 

"Основно 

училище" 

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ІІ-121 (две-сто двадесет и едно) 

кв. 49 (четиридесет и девет) с площ 5 

926 кв. м. (пет хиляди деветстотин 

двадесет и шест кв. м.) и масивна 

едноетажна нежилищна сграда 

(бивша кухня) строена 1977 г. 

(хиляда деветстотин седемдесет и 

седма година), състояща се от кухня, 

умивалня, коридор и шест складови 

помещения със ЗП - 133.50 кв. м. 

(сто тридесет и три кв. м., петдесет 

кв. см.). 

16 475.40 лева 

(шестнадесет хиляди 

четиристотин 

седемдесет и пет лв., 

четиридесет ст.). 

Кметство с. Козловец - 

Решение № 646, Прот. № 

4/21.05.2002 г. на 

ОбСъвет Свищов. 

    

221 1611/10.01.2008 1611 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "3-

ти март" 63, 

пл.№1477, 

кв. 84 по 

ПУП  

37.20/466 (тридесет и седем цяло и 

двадесет/четиристотин шестдесет и 

шест) идеални части от застроен 

неурегулиран поземлен имот пл. № 

1477 (хиляда четиристотин 

седемдесет и седем) кв. 84 

(осемдесет и четири), целият с площ 

466 кв. м. (четиристотин шестдесет и 

шест кв. м.). 

300.70 лева (триста 

лева и седемдесет ст.) 

 С Договор от 31.07.2008 г. 

продаден на съсобственика 

Иван Ангелов Иванов. 

   

222 1612/10.01.2008 1612 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766 ул. "3-

ти март" 65, 

пл.№1480, 

кв. 84 по 

ПУП  

 

28.80/135 (двадесет и осем цяло и 

осемдесет/сто тридесет и пет) 

идеални части от застроен 

неурегулиран поземлен имот пл. № 

1480 (хиляда четиристотин и 

осемдесет) кв. 84 (осемдесет и 

четири), целият с площ 135 кв. м. 

(сто тридесет и пет кв. м.). 

232.80 лева (двеста 

тридесет и два лева, 

осемдесет ст.). 

 С Договор от 31.07.2008 г. 

продаден на съсобственика 

Иван Ангелов Иванов. 
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223 1637/21.02.2008 1637 землище гр. 

Свищов,  м. 

"Бухандък", 

имот кад. № 

610016  

Залесена горска територия, 

представляваща имот кад. № 610016 

(шест, едно, нула, нула, едно, шест) с 

площ 50.000 дка (петдесет дка), 

както следва: 

12/5 - 2.101 дка (два дка, сто и един 

кв. м.) поляна; 

12/6 - 23.648 дка (двадесет и три дка, 

шестстотин четиридесет и осем кв. 

м.) голина; 

12/г - 17.515 дка (седемнадесет дка, 

петстотин и петнадесет кв. м.) 

широколистна гора; 

12/к - 6.736 дка (шест дка, 

седемстотин тридесет и шест кв. м.) 

широколистна гора. 

12 823,00 лева 

(дванадесет хиляди 

осемстотин двадесет 

и три лв.) 

     

224 1638/21.02.2008 1638 землище гр. 

Свищов,  м. 

"Бухандък", 

имот кад. № 

610026 

Залесена горска територия, 

представляваща имот кад. № 610026 

(шест, едно, нула, нула,  две, шест) с 

площ 34.415 дка (тридесет и четири 

дка, четиристотин и петнадесет кв. 

м.), както следва: 

12/4 - 5.287 дка (пет дка, двеста 

осемдесет и седем кв. м.) поляна; 

12/г - 13.457 дка (тринадесет дка, 

четиристотин петдесет и седем кв. 

м.) широколистна гора; 

12/д - 3.678 дка (три дка, шестстотин 

седемдесет и осем кв. м.) 

широколистно гора; 

12/и - 9.596 дка (девет дка, петстотин 

деветдесет и шест кв. м.) 

широколистна гора; 

12/к - 2.398 дка (два дка, триста 

деветдесет и осем кв. м.) 

широколистна гора. 

8 027,10 лева (осем 

хиляди двадесет и 

седем лв., десет ст.). 

     

225 1652/22.02.2008 1652 землище с. 

Горна 

Студена, м. 

"Касоат - 1", 

имот кад. № 

143011  

Имот кад. № 143011 (едно, четири, 

три, нула, едно, едно) с площ 18.991 

дка (осемнадесет дка, деветстотин 

деветдесет и един кв. м.), 

представляващ залесена територия. 

 

 

 

 

 

 

4 067,90 лева (четири 

хиляди шестдесет и 

седем лв., деветдесет 

ст.) 

Кметство с. Горна 

Студена 

    

226 1655/28.02.2008 1655 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, УПИ 

ХІХ кв. 58 

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ХІХ (деветнадесет) кв. 58 

(петдесет и осем) с площ 1 130 кв. м. 

(хиляда сто и тридесет кв. м.). 

3 277,00 лева  

(три хиляди двеста 

седемдесет и седем 

лв.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отстъпено право на строеж 

на Георги Иванов Гецов за 

построяване на жилищна 

сграда, продадено на Георги 

Георгиев Иванов, съгласно 

нот. акт № 177 том ІV д. 

241/2007 г. 
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227 1656/28.02.2008 1 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Черни връх" 

№ 35, 35А, 

УПИ ХХІ-

3524, кв. 107  

Застроено дворно място УПИ ХХІ-

3524 (двадесет и едно-три хиляди 

петстотин двадесет и четири) кв. 107 

(сто и седем) с площ 384 кв. м. 

2 764,80 лева (две 

хиляди седемстотин 

шестдесет и четири 

лв., осемдесет ст.). 

 Отстъпено право на строеж, 

съгласно договор от 

30.08.1961 г. на Богомил и 

Боян Иванови и Георги 

Тракиев. 

   

228 1658/04.03.2008 1658 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Вардим, 

ЕКАТТЕ 

10118, м. 

"Черничките

” 

Имот кад. № 509015 (пет, нула, 

девет, нула, едно, пет) с площ 13.522 

дка (тринадесет дка, петстотин 

двадесет и два кв. м.), четвърта 

категория, представляващ гора в 

земеделски земи. 

2 636,80 лева (две 

хиляди шестстотин 

тридесет и шест лв., 

осемдесет ст.). 

Кметство с. Вардим     

229 1661/21.04.2008 1661 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Емануил 

Васкидович" 

5, УПИ ХІ-

2299 кв. 30  

Застроено дворно място, част от 

УПИ V-2299 (пет-две хиляди двеста 

деветдесет и девет) кв. 30 (тридесет), 

цялото от 395 кв. м. (триста 

деветдесет и пет кв. м.), само 110/395 

ид. ч. (сто и десет/триста деветдесет 

и пет ид. ч.), заедно с 1/2 ид. ч. (една 

втора ид. ч.) от масивна, едноетажна 

жилищна сграда, строена преди 1915 

г. (хиляда деветстотин и петнадесета 

год.), състояща се сега от две стаи, 

хол, столова, кухня, сервизно 

помещение и източно антре (без 

западното строено от 

съсобствениците)  с ОЗП - 96 кв. м. 

(деветдесет и шест кв. м.) или само 

48.00 кв. м. (четиридесет и осем кв. 

м.). 

3 274.50 лева (три 

хиляди двеста 

седемдесет и четири 

лв., петдесет ст.). 

     

230 1662/10.05.2008 1662 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

УПИ VІІ кв. 

19  

 

 

 

Незастроен УПИ VІІ (седем) кв. 19 

(деветнадесет) с площ 2 630 кв. м. 

(две хиляди шестстотин и тридесет 

кв. м.). 

7 016.80 лева (седем 

хиляди и шестнадесет 

лв., осемдесет ст.).  

     

231 1663/14.05.2008 1663 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Драгомирово

, УПИ І-187 

кв. 11  

 

 

 

Незастроен УПИ І-187 (първи-сто 

осемдесет и седем) кв. 11 

(единадесет) с площ 2 550 кв. м. (две 

хиляди петстотин и петдесет кв. м.). 

3 427.20 лева (три 

хиляди четиристотин 

двадесет и седем лв., 

двадесет ст.). 
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232 1664/14.05.2008 1664 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Драгомирово

, УПИ ІІ-187 

кв. 11  

 

 

 

 

Незастроен УПИ ІІ-187 (втори-сто 

осемдесет и седем) кв. 11 

(единадесет) с площ 2 350 кв. м. (две 

хиляди трисдта и петдесет кв. м.). 

3 158.40 лева (три 

хиляди сто петдесет и 

осем лв., четиридесет 

ст.). 

     

233 1665/14.05.2008 1665 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Драгомирово

, УПИ ІІІ-178 

кв. 11  

 

 

 

Незастроен УПИ ІІІ-187 (трети.сто 

осемдесет и седем) кв. 11 

(единадесет) с площ 2 500 кв. м. (две 

хиляди и петстотин кв. м.). 

3 080.00 лева (три 

хиляди и осемдесет 

лв.). 

     

234 1666/14.05.2008 1666 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Драгомирово

, УПИ ІV-187 

кв. 11  

 

 

 

Незастроен УПИ ІV-187 (четвърти-

сто осемдесет и седем) кв. 11 

(единадесет) с площ 2 600 кв. м. (две 

хиляди и шестстоитн кв. м.). 

3 268.40 лева (три 

хиляди двеста 

шестдесет и осем лв., 

четиридесет ст.). 

     

235 1667/14.05.2008 1667 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов,  ул. 

"Ф. 

Станиславов

" 4Б, УПИ 

ХХХІІІ кв. 

20 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ХХХІІІ (тридесет и три) кв. 20 

(двадесет) с площ 209 кв. м. (двеста и 

девет кв. м.). 

1 414.50 лева (хиляда 

четиристотин и 

четиринадесет лв., 

петдесет ст.). 

     

236 1668/14.05.2008 1668 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов,, ул. 

"С. Ванков" 

4, бл. 2, вх. 

"В", ет. 5, ап. 

15, кв. 114А 

Апартамент № 15 (петнадесет), вх. 

"В", ет. V (пети), ЕПЖС - блок 2 

(две), строен 1989 г. (хиляда 

деветстотин осемдесет и девета 

година), двустаен със ЗП - 76.15 кв. 

м. (седемдесет и шест кв. м.,  

петнадесет кв. см.), състоящ се от 

спалня, хол, столова, кухненски 

бокс, баня - тоалетна, вграден шкаф, 

килер и коридор, както и прилежаща 

изба № 15 (петнадесет) с ПП - 10.60 

кв. м. (десет кв. м., шестдесет кв. см.) 

както и 2.414 % (две цяло, 

четиристотин и четиринадесет 

хилядни процента) идеални части от 

общите части на сградата и 

съответното отстъпено право на 

строеж. 

7 439.00 лева (седем 

хиляди четиристотин 

тридесет и девет лв.). 
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237 1669/15.05.2008 1669 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, м. 

"Селището", 

имот кад. № 

102002 

 

 

 

Имот кад. № 102002 (едно, нула, две, 

нула, нула, две) с площ 8.987 дка 

(осем дка, деветстотин осемдесет и 

седем кв. м.), представляващ гора в 

земеделски земи. 

620.10 лева 

(шестстотин и 

двадесет лв., десет 

ст.). 

Кметство с. Българско 

Сливово 

    

238 1670/15.05.2008 1670 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово,  м. 

"Селището", 

имот кад. № 

102003  

 

 

 

Имот кад. № 102003 (едно, нула, две, 

нула, нула, три) с площ 7.093 дка 

(седем дка, деветдесет и три кв. м.), 

представляващ гора в земеделски 

земи. 

489,40 лева 

(четиристотин 

осемдесет и девет лв., 

четиридесет ст.). 

Кметство с. Българско 

Сливово 

    

239 1671/15.05.2008 1671 общ. 

Свищов, обл. 

Велико 

Търново, с. 

Българско 

Сливово,  м. 

"Селището", 

имот кад. № 

102004  

 

 

 

 

Имот кад. № 102004 (едно, нула, две, 

нула, нула, четири) с площ 11.095 

дка (единадесет дка, деветдесет и пет 

кв. м.), представляващ гора в 

земеделски земи. 

765,60 лева 

(седемстотин 

шестдесет и пет лв., 

шестдесет ст.). 

Кметство с. Българско 

Сливово 

    

240 1672/15.05.2008 1672 обл. Велико 

Търново, 

общ Свищов, 

гр. Свищов, 

ул. "Цар 

Освободител

" 12, УПИ V 

кв. 53  

Дюкянско помещение, 

представляващо част от масивна, 

двуетажна сграда, строена преди 

1915 г. (хиляда деветстотин и 

петнадесета година) със ЗП - 33.81 

кв. м. (тридесет и три кв. м., 

осемдесет и един кв. см.), РЗП - 67.62 

кв. м. (шестдесет и седем кв. м., 

шестдесет и два кв. см.), застроен 

обем 186.63 куб. м. (сто осемдесет и 

шест куб. м., шестдесет и два куб. 

см.) сега представляващо източна 

част от кафе-аперетив "Астория" (на 

две нива) с обща ЗП - 109.38 кв. м. 

(сто и девет кв. м., тридесет и осем 

кв. см.) и обща РЗП - 218.76 кв. м. 

(двеста и осемнадесет кв. м., 

седемдесет и шест кв. см.) и общ 

застроен обем - 1207.55 куб. м. 

(хиляда двеста и седем куб. м., 

петдесет и пет куб. см.). 

 

6 152.50 лева (шест 

хиляди сто петдесет и 

два лв., петдесет ст.).  
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241 1673/16.05.2008 1673 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Щабс 

капитан 

Фок" 3А, 

УПИ ХІІ-

3103 кв. 61  

 

 

Незастроен УПИ ХІІ-3103 

(дванадесет-три хиляди сто и три) кв. 

61 (шестдесет и едно), целият с площ 

338 кв. м. (триста тридесет и осем кв. 

м.), само  181/338 ид.ч. (сто 

осемдесет и една/триста тридесет и 

осем идеални части), 

пледставляващи пл. № 3103 (три 

хиляди сто и три). 

1 049.80 лева (хиляда 

четиридесет и девет 

лв., осемдесет ст.). 

     

242 1675/16.05.2008 1675 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Българско 

Сливово,  м. 

"Равнището", 

имот кад. № 

108002  

 

 

Имот кад. № 108002 (едно, нула, 

осем, нула, нула, две) с площ 22.515 

дка (двадесет и два дка, петстотин и 

петнадесет кв. м.), представляващ 

гора в земеделски земи. 

4 660,60 лева (четири 

хиляди шестстотин и 

шестдесет лв., 

шестдесет ст.). 

Кметство с. Българско 

Сливово 

    

243 1677/10.06.2008 1677 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов,, ул. 

"27 юни" № 

1, УПИ 

ХVІІ-2080 

кв. 53  

 

 

 

55/401 ид. ч. (петдесет и 

пет/четиристотин и една идеални 

части) от застроено дворно място, 

представляващо УПИ ХVІІ-2080 

(седемнадесет-две хиляди и 

осемдесет) кв. 53 (петдесет и три), 

цялото от 401 кв. м. (четиристотин и 

един квадратни метра). 

792.00 лева 

(седемстотин 

деветдесет и два лв.). 

 Продаден с Договор от 

29.09.2008 г. на Любомир 

Тодоров Хараламбев. 

  Отписан със Заповед 

№ 2421/14.10.2008 г. 

244 1678/10.06.2008 1678 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Витоша" № 

14, УПИ VІІ-

3522 кв. 107  

 

 

 

 

Застроен УПИ VІІ-3522 (седем-три 

хиляди петстотин двадесет и две) кв. 

107 (сто и седем) с площ 392 кв. м. 

(триста деветдесет и два квадратни 

метра). 

2 822.40 лева (две 

хиляди осемстотин 

двадесет и два лв., 

четиридесет ст.). 

Отстъпено право на 

строеж за жилищна 

сграда с Договор от 

24.02.1958 г. на Петър 

Георгиев Рошелов, 

прехвърлена с нот. акт 66 

т. І д. 107/28.01.1994 г. на 

Георги Петров Георгиев. 

    

245 1679/17.06.2008 1679 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, 

ЕКАТТЕ 

53196, ПИ 

№277, кв. 73 

Застроен неурегулиран поземлен 

имот пл. № 277 (двеста седемесет и 

седем) кв. 73 (седемдесет и три) с 

площ 540 кв. м. (петстотин и 

четиридесет квадратни метра). 

 

1 624.00 лева (хиляда 

шестстотин двадесет 

и четири лв.) 

Отстъпено право на 

строеж за магазин със ЗП 

- 122 кв. м. на Иванка 

Матюва Петрова с н. а. 

26 т. ІV/2006 г. 

Продаден на Иванка 

Матюва Петрова с 

Договор от 20.10.2008 г. 

   Отписан със Заповед 

№ 2805/04.11.2008 г. 
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246 1680/01.07.2008 1680 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Бараки 

Вежен" 5, 

УПИ ІХ-4116 

кв. 27 А  

Жилищна сграда - барака № 5, 

паянтова, едноетажна, строена 1977 

г. (хиляда деветстотин седемдесет и 

седма година) със ЗП - 49.82 кв. м. 

(четиридесет и девет кв. м., 

осемдесет и два кв. см.), състояща се 

от кухня, три стаи, сервизно 

помещение и коридор. 

736.60 лева 

(седемстотин 

тридесет и шест лв.) 

С Решение № 632, 

Протокол 55 от 

24.02.2006 г. на ОбС 

Свищов включена в 

наемния фонд на 

общината. 

    

247 1681/31.07.2008 1681 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов,, ул. 

"Иван Вазов" 

22, УПИ XL-

9557 кв. 35  

 

 

Незастроен УПИ XL-9557 

(четиридесет-девет хиляди петстотин 

петдесет и седем) кв. 35 (тридесет и 

пет) с площ 331 кв. м. (триста 

тридесет и един квадратни метра). 

2 311.70 лева (две 

хиляди триста и 

единадесет лв., 

седемдесет ст.) 

 Продаден на Димитър 

Стефанов Димитров с 

Договор от 03.02.2009 г. 

   

248 1682/31.07.2008 1682 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Царевец, 

ЕКАТТЕ 

78121, УПИ 

ІІІ кв. 9 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ІІІ (три) кв. 9 (девет) с площ 1 

000 кв. м. (хиляда квадратни метра). 

1 600.00 лева (хиляда 

и шестстотин лв.) 

Отстъпено право на 

строеж за сграда, 

собственост на Атанас 

Александров Евтимов, 

съгласно Договор от 

11.07.2007 г. на Община 

Свищов. 

Продаден на Атанас 

Александров Евтимов с 

Договор от 03.02.2009 г. 

   Отписан със Заповед 

№ 272/18.02.2009 г. 

249 1683/08.08.2008 1683 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Царевец, 

ЕКАТТЕ 

78121, УПИ 

ІV кв. 67  

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІV (четвърти) кв. 67 (шестдесет и 

седем), с площ 1150 кв. м. (хиляда 

сто и петдесет м.кв.) 

1 932.00 лв. (хиляда 

деветстотин тридесет 

и два лв.)  

Отстъпено право на 

строеж за жилищна 

сграда на Димитър 

Иванов Заранков с 

удостоверение 4829 от 

02.09.1978 г., 

прехвърлено с нот. акт 

136 т. І/92 г. на Георги 

Димитров Заранков. 

Продаден на Невена 

Георгиева Заранкова – 

Иванова и Мирослав 

Георгиев Заранков с 

Договор от 06.01.2009 г. 

  Отписан със Заповед 

№ 176/02.02.2009 г. 

250 1684/08.08.2008 1684 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, УПИ 

ХХХVІІІ-

3158А, кв. 

148 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот (УПИ) ХХХVІІІ-3158А 

(тридесет и осем - три хиляди сто 

петдесет и осем "А") кв. 148 (сто 

четиридесет и осем) по 

регулационния план на гр. Свищов с 

площ 320 (триста и двадесет) кв.м. 

1 503.40 лв. (хиляда 

петстотин и три лв., 

четиридесет ст.)  

     

251 1685/08.08.2008 1685 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, УПИ 

ХХХІХ-3158, 

кв. 148 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот (НУПИ) ХХХІХ-3158А 

(тридесет и девет - три хиляди сто 

петдесет и осем "А") кв. 148 (сто 

четиридесет и осем) по 

регулационния план на гр. Свищов с 

площ 320 кв.м. (триста и двадесет 

кв.м.) 

1 503.40 лева (хиляда 

петстотин и три лв., 

четиридесет ст.) 
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252 1687/08.08.2008 1687 обл. велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, УПИ 

ХLІ-3158А, 

кв. 148 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) 

ХLІ-3158А (четиридесет и едно - три 

хиляди сто петдесет и осем "А") кв. 

148 (сто четиридесет и осем) по 

регулационния план на гр. Свищов с 

площ 310 кв.м. (триста и десет кв.м.) 

1 456.40 лева (хиляда 

четиристотин 

петдесет и шест лв., 

четиридесет ст.) 

     

253 1688/19.08.2008 1688 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, УПИ 

VІ кв. 87 

600/1 540 ид. ч. (шестстотин/хиляда 

петстотин и четиридесет идеални 

части) от застроен урегулиран 

поземлен имот VІ (шест) кв. 87 

(осемдесет и седем) целият от 1 540 

кв. м. (хиляда петстотин и 

четиридесет квадратни метра). 

912.00 лева 

(деветстотин и 

дванадесет лв.) 

     

254 1689/02.09.2008 1689 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

ЕКАТТЕ 

10118, УПИ 

ІІ кв. 68 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІІ (втори) кв. 68 (шестдесет и осем) с 

площ 500 кв. м. (петстотин 

квадратни метра). 

1 522.80 лева (хиляда 

петстотин двадесет и 

два лв.) 

Отстъпено право на 

строеж за сграда 

съгласно нот. акт № 6, т. 

І, д. 18/1997 г. на 

Мариета Цветанова 

Георгиева. 

Продаден на Мариета 

Цветанова Георгиева с 

Договор от 17.12.2008 г.  

  Отписан със Заповед 

№ 30/12.01.2009 г. 

255 1690/12.09.2008 1690 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Неофит 

Бозвели" № 

1, УПИ 

XXXI-2772 

кв. 17  

31/463 ид. ч. (тридесет и една от 

четиристотин шестдесет и три 

идеални части) от застроен УПИ 

ХХХІ-2772 (тридесет и първи-две 

хиляди седемстотин седемдесет и 

две) кв. 17 (седемнадесет) по 

регулационния план на гр. Свищов, 

целият от 463 кв. м. (четиристотин 

шестдесет и три квадратни метра). 

266.00 лева (двеста 

шестдесет и шест лв.) 

 Продаден на Галя Георгиева 

Катранджиева с Договор от 

17.12.2008 г. 

  Отписан със Заповед 

№ 21/09.01.2009 г. 

256 1693/19.09.2008 1693 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Манастирск

и трап", имот 

кад. № 

760024 по 

КВС 

Имот кад. № 760024 (седем, шест, 

нула, нула, две, четири) с площ 

14.486 дка (четиринадесет дка, 

четиристотин осемдесет и шест кв. 

м.), земеделска земя, шеста 

категория с начин на трайно 

ползване "Друга производствена 

база" заедно с построените сгради, 

както следва: 

- сграда № 1 (едно) - битова сграда, 

масивна, монолитна, двуетажна със 

ЗП - 337 кв. м. (триста тридесет и 

седем квадратни метра); 

- сграда № 2 (две) - учебен корпус, 

масивен, монолиен, едноетажен със 

ЗП - 868 кв. м. (осемстотин 

шестдесет и осем квадратни метра); 

-сграда № 3 (три) - абонатна станция, 

масивна, монолитна, едноетажна със 

ЗП - 46 кв. м. (четиридесет и шест 

квадратни метра).  

 

89 711,80 лева 

(осемдесет и девет 

хиляди седемстотин и 

единадесет лв., 

осемдесет ст.) 
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257 1694/19.09.2008 1694 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище гр 

Свищов, 

EKATTE 

65766, 

местност 

"Манастирск

и трап", имот 

кад. 

№706025 от 

KBC 

 

Имот кад. № 706025 (седем, нула, 

шест, нула, две, пет) от KCB на гр. 

Свищов с площ 11.310 дка 

(единадесет дка, триста и десет кв. 

м.), земеделска земя, VI (шеста) 

категория, с начин на трайно 

ползване "Друга производствена 

база", заедно с построените  сгради  

както  следва: Сграда № 1 - старо 

караулно, масивна, монолитна, 

едноетажна със ЗП - 110 (сто и десет 

кв.м.) кв.м.; Сграда № 2 - ново 

караулно, масивна, монолитна, 

едноетажна със ЗП - 63 (шестдесет и 

три кв.м.) 

кв.м.; Сграда № 3 - склад, масивна, 

монолитна, едноетажна със ЗП - 784 

кв. м. (семстотин осемдесет и четири 

кв.м.) ; 

 

 

62 270.10 лева 

(шестдесет и две 

хиляди двеста и 

седемдесет лв., десет 

ст.) 

     

258 1695/23.09.2008 1695 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Патриарх 

Евтимий" 

28А, УПИ 

ХХV-3307 

кв. 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застроен УПИ ХХV-3307 (двадесет и 

пет - три хиляди триста и седем) кв. 

108 (сто и осем) с площ 516 кв. м. 

(петстотин и шестнадест квадратни 

метра). 

4 437.60 лева (четири 

хиляди четиристотин 

тридесет и седем лв., 

шестдесет ст.) 

Върху имота има 

построена жилищна 

сграда с режим 

отстъпено право на 

строеж на Росица и 

Неделя Апостолови 

Самоковлиеви - нот. акт 

№ 38, том ІV/ 2006 г., 

Никола Николов Тодоров 

- нот. акт № 60, том 

ІІ/1987 г. и Жанета 

Иванова Белмустакова - 

нот. акт № 4, том ІІІ/1990 

год. 

    

259 1696/02.10.2008 1696 обл. Велико 

Търново, 

община 

Свищов, с. 

Морава, , 

ЕКАТТЕ 

49028, ул. " 

Цветан 

Дамянов 

Ценков" № 

51, ЗУПИ ХІІ 

кв. 21 . 

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

ХІІ (дванадесет) кв. 21 (двадесет и 

едно) с площ 798 (седемстотин 

деветдесет и осем кв.м.) кв.м. 

2 198.50 (две хиляди 

сто деветдесет и осем 

лева и петдесет ст.) 

лв. 
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260 1698/08.10.2008 1698 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Совата, 

ЕКАТТЕ 

67787, ул. 

"Втора" 16, 

УПИ VІ-2 кв. 

11 

 

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот VІ-2 (шести-две) от квартал 11 

(единадесет) с площ 1 080 кв. м. 

(хиляда и осемдесет кв. м.) 

1 365.10 лева (хиляда 

триста шестдесет и 

пет лв., десет ст.). 

 

 Продаден с Договор от 

07.04.2009 г. на Георги 

Йорданов Вълков. 

  Отписан със Заповед 

№ 754/23.04.2009 г. 

261 1699/08.10.2008 1699 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Цанко 

Церковски" 

4, пл. № 

2148, кв. 45 

 

 

Застроен неурегулиран поземлен 

имот пл. № 2148 (две хиляди сто 

четиридесет и осем) кв. 45 

(четиридесет и пет) с площ 234 

(двест тридесет и четири кв.м.) кв.м. 

и жилищна сграда, едноетажна, 

паянтова, строена преди 1950 г. със 

ЗП - 17.75 (седемнадесет кв.м. и 

седемдесет и пет кв.см.) кв.м. 

2 907.30 (две хиляди 

деветстотин и седем 

лв., тридесет ст.) 

     

262 1700/08.10.2008 1700 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Алеко 

Константино

в" 46, УПИ 

LІІІ-2748 кв. 

17 

 

 

 

 

1/2 ид. ч. (една втора идеална част) - 

188.50 кв. м. (сто осемдесет и осем 

кв. м., петдесет кв. см.) от застроено 

дворно място - УПИ LVІІІ-2748 

(петдесет и осем-две хиляди 

седемстотин четиридесет и осем) кв. 

17 (седемнадесет) цялото от 377 кв. 

м. (триста седемдесет и седем кв. м.). 

1 621.10 лева (хиляда 

шестстотин двадесет 

и един лв., десет ст.) 

 

     

263 1701/08.10.2008 1701 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "К. 

Д. Аврамов" 

6, УПИ І кв. 

43  

 

 

 

 

 

 

 

Избено помещение в жилищен блок 

"Еделвайс" находящо се в 

югоизточната част на сутерена на 

сградата със ЗП - 26.32 кв.м. 

(двадесет и шест кв. м., тридесет и 

два кв. см.), строено 1969 г. (хиляда 

деветстотин шестдесет и девета 

година), заедно с 4.28 % (четири 

цяло и двадесет и осем процента) 

идеални части от общите части на 

сградата и отстъпеното право на 

строеж. 

2 872.00 лева (две 

хиляди осемстотин 

седемдесет и два лв.) 
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264 1702/10.10.2008 1702 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "3-

ти март" 91, 

пл. № 4637 

кв. 84 

 

 

Имот пл. № 4367 (четири хиляди 

триста шестдесет и седем) кв. 84 

(осемдесет и четири), представлявящ 

неурегулирано застроено дворно 

място с площ 444 кв. м. 

(четиристотин четиридесет и четири 

кв.м.) 

3 054.70 лева (три 

хиляди петдесет и 

четири лева, 

седемдесет стотинки) 

 Отстъпено право на строеж 

на Недялко Петров 

Желязков, Милка Петрова 

Николова и Георги 

Симеонов Гъбов. 

   

265 1703/15.10.2008 1703 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Градево" 2, 

УПИ ХІІ, кв. 

88 

 

 

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХІІ (дванадесет) кв. 88 

(осемдесет и осем) по регулационния 

план на гр. Свищов с площ 200 

(двеста кв.м.) кв.м. 

1 440.00 лева (хиляда 

четиристотин и 

четиридесет лева) 

     

266 1704/15.10.2008 1704 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Матката", 

имот кад. № 

062047  

Нежилищна сграда, едноетажна, 

масивна, монолитна, строена 1979 

год. (хиляда деветстотин седемдесет 

и девета година) състояща се от три 

самостоятелни помещения с ОЗП - 

55 кв. м. (петдесет и пет квадратни 

метра). 

1 799.00 лева (хиляда 

седемстотин 

деветдесет и девет 

лева) 

     

267 1705/15.10.2008 1705 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Черни връх" 

38-38А, 

ЕКАТТЕ 

65766,  кв. 

107, УПИ ІV-

3537  

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІV-3537 (четвърти - три хиляди 

петстотин тридесет и седем) кв. 107 

(сто и седем) с площ 600 

(шестстотин кв.м.) кв.м. 

4 320.00 лева (четири 

хиляди триста и 

двадесет лева) 

 Отстъпено право на строеж 

за жилищна сграда с 

Договор от 03.01.1966 г. на 

Георги Георгиев Пашунов и 

Димитър Недялков Цочев. 

   

268 1706/20.10.2008 1706 гр. Свищов, 

обл. Велико 

Търново, ул. 

"Д. Г. Анев" 

2 б, ЕКАТТЕ 

65766, кв. 46, 

УПИ ІІІ А 

Реално обособен обект в масивн 

двуетажна административна сграда - 

"Финансов отдел", разположен в 

североизточната част на ІІ (втори) 

етаж, южно тяло със ЗП - 72.40 

(седемдесет и два кв.м., четиридесет 

кв.см.) кв.м. състоящ се от антре, 

зала, коридор, баня и тоалетна.  

 

 

 

17 046.80 лева 

(седемнадесет хиляди 

четиридесет и шест 

лева, осемдесет 

стотинки) 
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269 1707/21.10.2008 1707 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Цар 

Освободител

" 41А, УПИ 

ХІІІ, кв. 67 

Реално обособена част (източна) от 

сграда от "Административно и 

обществено - обслужваща дейност", 

находяща се в УПИ ХІІІ (тринадесет) 

кв. 67 (шестдесет и седем), състояща 

се от: 1. Магазин № 2 (две) на І 

(първи) етаж със ЗП - 42.82 

(четиридесет и два кв.м. и осемдесет 

и два кв.см.)кв.м. 2.Офис № 2 на ІІ 

(втори) етаж със ЗП - 36.91 (тридесет 

и шесткв.м. и деветдесет и и един 

кв.см.) кв.м. 

26 081.90 лева 

(двадесет и шест 

хиляди осемдесет и 

един лева, 

девметдесет 

стотинки) 

     

270 1709/28.10.2008 1709 с. Царевец, 

общ. 

Свищов, обл. 

Велико 

Търново, 

ЕКАТТЕ 

78121, кв. 22, 

УПИ ІV 

1.Гараж № 1 (едно) (З), масивна, 

монолитна, едноетажна сграда 

строена 1983 г. (хиляда деветстотин 

осемдесет и трета година) със ЗП - 

32.00 кв. м. (тридесет и два 

квадратни метра); 

2.Гараж № 2 (две) (И), масивна, 

монолитна, еднаетажна сграда 

строена 1983 г. (хиляда деветстотин 

осемдесет и трета година) със ЗП - 

31.00 кв. м. (тридесет и един 

квадратни метра). 

1 065.00 лв. (хиляда 

шестдесет и пет лева) 

     

271 1710/05.11.2008 1710 Обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. Б. 

Сливово, 

ЕКАТТЕ 

07363 м. 

"Разцепито" 

Земеделска земя, имот кад. № 091023 

(нула, девет, едно, нула, две, три), 

представляващо нива, ІV (четвърта) 

категория с площ 10.001 десет дка и 

един кв. м.) дка. 

989.10 лева 

(деветстотин 

осемдесет и девет 

лева, десет стотинки) 

     

272 1711/05.11.2008 1711 гр. Свищов,  

ЕКАТТЕ 

65766, 

местност 

"Блатото", 

кад. №  

082011 

Земеделска земя, имот кад. № 082011 

(нула, осем, две, нула, едно, едно), 

начин на трайно ползване "полска 

култура", ІV (четвърта) категория с 

площ 5.418 (пет дка, четиристотин и 

осемнадесет кв.м.) дка. 

 

 

 

605.70 лева 

(шестстотин и пет 

лева и седемдесет 

стотинки) 

     

273 1713/05.11.2008 1713 село 

Драгомирово

ЕКАТТЕ  

23431, кв. 

143, парцел 

ІІІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІІІ (трети) кв. 143 (сто 

четиридесет и три) с площ 760 

(седемстотин и шестдесет кв.м.) 

кв.м. 

 

 

1 118.70 лева (хиляда 

сто и осемнадесет 

лева, седемдесет 

стотинки) 

 С Договор от 10.03.2009 г. 

продаден на Христо Илиев 

Флорев. 

   

274 1714/05.11.2008 1714 област 

Велико 

Търново, 

община 

Свищов, с. 

Драгомирово

, ЕКАТТЕ 

23431, кв. 

143, НУПИ 

ІV 

Незастроен урегулиан поземлен имот 

ІV (четвърти) кв. 143 (сто 

четиридесет и три) с площ 770 

(седемстотин и седемдесет кв.м.) 

кв.м. 

1 133.40 лева (хиляда 

сто тридесет и три 

лева, четиридесет 

стотинки) 

 С Договор от 10.03.2009 г. 

продаден на Христо Илиев 

Флорев. 
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275 1715/05.11.2008 1715 село 

Драгомирово

, ЕКАТТЕ 

23431, кв. 

143, парцел 

V 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот V (пети) кв. 143 (сто 

четиридесет и три) с площ 770 

(седемстотин и седемдесет кв.м.) 

кв.м. 

 

 

 

1 133.40 лева (хиляда 

сто тридесет и три 

лева, четиридесет 

стотинки) 

 С Договор от 10.03.2009 г. 

продаден на Христо Илиев 

Флорев. 

   

276 1716/05.11.2008 1716 с. 

Драгомирово

, ЕКАТТЕ 

23431, кв. 

143, парцел 

VІІІ 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот VІІІ (осми) кв. 143 (сто 

четиридесет и три) с площ 630 

(шестстотин и тридесет кв.м.) кв.м. 

 

 

 

 

927.40 лева 

(деветстотин двадесет 

и седем лева, 

четиридесет 

стотинки) 

 С Договор от 10.03.2009 г. 

продаден на Христо Илиев 

Флорев. 

   

277 1717/06.11.2008 1717 гр. Свищов, 

местност 

"Блатото", 

ЕКАТТЕ 

65766, кад № 

083006 

Земеделска земя, имот кад. № 083006 

(нула, осем, три, нула, нула, шест), 

нива, ІV (четвърта) категория с площ 

3.050 (три дка и петдесет кв.м.) дка. 

 

 

 

 

189.40 лева (сто 

осемдесет и девет 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

278 1718/12.11.2008 1718 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Драгомирово

, ЕКАТТЕ 

23431,м. 

"Опчанското

", имот кад. 

№  

Имот кад. № 097024 (нула, девет, 

седем, нула, две, четири), земеделска 

земя, представляващ нива, четвърта 

категория с площ 3.537 дка (три дка, 

петстотин тридесет и седем 

квадратни метра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

273,80 лева (двеста 

седемдесет и три 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

279 1719/17.11.2008 1719 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

ЕКАТТЕ 

07363, УПИ І 

кв. 84 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот І (първи) квартал 84 (осемдесет 

и четири) с площ 1 058 кв. м. (хиляда 

петдесет и осем квадратни метра). 

 

 

 

 

 

 

 

2 802.80 лв. (две 

хиляди осемстотин и 

два лева, осемдесет 

стотинки) 

     

280 1720/17.11.2008 1720 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

ЕКАТТЕ 

07363, УПИ 

ІV, кв. 84 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІV (четвърти) квартал 84 

(осемдесет и четири) с площ 1 500 

кв. м. (хиляда и петстотин квадратни 

метра). 

 

 

 

 

 

3 973.70 лв. (три 

хиляди деветстотин 

седемдесет и три 

лева, седемдесет 

стотинки) 
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281 1721/03.12.2008 1721 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

ЕКАТТЕ 

07363, УПИ 

ІІІ кв. 122 

Незастроен УПИ ІІІ (три) кв. 122 (сто 

двадесет и две) с площ 2 100 кв. м. 

(две хиляди и сто квадратни метра). 

6 074.80 лв. (шест 

хиляди седемдесет и 

четири лева, 

осемдесет стотинки) 

     

282 1722/03.12.2008 1722 област 

Велико 

Търново, 

община 

Свищов, с. 

Драгомирово

, ЕКАТТЕ 

23431, кв. 

143, ЗУПИ ІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Застроен урегулиран поземлен имот 

(ЗУПИ) ІІ (втори) кв. 143 (сто 

четиридесет и три) с площ 2 340 (две 

хиляди триста и четиридесет) кв.м. 

3 556.80 лева (три 

хиляди петстотин 

петдесет и шест лева, 

осемдесет стотинки) 

 Гаражи, масивни (З/И): № 1 

- Христо Илиев Флорев и 

Еленка Александрова 

Флорева, № 3 - Марин 

Петров Иванов, № 4 - 

Никола Дамянов, № 5 - 

Георги Христов Герасимов, 

№ 6 - № 12 и оксиженно 

помещение - Илиян Христов 

Илиев и Еленка Георгиева 

Илиева. 

   

283 1723/03.12.2008 1723 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, УПИ 

ХVІ-147 кв. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот, 

УПИ ХVІ-147 (шестнадесет - сто 

четиридесет и седем) кв. 30 

(тридесет) с площ 890 кв. м. 

(осемстотин и деветдесет квадратни 

метра). 

1 352,00 лв. (хиляда 

триста петдесет и два 

лева) 

 Върху имота е построена 

нежилищна сграда - 

"Фурна" със ЗП - 190,20 кв. 

м. с режим отстъпено право 

на строеж, собственост на 

"Лато" ООД гр. Русе, 

регистрирано с Решение на 

Русенски окръжен съд. 

   

284 1724/05.12.2008 1724 област 

Велико 

Търново, 

община 

Свищов, с. 

Драгомирово

, ЕКАТТЕ 

23431, кв. 

143, ЗУПИ 

ІХ  

Застроен урегулиран поземлен имот 

ІХ (девети) кв. 143 (сто четиридесет 

и три), с площ 640 (шестстотин и 

четиридесет кв.м.) кв.м. и 

нежилищна едноетажна сграда, 

масивна строена 1960 г. (хиляда 

деветстотин и шестдесета година) 

бившо караулно, ЗП - 14.20 

(четиринадесет кв.м. и двадесет 

кв.см.) 2.Външна тоалетна, 

полумасивна, едноетажна, ЗП - 3 

(три кв.м.) кв.м. 3.Водовземна шахта, 

едноетажна, масивна конструкция, 

ЗП - 4 (четири кв.м.) кв.м. и кладенец 

с Ф200 

 

1 177.80 лв. (хиляда 

сто седемдесет и 

седем лева, осемдесет 

стотинки) 

 Продаден на Христо Илиев 

Флорев по реда на ЗПСК с 

договор от 07.05.2009 г. 

 

  Отписан със Заповед 

№ 1152/03.06.2009 г. 
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285 1725/09.12.2008 1725 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

ЕКАТТЕ 

07363, УПИ 

ІV кв. 122  

Незастроен УПИ ІV (четири) кв. 122 

(сто двадесет и две) с площ 1 900 кв. 

м. (хиляда и деветстотин квадратни 

метра). 

5 033. 40 лв. (пет 

хиляди тридесет и три 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

286 1726/10.12.2008 1726 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Черни връх" 

18-24, УПИ 

ХХІІІ кв. 112 

Застроен УПИ ХХІІІ (двадесет и три) 

кв. 112 (сто и дванадесет) с площ 3 

565 кв. м. (три хиляди петстотин 

шестдесет и пет квадратни метра). 

25 668.00 лв. 

(двадесет и пет 

хиляди шестстотин 

шестдесет и осем 

лева) 

 Отстъпено право на строеж: 

Жилищни блокове, масивни, 

монолитни, четириетажни 

№ 3, 4, 5 и 6, строени 1967 г. 

(с 16 ап. всеки блок). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 1727/12.12.2008 1727 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

ЕКАТТЕ 

07363, УПИ 

ІІІ кв. 97  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІІІ (три) кв. 97 (деветдесет и 

седем) с площ 1 460 кв. м. (хиляда 

четиристотин и шестдесет квадратни 

метра). 

3 867.80 лв. (три 

хиляди осемстотин 

шестдесет и седем 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

288 1728/16.12.2008 1728 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

ЕКАТТЕ 

07363, УПИ 

ІV-472 кв. 23 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот ІV-472 (четири-четиристотин 

седемдесет и два) кв. 23 (двадесет и 

три) с площ 686 кв. м. (шестстотин 

осемдесет и шест квадратни метра). 

1 817.30 лв. (хиляда 

осемстотин и 

седемнадесет лева, 

тридесет стотинки) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

289 1729/10.01.2009 1729 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Драгомирово

, ЕКАТТЕ 

23431, УПИ 

ХІV кв. 64  

 

 

 

Застроен урегулиран имот ХІV 

(четиринадесет) кв. 64 (шестдесет и 

четири) с площ 1 000 кв. м. (хиляда 

квадратни метра). 

2 280.00 лв. (две 

хиляди двеста и 

осемдесет лева) 

 Отстъпено право на строеж 

за производствен обект - 

хлебопекарна на Анка 

Антонова Бобойчева. 
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290 1731/12.01.2009 1731 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

ЕКАТТЕ 

07363, УПИ 

ХІ-481 кв. 93  

 

 

 

 

 

700/1 070 ид. ч. (седемстотин от 

хиляда и седемдесет идеални части) 

от застроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІ-481 (единадесет-

четиристотин осемдесет и едно) кв. 

93 (деветдесет и три), целият от 1 

070 кв. м. (хиляда и седемдесет 

квадратни метра). 

2 749,60 лв. (две 

хиляди седемстотин 

четиридесет и девет 

лева, шестдесет 

стотинки) 

 Отстъпено право на строеж, 

съгласно писмо № 

869/23.05.1956 г. и Решение 

0 10/26.03.1955 г. на МКСБ. 

   

291 1732/13.01.2009 1732 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, ул. 

"Цветан 

Дамянов 

Ценков" № 

51, УПИ ХІІ 

кв. 21  

 

 

 

 

Застроен УПИ ХІІ (дванадесет) кв. 

21 (двадесет и едно) с площ 798 кв. 

м. (седемстотин деветдесет и осем 

квадратни метра) заедно с търговска 

двуетажна сграда, масивна, 

стоманенобетонна конструкция, 

строена 1961 г. (хиляда деветстотин 

шестдесет и първа година) със ЗП - 

293 кв. м. (двеста деветдесет и три 

квадратни метра) и сутерен с ПП - 

112.38 кв. м. (сто и дванадесет 

квадратни метра, тридесет и осем 

квадратни сантиметра); Пристройка, 

масивна, едноетажна със ЗП - 107 кв. 

м. (сто и седем квадратни метра). 

66 086,20 лева 

(шестдесет и шест 

хиляди осемдесет и 

шест лева, двадесет 

стотинки) 

     

292 1732/13.01.2009 1732 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, ул. 

"Цветан 

Дамянов 

Ценков" № 

51, УПИ ХІІ 

кв. 21  

 

 

 

 

Застроен УПИ ХІІ (дванадесет) кв. 

21 (двадесет и едно) с площ 798 кв. 

м. (седемстотин деветдесет и осем 

квадратни метра) заедно с търговска 

двуетажна сграда, масивна, 

стоманенобетонна конструкция, 

строена 1961 г. (хиляда деветстотин 

шестдесет и първа година) със ЗП - 

293 кв. м. (двеста деветдесет и три 

квадратни метра) и сутерен с ПП - 

112.38 кв. м. (сто и дванадесет 

квадратни метра, тридесет и осем 

квадратни сантиметра); Пристройка, 

масивна, едноетажна със ЗП - 107 кв. 

м. (сто и седем квадратни метра). 

66 086,20 лв. 

(шестдесет и шест 

хиляди осемдесет и 

шест лева, двадесет 

стотинка) 

     

293 1733/22.01.2009 1733 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "С. 

Ванков" 23, 

УПИ ХХІІ 

кв. 159  

 

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ХХІІ (двадесет и две) кв. 

159 (сто петдесет и девет) с площ 296 

кв. м. (двеста деветдесет и шест 

квадратни метра), отреден за 

"Обществено обслужване". 

2 469.20 лв. (две 

хиляди четиристотин 

шестдесет и девет 

лева, двадесет 

стотинки) 
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294 1734/23.01.2009 1734 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

64766, ул. 

"Патриарх 

Евтимий" 

105, УПИ 

LXVIII-

4607,3750  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ LХVІІІ-4607,3750 

(шестдесет и осем-четири хиляди 

шестстотин и седем, три хиляди 

седемстотин и петдесет) кв. 104 (сто 

и четири) с площ 5 354 кв. м. (пет 

хиляди триста петдесет и четири 

квадратни метра), отреден за 

"Обществено и делово обслужване". 

51 462,60 лв. 

(петдесет и една 

хиляди четиристотин 

шестдесет и два лева, 

шестдесет стотинки) 

     

295 1737/29.01.2009 1737 гр. Свищов, 

местност 

"Блатото", 

ЕКАТТЕ 

65766, кад. 

№  082086 

 

Земеделска земя, имот кад. № 082026 

(нула, осем, две, нула, две, шест), 

начин на трайно ползване "Полска 

култура", ІV (четвърта) категория с 

площ 10.000 (десет дка) дка. 

1 677.00 (хиляда 

шестстотин 

седемдесет и седем 

лева) 

     

296 1738/29.01.2009 1738 гр. Свищов, 

местност 

"Блатото", 

ЕКАТТЕ 

65766, кад. 

№ 073009 

 

 

Земеделска земя, имот кад. № 073009 

(нула, седем, три, нула, нула, девет), 

"Полска култура" , ІV (четвърта) 

категория с площ 11.586 (единадесет 

декара, петстотин осемдесет и шест 

кв.м.) дка. 

1718.80 (хиляда 

седемстотин и 

осемнадесет лева) 

     

297 1739/29.01.2009 1739 гр. Свищов, 

местност 

"Блатото", 

ЕКАТТЕ 

65766, имот 

кад. №  

082035 

 

Земеделска земя, имот кад. № 

082035, полска култура, ІV 

(четвърта) категория, с площ 6.810 

(шест дка, осемстотин и десет кв.м.) 

дка. 

1 142.00 (хиляда сто 

четиридесет и два 

лева) 

     

298 1740/29.01.2009 1740 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "С. 

Ванков" 1, 

УПИ ХІ кв. 

159  

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХІ (единадесет) кв. 159 

(сто петдесет и девет) с площ 281 кв. 

м. (двеста осемдесет и един 

квадратни метра), отреден "за 

гаражи". 

2 150.80 лв. (две 

хиляди сто и петдесет 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

299 1741/29.01.2009 1741 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "С. 

Ванков" 3, 

УПИ ХІІ кв. 

159 

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХІІ (дванадесет) кв. 159 

(сто петдесет и девет) с площ 3 587 

кв. м. (три хиляди петстотин 

осемдесет и седем квадратни метра), 

без надземно застрояване. 

27 454.90 лв. 

(двадесет и седем 

хиляди четиристотин 

петдесет и четири 

лева, деветдесет 

стотинки) 
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300 1742/29.01.2009 1742 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "С. 

Ванков" 5, 

УПИ ХІІІ кв. 

159  

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХІІІ (тринадесет) кв. 159 

(сто петдесет и девет) с площ 1 364 

кв. м. (хиляда триста шестдесет и 

четири квадратни метра), отреден за 

"Обществено обслужване". 

10 440,10 лв. (десет 

хиляди четиристотин 

и четиридесет лева, 

десет стотинки) 

     

301 1743/29.01.2009 1743 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"С. Ванков" 

7, ЕКАТТЕ 

65766, кв. 

159 УПИ 

ХІV  

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІV (четиринадесет) кв. 

159 (сто петдесет и девет), отреден за 

"Без надземно застрояване", с площ 

38 347 (тидесет и осем хиляди триста 

четиридесет и седем кв.м.) кв.м. 

292 742.50 (двеста 

деветдесет и две 

хиляди седемстотин 

четиридесет и два 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

302 1744/29.01.2009 1744 обл. Велико 

Търново, 

община 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото",ЕК

АТТЕ 65766, 

имот кад. № 

082033 

 

 

Земеделска земя имот кад. № 082033 

(нула, осем, две, нула, три, три), 

Полска култура, ІV (четвърта ) 

категория, с площ 10.000 (десет дка) 

дка. 

1 612.50 (хиляда 

шестстотин и 

дванадесет лева, 

петдесет стотинки) 

     

303 1745/29.01.2009 1745 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"С. Ванков" 

9, ЕКАТТЕ 

65766, кв. 

159, УПИ ХV   

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ХV (петнадесет) кв. 159 

(сто петдесет и девет) с площ 368 

(триста шестдесет и осем кв.м.) кв.м., 

отреден за Гаражи. 

2 816.70 лв. (две 

хиляди осемстотин и 

шестнадесет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

304 1746/29.01.2009 1746 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"С. Ванков" 

11, ЕКАТТЕ 

65766, кв. 

159, УПИ 

ХVІ  

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ХVІ (шестнадесет) кв. 159 

(сто петдесет и девет) с площ 300 

(триста кв.м.) кв.м. отреден за 

Гаражи. 

2 296,20 лв. (две 

хиляди двеста 

деветдесет и шест 

лева, двадесет 

стотинки) 
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305 1747/29.01.2009 1747 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"С. Ванков" 

13, ЕКАТТЕ 

65766, кв. 

159, УПИ 

ХVІІ  

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ХVІІ (седемнадесет) кв. 

159 (сто петдесет и девет) с площ 315 

(триста и петнадесет кв м.) кв.м. 

отреден за Гаражи. 

2 411,00 лв. (две 

хиляди четиристотин 

и единадесет лева) 

     

306 1748/29.01.2009 1748 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"С. Ванков" 

15, ЕКАТТЕ 

65766, кв. 

159, УПИ 

ХVІІІ  

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ХVІІІ (осемнадесет) кв. 

159 (сто петдесет и девет) с площ 194 

(сто деветдесет и четири кв.м.) кв.м. 

отреден за Обществено обслужване. 

1 484,90 лв. (хиляда 

четиристотин 

осемдесет и четири 

лева, деветдесет 

стотинки) 

 С Договор от 12.10.2010 г. 

продаден на "КРИСТИАНА" 

ЕООД  гр. СВИЩОВ.  

  Отписан със Заповед 

№ 103-РД-01-

03/28.01.2011 г. 

307 1749/29.01.2009 1749 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "С. 

Ванков" 19, 

УПИ ХХ кв. 

159  

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХХ (двадесет) кв. 159 

(сто петдесет и девет) с площ 1 423 

кв. м. (хиляда четиристотин двадесет 

и три квадратни метра), отреден "За 

гаражи". 

10 891,60 лв. (десет 

хиляди осемстотин 

деветдесет и един 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

308 1750/29.01.2009 1750 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Симеон 

Ванков" № 

21, УПИ ХХІ 

кв. 159  

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХХІ (двадесет и едно) 

кв. 159 (сто петдесет и девет) с площ 

335 кв. м. (триста тридесет и пет 

квадратни метра), отреден "За 

гаражи". 

2 564,10 лв. (две 

хиляди петстотин 

шестдесет и четири 

лева, десет стотинки) 

     

309 1751/29.01.2009 1751 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "С. 

Ванков" 25, 

УПИ ХХІІІ 

кв. 159  

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХХІІІ (двадесет и три) 

кв. 159 (сто петдесет и девет) с площ 

502 кв. м. (петстотин и два квадратни 

метра), отреден "за гаражи". 

3 842,30 лв. (три 

хиляди осемстотин 

четиридесет и два 

лева, тридесет 

стотинки) 
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310 1752/29.01.2009 1752 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "С. 

Ванков" 27, 

УПИ ХХІV 

кв. 159  

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХХІV (двадесет и 

четири) кв. 159 (сто петдесет и девет) 

с площ 196 кв. м. (сто деветдесет и 

шест), отреден за "Обществено 

обслужване". 

1 500,20 лв. (хиляда и 

петстотин лева, 

двадесет стотинки) 

     

311 1753/29.01.2009 1753 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов,  ул. 

"Цар 

Освободител

" 114А, 

ЕКАТТЕ 

65766,  кв. 

206, УПИ ІV-

4076 

Незастроен урегулирн поземлен 

имот УПИ ІV-4076 (четвърти - 

четири хиляди и седемдесет и шест) 

кв. 206 (двеста и шест) с площ 249 

(двеста четиридесет и девет кв.м.) 

кв.м., отреден за "Обществено 

обслужване". 

3 237,00 лв. (три 

хииляди двеста 

тридесет и седем 

лева) 

 Продаден с договор от 

16.06.2009 г. на "Вачев 

Комерс" ЕООД гр. Свищов. 

 

  Отписан със Заповед 

№ 1511/07.08.2009 г. 

312 1754/29.01.2009 1754 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Симеон 

Ванков" № 

17, кв. 159, 

УПИ ХІХ 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ХІХ (деветнадесет) кв. 159 (сто 

петдесет и девет)  площ 351 (триста 

петдесет и един кв.м.) кв.м. отреден 

за "Обществено обслужване". 

2 414,90 лв. (две 

хиляди четиристотин 

и четиринадесет лева, 

деветдесет стотинки) 

 С Договор от 17.12.1997 г. 

на Община Свищов е 

отстъпено право на строеж 

върху 70 кв.м. за търговски 

обект на ЕТ "Мария 

Антонова" и същото е 

реализирано. 

   

313 1755/09.02.2009 1755 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "С. 

Ванков" № 

4А, УПИ І 

кв. 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ І (едно) кв. 236 (двеста 

тридесет и шест) с площ 5 866 кв. м. 

(пет хиляди осемстотин шестдесет и 

шест квадратни метра), отреден "за 

гаражи".   

42 376.00 лв. 

(четиридесет и две 

хиляди триста 

седемдесет и шест 

лева) 

 Върху имота има 

реализирано право на 

строеж за гаражи - общо 78 

броя с РЗП - 2 340 кв. м. 

както следва:1.ГСК "Група 

1"; 2.ГСК "Олимпия-94" - 18 

бр.; 3.ГСК "Фантастика"; 4. 

ГСК "Свищов - 94"; 5. ГСК 

"Икар"; 6. ГСК "Нове" (гр. 

3); 7. ГСК "Диана-94"; 8. 

ГСК "Лебед"; 9.отстъпено 

право на троеж за гаражи с 

индивидуални заповеди - 

Елка Димитрова, Панайот 

Аврамов и други. 
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314 1756/09.02.2009 1756 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Полк. Н. 

Иванов" № 

113, УПИ VІІ 

кв. 184  

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ VІІ (седем) кв. 184 (сто 

осемдесет и четири) с площ 1 113 кв. 

м. (хиляда сто и тринадесет 

квадратни метра), отреден "за 

жилищно строителство". 

9 736.50 лв. (девет 

хиляди седемстотин 

тридесет и шест лева, 

петдесет стотинки) 

     

315 1757/09.02.2009 1757 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"Зад баира", 

имот кад. № 

031054  

Земеделска земя - имот кад. № 

031054 (нула, три, едно, нула, пет, 

четири), представляващ нива, ІV 

(четвърта) категория, с площ 2.427 

дка (два декара, четиристотин 

двадесет и седем квадратни метра). 

250,50 лв. (двеста и 

петдесет лева, 

петдесет стотинки) 

     

316 1758/09.02.2009 1758 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"Железният 

мост", имот 

кад. № 

024013  

Земеделска земя - имот кад. № 

024013 (нула, две, четири, нула, 

едно, три), представляващ нива, ІV 

(четвърта) категория, с площ 3.966 

дка (три декара, деветстотин 

шестдесет и шест квадратни метра). 

511,60 лв. (петстотин 

и единадесет лева, 

шестдесет стотинки) 

     

317 1759/10.02.2009 1759 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Горна 

Студена, 

ЕКАТТЕ 

16393, м. "До 

Масларското

", имот кад. 

№ 140007  

Земеделска земя - имот кад. № 

140007 (едно, четири, нула, нула, 

нула, седем), нива, ІІІ (трета) 

категория, с площ 6.660 дка (шест 

дка, шестстотин и шестдесет 

квадратни метра). 

685.30 лв. 

(шестстотин 

осемдесет и пет лева, 

тридесет стотинки) 

 С Договор от 11.01.2011 г. 

продаден на "ЕНТЕК" ООД 

гр. СВИЩОВ.  

  Отписан със Заповед 

№ 102-РД-01-

03/28.01.2011 г. 

318 1760/10.02.2009 1760 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Горна 

Студена, 

ЕКАТТЕ 

16393, м. 

"Божурлука", 

имот кад. № 

119018 

Земеделска земя - имот кад. № 

119018 (едно, едно, девет, нула, едно, 

осем), нива, ІІІ (трета) категория, с 

площ 6.263 дка (шест дка, двеста 

шестдесет и три квадратни метра). 

644,50 лв. 

(шестстотин 

четиридесет и четири 

лева, петдесет 

стотинки) 

 С Договор от 10.01.2011 г. 

продаден на "ЕНТЕК" ООД 

гр. СВИЩОВ.  

  Отписан със Заповед 

№ 102-РД-01-

03/28.01.2011 г. 
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319 1761/10.02.2009 1761 обл. Велико 

Търново, 

общ.Свищов, 

землище с. 

Горна 

Студена, 

ЕКАТТЕ 

16393, м. 

"Божурлука", 

имот кад. № 

119019  

Земеделска земя - имот кад. № 

119019, нива, трета категория с площ 

6.263 дка (шест декара, двеста 

шестдесет и три квадратни метра). 

644,50 лв. 

(шестстотин 

четиридесет и четири 

лева, петдесет 

стотинки) 

 С Договор от 10.01.2011 г. 

продаден на "ЕНТЕК" ООД 

гр. СВИЩОВ.  

  Отписан със Заповед 

№ 100-РД-01-

03/28.01.2011 г. 

320 1762/10.02.2009 1762 обл. велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, м. 

"Абушев 

трап", имот 

кад. № 

016004  

Земеделска земя - имот кад. № 

016004 (нула, едно, шест, нула, нула, 

четири), нива с площ 4.805 дка 

(четири декара, осемстотин и пет 

квадратни метра) от които 0.286 дка 

(двеста осемдесет и шест квадратни 

метра) шеста категория и 4.519 дка 

(четири декара, петстотин и 

деветнадесет квадратни метра) пета 

категория. 

465,60 лв. 

(четиристотин 

шестдесет и пет лева, 

шестдесет стотинки) 

     

321 1763/10.02.2009 1763 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, м. 

"Абушев 

трап", имот 

кад. № 

018003  

Земеделска земя - имот кад. № 

018003 (нула, едно, осем, нула, нула, 

три), нива с площ 10.712 дка (десет 

декара, седемстотин и дванадесет 

квадратни метра), шеста категория.  

867,70 лв. 

(осемстотин 

шестдесет и седем 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

322 1764/10.02.2009 1764 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, м. 

"Абушев 

трап", имот 

кад. № 

023003 

Земеделска земя - имот кад. № 

023003 (нула, две, три, нула, нула, 

три), нива с площ 26.479 дка 

(двадесет и шест декара, 

четиристотин седемдесет и девет 

квадратни метра), шеста категория. 

2 144,80 лв. (две 

хиляди сто 

четиридесет и четири 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

323 1765/10.02.2009 1765 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, м. 

"Ехово 

бърдо", имот 

кад. № 

040045  

Земеделска земя - имот кад. № 

040045 (нула, четири, нула, нула, 

четири, пет), нива с площ 27.233 дка 

(двадесет и седем декара, двеста 

тридесет и три квадратни метра) от 

които 9.778 дка (девет декара, 

седемстотин седемдесет и осем 

квадратни метра) трета категория и 

17.455 дка (седемнадесет декара, 

четиристотин петдесет и пет 

квадратни метра) пета категория.  

3 148,00 лв. (три 

хиляди сто 

четиридесет и осем 

лева) 
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324 1766/10.02.2009 1766 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, м. 

"Лозенка 

припека", 

имот кад. № 

093010  

Земеделска земя - имот № 093010 

(нула, девет, три, нула, едно, нула), 

нива с площ 105.360 дка (сто и пет 

декара, триста и шестдесет 

квадратни метра), седма категория.  

4 741,20 лв. (четири 

хиляди седемстотин 

четиридесет и един 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

325 1767/10.02.2009 1767 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, м. 

"Саите", 

имот кад. № 

198004 

Земеделска земя - имот № 198004 

(едно, девет, осем, нула, нула, 

четири), нива с площ 71.788 дка 

(седемдесет и един декара, 

седемстотин осемдесет и осем 

квадратни метра) от които 17.690 дка 

(седемнадесет декара, шестстотин и 

деветдесет квадратни метра) пета 

категория и 54.098 дка (петдесет и 

четири декара, деветдесет и осем 

квадратни метра) шеста категория. 

3 505,60 лв. (три 

хиляди петстотин и 

пет лева, шестдеусет 

стотинки) 

     

326 1768/11.02.2009 1768 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, м. 

"Лозенка 

трапа", имот 

кад. № 

097017 

Земеделска земя - имот № 097017 

(нула, девет, седем, нула, едно, 

седем), нива с площ 14.518 дка 

(четиринадесет декара, петстотин и 

осемнадесет квадратни метра), пета 

категория. 

1 422,80 лв. (хиляда 

четиристотин 

двадесет и два лева, 

осемдесет стотинки) 

     

327 1769/11.02.2009 1769 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, м. 

"Студенско", 

имот кад. № 

217001 

 

Земеделска земя - имот № 217001 

(две, едно, седем, нула, нула, едно), 

нива с площ 6.055 дка (шест декара, 

петдесет и пет квадратни метра) от 

които 5.003 дка (пет декара, три 

квадратни метра) четвърта категория 

и 1.052 дка (един декар, петдесет и 

два квадратни метра) седма 

категория. 

558,40 лв. (петстотин 

петдесет и осем лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

328 1770/11.02.2009 1770 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, м. 

"Студенско", 

имот кад. № 

218028 

 

Земеделска земя - имот № 218028 

(две, едно, осем, нула, две, осем), 

нива с площ 7.977 дка (седем декара, 

деветстотин седемдесет и седем 

квадратни метра), трета категория. 

938,10 лв. 

(деветстотин тридесет 

и осем лева, десет 

стотинки) 

     



  

 82 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

329 1771/11.02.2009 1771 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, пл. 

"Цар Калоян" 

№ 1, УПИ 

ХХVІ-216 кв. 

13  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХХVІ-216 (двадесет и 

шест-двеста и шестнадесет) кв. 13 

(тринадесет) с площ 115 кв. м. (сто и 

петнадесет квадратни метра), 

отреден за "КОО". 

1 330,60 лв. (хиляда 

триста и тридесет 

лева, шестдесет 

стотинки) 

 С Договор от 05.06.2009 г. 

продаден на Иван Павлов 

Гаврилов. 

  Отписан със Заповед 

№ 1274/24.06.2009 г. 

330 1773/12.02.2009 1773 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Тома 

Пантелеев" 

№ 4, УПИ 

ХІV-4181 кв. 

38  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХІV-4181 

(четиринадесет-четири хиляди сто 

осемдесет и едно) кв. 38 (тридесет и 

осем) с площ 805 кв. м. (осемстотин 

и пет квадратни метра), отреден за 

"Обществено обслужване". 

10 465,00 лв. (десет 

хиляди четиристотин 

шестдесет и пет лева) 

     

331 1774/12.02.2009 1774 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Тома 

Пантелеев" 

№ 6, УПИ 

ХІІІ-4180 кв. 

38  

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ ХІІІ-4180 (тринадесет-четири 

хиляди сто и осемдесет) кв. 38 

(тридесет и осем), с площ 906 кв. м. 

(деветстотин и шест квадратни 

метра), отреден за "Обществено 

обслужване". 

8 385,90 лв. (осем 

хиляди триста 

осемдесет и пет лева, 

деветдесет стотинки) 

 Върху имота има построена 

сграда - Туристическа 

спалня "Калето" с РЗП - 477 

кв. м., собственост на 

Димитър Николов Найденов 

и Румяна Георгиева 

Найденова, съгласно нот. 

акт № 81, том ІV, д. 5364 от 

2005 г. 

 

С Договор от 08.05.2009 г. 

продаден на Димитър 

Николов Найденов и Румяна 

Георгиева Найденова. 

  Отписан със Заповед 

№ 1022/26.05.2009 г. 

332 1775/23.02.2009 1775 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Ст. Ников" 

3А, УПИ ІІІ 

кв. 152 

 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ ІІІ (три) кв. 152 (сто петдесет и 

две) с площ 152 кв. м. (сто петдесет и 

два квадратни метра), отреден за 

"Трафопост". 

943,40 лв. 

(деветстотин 

четиридесет и три 

лева, четиридесет 

стотинки) 

 Върху имота има построена 

сграда - трафопост на "E.ON 

България" с режим 

отстъпено право на строеж. 

   

333 1776/23.02.2009 1776 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Ст. Ников" 

3, УПИ VІІ 

кв. 152 

 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ VІІ (седем) кв. 152 (сто 

петдесет и две) с площ 4 252 кв. м. 

(четири хиляди двеста петдесет и два 

квадратни метра), отреден за 

"жилищно строителство и гаражи". 

29 253,80 лв. 

(двадесет и девет 

хиляди двеста 

петдесет и три лева, 

осемдесет стотинки) 

 Върху имота е построена 

едропанелна жилищна 

сграда (ЕПЖС 6 кв. 103) с 

РЗП - 1 276.22 кв. м. 
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334 1777/23.02.2009 1777 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Неофит 

Бозвели" № 

5, УПИ 

ХХVІІІ-2779 

кв. 17 

 

Застроен урегулиран поземлен имот, 

УПИ ХХVІІІ-2779 (двадесет и осем-

две хиляди седемстотин седемдесет 

и девет) кв. 17 (седемнадесет) с площ 

471 кв. м. (четиристотин седемдесет 

и един квадратни метра). 

4 898.40 лв. (четири 

хиляди осемстотин 

деветдесет и осем 

лева, четиридесет 

стотинки) 

 Сградите находящи се в 

имота са с режим отстъпено 

право на строеж и са 

собственост на н-ци 

Димитър Минев Иванов. 

   

335 1778/23.02.2009 1778 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Околчица" 

32, УПИ 

ХІІІ-3702 кв. 

174  

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ХІІІ-3702 (тринадесет-три 

хиляди седемстотин и две) кв. 174 

(сто седемдесет и четири) с площ 301 

кв. м. (триста и един квадратни 

метра). 

3 130,40 лв. (три 

хиляди сто и тридесет 

лева, четиридесет 

стотинки) 

 Върху имота е построена 

жилищна сграда с режим 

отстъпено право на строеж, 

собственост на Васил 

Любенов Илиев, съгласно 

нот. акт № 162, том ІІ, д. 

329/2002 г. 

   

336 1781/10.03.2009 1781 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Патриарх 

Евтимий" 

71Б, УПИ ІІ 

кв. 206  

Незастроен урегулиран поземлен 

имат УПИ ІІ (две) кв. 206 (двеста и 

шест) с площ 548 кв. м. (петстотин 

четиридесет и осем квадратни 

метра), без отреждане. 

6 340,40 лв. (шест 

хилади триста и 

четиридесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

337 1782/10.03.2009 1782 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Тракия" № 

5А, УПИ VІІ 

кв. 211  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ VІІ (седем) кв. 211 (двеста 

и единадесет) с площ 817 кв. м. 

(осемстотин и седемнадесет 

квадратни метра), отреден за 

"Гаражи". 

9 452,70 лв. (девет 

хиляди четиристотин 

петдесет и два лева, 

седемдесет стотинки) 

     

338 1783/10.03.2009 1783 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Патриарх 

Евтимий" № 

67, УПИ VІІ 

кв. 82 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ VІІ (седем) кв. 82 (осемдесет и 

две) с площ 5 646 кв. м. (пет хиляди 

шестстотин четиридесет и шест 

квадратни метра), отреден за 

"Жилищно строителство и гаражи". 

73 398,00 лв. 

(седемдесет и три 

хиляди триста 

деветдесет и осем 

лева) 

 Върху имота са построени: 

а) осем етажна, масивна 

жилищна сграда със ЗП - 

909,38 кв. м.; 

б) Едропанелна шест етажна 

жилищна сграда със ЗП - 

418,42 кв. м. 
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339 1784/10.03.2009 1784 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Патриарх 

Евтимий" № 

71А, УПИ І 

кв. 206  

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ І (едно) кв. 206 (двеста и 

шест) с площ 430 кв. м. 

(четиристотин и тридесет квадратни 

метра). 

4 975,10 лв. (четири 

хиляди деветстотин 

седемдесет и пет лева, 

десет стотинки) 

     

340 1785/10.03.2009 1785 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "3-

ти март" № 4, 

УПИ V-

4077,4939, 

4940 кв. 199  

 

 

 

 

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ V-4077,4939,4940 (пет-четири 

хиляди седемдесет и седем, четири 

хиляди деветстотин тридесет и девет, 

четири хиляди деветстотин и 

четиридесет) кв. 199 (сто деветдесет 

и девет) с площ 2 043 кв. м. (две 

хиляди четиридесет и три квадратни 

метра), отреден за "Жилищно 

строителство". 

21 247,20 лв. 

(двадесет и една 

хиляди двеста 

четиридесет и седем 

лева, двадесет 

стотинки) 

 Върху имота е построена 

през 1978 г. пет етажна 

масивна, монолитна сграда 

със ЗП - 429,33 кв. м. - 

ведомствен жилищен блок 

на МНО, като 

апартаментите в нея са 

продадени по реда на 

действащата тогава Наредба 

за дължавните имоти. 

   

341 1786/10.03.2009 1786 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Патриарх 

Евтимий" № 

69А, УПИ V-

3442 кв. 206  

 

 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ V-3442 (пет-три хиляди 

четиристотин четиридесет и две) кв. 

206 (двеста и шест) с площ 381 кв. м. 

(триста осемдесет и един квадратни 

метра), отреден за "Жилищно 

строителство". 

3 291,80 лв. (три 

хиляди двеста 

деветдесет и един 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

342 1787/10.03.2009 1787 обл. Велико 

Търново, 

общ.Свищов, 

гр. Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Иван 

Панков" № 

30, УПИ 

ХVІ-4632 кв. 

84 

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ХVІ-4632 (шестнадесет-четири 

хиляди шестстотин тридесет и две) 

кв. 84 (осемдесет и четири) с площ 9 

352 кв. м. (девет хиляди триста 

петдесет и два квадратни метра), 

отреден за "Озеленяване и гаражи". 

117 928,70 лв. (сто и 

седемнадесет хиляди 

деветстотин двадесет 

и осем лева, 

седемдесет стотинки) 

 Отстъпено право на строеж 

за 112 броя гаражни клетки, 

гаражни групи 1 и 1а кв. 84, 

което е реализирано. 
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343 1790/11.03.2009 1790 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Черни връх" 

72, УПИ І кв. 

159  

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ І (едно) кв. 159 (сто петдесет и 

девет) с площ 5 515 кв. м. (пет 

хиляди петстотин и петнадесет 

квадратни метра), отреден за 

"Жилищно строителство". 

 

47 649,60 лв. 

(четиридесет и седем 

хиляди шестстотин 

четиридесет и девет 

лева, шестдесет 

стотинки) 

 Върху имота е построена 

жилищна едропанелна 

сграда (бл. ЕПЖС кв. 114) с 

РЗП - 1549.13 кв. м. 

   

344 1791/11.03.2009 1791 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

657661 ул. 

"Черни връх" 

№ 76, УПИ Х 

кв. 159  

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ Х (десет) кв. 159 (сто 

петдесет и девет) с площ 325 кв. м. 

(триста двадесет и пет квадратни 

метра), отреден за "Гаражи". 

3 123,90 лв. (три 

хиляди сто двадесет и 

три лева, деветдесет 

стотинки) 

     

345 1792/11.03.2009 1792 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Черни връх" 

№ 74, УПИ 

ІХ кв. 159 

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ІХ (девет) кв. 159 (сто 

петдесет и девет) с площ 339 (триста 

тридесет и девет квадратни метра), 

отреден за "Гаражи". 

3 185,20 лв. (три 

хиляди сто осимдисет 

и пет лева, двадесет 

стотинки) 

     

346 1793/11.03.2009 1793 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Черни връх" 

№ 82, УПИ 

ІV кв. 159  

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ ІV (четири) кв. 159 (сто 

петдесет и девет) с площ 472 кв. м. 

(четиристотин седемдесет и два 

квадратни метра), отреден за 

"Гаражи". 

4 791,70 лв. (четири 

хиляди седемстотин 

деветдесет и един 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

347 1794/11.03.2009 1794 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766,  ул. 

"Черни връх" 

№ 84, УПИ V 

кв. 159 

 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ V (пет) кв. 159 (сто 

петдесет и девет) с площ 1 119 кв. м. 

(хиляда сто и деветнадесет 

квадратни метра), отреден за 

"Обществено обслужващи 

дейности". 

11 360,10 лв. 

(единадесет хиляди 

три ста и шестдесет 

лева, десет стотинки) 

     



  

 86 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

348 1795/11.03.2009 1795 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава,  м. 

"Гьоловете", 

имот кад. № 

112026  

Земеделска земя, имот кад. № 112026 

(едно, едно, две, нула, две, шест), 

нива с площ 3,800 дка (три декара, 

осемстотин квадратни метра), 

четвърта категория. 

441,20 лв. 

(четиристотин 

четиридесет и един 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

349 1796/16.03.2009 1796 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "Д. 

Г. Анев" № 

3, УПИ кв. 

45  

 

 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ ІІІ (три) кв. 45 (четиридесет и 

пет) с площ 519 кв. м. (петстотин и 

деветнадесет квадратни метра), 

отреден за "Обществено и делово 

обслужване". 

3 766,70 лв. (три 

хиляди седемстотин 

шестдесет и шест 

лева, седемдесет 

стотинки) 

 С Договор от 19.07.2006 г. е 

отстъпено право на строеж 

на "ЕДИ - 91" ЕООД срещу 

получени обезщетения от 

Община Свищов, описани в 

н.а. № 196, том І, д. 1618 

№50/2009 г., н.а. № 197, том 

І, № 1620/50/2009 г. и н. а. 

№ 198, том І, д. 1622, д. 

52/2009 г. 

   

350 1800/18.03.2009 1800 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Царевец, 

ЕКАТТЕ 

78121, УПИ 

VІІ-144 кв. 

25А 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ VІІ-144 (седем-сто 

четиридесет и четири) кв. 25А 

(двадесет и пет "А") с площ 1 000 кв. 

м. (хиляда квадратни метра), без 

отреждане. 

2 016,00 лв. (две 

хиляди и шестнадесет 

лева) 

     

351 1801/18.03.2009 1801 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766,  ул. 

"Черни връх" 

78, УПИ І кв. 

171 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ І (едно) кв. 171 (сто 

седемдесет и едно), с площ 950 кв. м. 

(деветстотин и петдесет квадратни 

метра), отреден за "гаражи". 

9 644,40 лв. (девет 

хиляди шестстотин 

четиридесет и четири 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

352 1800/18.03.2009 1800 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Царевец, 

ЕКАТТЕ 

78121, УПИ 

VІІ-144 кв. 

25А по ПУП  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ VІІ-144 (седем-сто 

четиридесет и четири) кв. 25А 

(двадесет и пет "А") с площ 1 000 кв. 

м. (хиляда квадратни метра), без 

отреждане. 

2 016,00 лв. (две 

хиляди и шестнадесет 

лева) 

     

353 1801/18.03.2009 1801 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766,  ул. 

"Черни връх" 

78, УПИ І кв. 

171 по ПУП  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ І (едно) кв. 171 (сто 

седемдесет и едно), с площ 950 кв. м. 

(деветстотин и петдесет квадратни 

метра), отреден за "гаражи". 

9 644,40 лв. (девет 

хиляди шестстотин 

четиридесет и четири 

лева, четиридесет 

стотинки) 
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354 1803/08.12.2009 1803 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, УПИ 

V-159 кв. 39  

Сграда (Здравен дом) - двуетажна, 

масивна със стмб. конструкция, 

построена през 1960 г. (хиляда 

деветстотин и шестдесдета година), 

състояща се от: 

-изби с ПП - 72,37 кв. м. (седемдесет и 

два квадратни метра, тридесет и седем 

квадратни сантиметра); 

-І етаж - четири лекарски кабинета, 

санитарен възел, апартамент (стая, кухня, 

санитарен възел) със ЗП - 161,00 кв. м. 

(сто шестдесет и един квадратни метра); 

-ІІ етаж - пет кабинета, санитарен възел, 

апартамент (кухня, стая, санитарен 

възел) със ЗП - 161,00 кв. м. (сто 

шестдесет и един квадратни метра), 

заедно с правото на строеж. 

12316,10 (дванадесет 

хиляди триста и 

шестнадесетлв., десет 

стотинки) 

     

355 1804/20.03.2009 1804 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Янко 

Мустаков" № 

1Б, УПИ ХІІ-

4019 кв. 47 

по ПУП  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ХІІ-4019 (дванадесет-

четири хиляди и деветнадесет) кв. 47 

(четиридесет и седем) с площ 384 кв. 

м. (триста осемдесет и четири 

квадратни метра), отреден за 

"Жилищно строителство". 

 

 

 

 

 

4 442,90 лв. (четири 

хиляди четиристотин 

четиридесет и два 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

356 1805/27.03.2009 1805 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Черни връх" 

№ 77А, УПИ 

ІІ-4579 кв. 

170 по ПУП  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ ІІ-4579 (две-четири 

хиляди петстотин седемдесет и 

девет) кв. 170 (сто и седемдесет) с 

площ 293 (двеста деветдесет и три 

квадратни метра), отреден за 

"нежилищни нужди". 

 

 

 

 

2 816,30 лв. (две 

хиляди осемстотин и 

шестнадесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

357 1806/08.12.2009 1806 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Александров

о, ЕКАТТЕ 

00285, УПИ 

Х кв. 25 

От масивна двуетажна сграда, 

строена 1959 г., САМО две 

помещения (едно северно и едно 

южно) със ЗП - 24 кв. м. (двадесет и 

четири квадратни метра) на втория 

етаж и изба, южна с ПП - 4,00 кв. м. 

(четири квадратни метра) заедно с 

прилежащите идеални части от 

общите части на сградата и 

отстъпеното право на строеж. 

535,30 лв. (петстотин 

тридесет и пет лева, 

тридесет стотинки) 

     

358 1807/07.04.2009 1807 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Битоля" № 

12, УПИ V-

1343 кв. 180 

по ПУП  

72/232 ид. ч. (седемдесет и две от 

двеста тридесет и две идеални части) 

от застроен урегулиран поземлен 

имот - УПИ V-1343 (пет-хиляда 

триста четиридесет и три) кв. 180 

(сто и осемдесет), целият от 232 кв. 

м. (двеста тридесет и два квадратни 

метра), отреден за "жилищно 

строителство". 

936,00 лв. 

(деветстотин тридесет 

и шест лева) 

 С Договор от 22.06.2009 г. 

продаден на Венета 

Николова Манева. 
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359 1808/08.12.2009 1808 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Совата, ул. 

"Шеста" 1, 

имот с 

идентификат

ор 

67787.707.38.

2, УПИ ІV-38 

кв.14 по 

ПУП  

Недвижим имот, находяща се в 

урбанизирана територия на с. Совата, ул. 

"Шеста" № 1, втори етаж от триетажна 

сграда (масивна, стмбел), строена 1984 г. 

(хиляда деветстотин осемдесет и четвърта 

година) с идентификатор 67787.707.38.2 

(шест седем седем осем седем точка седем 

нула седем точка три осем точка две) 

съгласно кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр. 

София, представляващ четири помещения и 

коридор със ЗП - 90 кв. м. (деветдесет 

квадратни метра) заедно с полагащите се 

общи части на сградата. 

 

3 384,40 лв. (три 

хиляди триста 

осемдесет и четири 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

360 1809/08.12.2009 1809 обл. Велико 

Търрново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

ЕКАТТЕ 

07363, УПИ 

ІІІ-131 кв. 66 

От двуетажна административна сграда, 

масивна, строена 1949 год. (хиляда 

деветстотин четиридесет и девета година), 

първи етаж, състоящ се от пет помещения 

(лекарски кабинети) и санитарен възел със 

самостоятерен вход от изток ЗП - 155,19 кв. 

м. (сто петдесет и пет квадратни метра, 

деветнадесет квадратни сантиметра) заедно 

с прилежащите идеални части от общите 

части на сградата и отстъпеното право на 

строеж. 

 

5350,40 лв. (пет 

хиляди триста и 

петдесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

361 1810/08.12.2009 1810 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

ЕКАТТЕ 

10118, УПИ 

ІV кв. 44 

Обособен обект, състоящ се от три стаи, 

коридор и сервизни помещения със ЗП - 

99.74 кв. м. (деветдесет и девет кв. м., 

седемдесет и четири кв. см.) и 

самостоятелен вход, разположен на първи 

етаж - изток от двуетажна, 

административна, монолитна сграда 

строена 1981 год. (хиляда деветстотин 

осемдесет и първа г.) заедно с прилежащите 

идеални части от общите части на сградата 

и отстъпеното право на строеж. 

 

13289,60 лв. 

(тринадесет хиляди 

двеста осемдесет и 

девет лева, шестдесет 

стотинки) 

     

362 1811/08.12.2009 1811 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Хаджидимит

рово, 

ЕКАТТЕ 

77013, УПИ 

VІІІ кв. 47 по 

ПУП 

Сграда (Здравен дом) - масивна, двуетажна, 

строена 1960 г. (хиляда деветстотин и 

шестдесета година) със ЗП - 205 кв. м. 

(двеста и пет квадратни метра) на първи и 

втори етаж, сутерен с ПП - 84,78 кв. м. 

(осемдесет и четири квадратни метра, 

седемдесет и осем квадратни сантиметра) и 

таван с ПП - 48, 78 кв. м. (четиридесет и 

осем квадратни метра, седемдесет и осем 

квадратни сантиметра) заедно с 

прилежащото право на строеж. 

 

 

9938,60 лв. (девет 

хиляди деветстотин 

тридесет и осем лева, 

шестдесет стотинки) 

     

363 1812/08.12.2009 1812 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

ЕКАТТЕ 

16393, УПИ 

ІХ-286 кв. 33  

Сграда - Здравен дом, строен 1971 год. 

(хиляда деветстотин седемдесет и първа 

година), двуетажна, масивна, състояща се 

от: 

-І етаж със ЗП - 246,39 кв. м. (двеста 

четиридесет и шест квадратни метра, 

тридесет и девет квадратни сантиметра) - 

аптека и кабинети; 

-ІІ етаж със ЗП - 210,32 кв. м. (двеста и 

десет квадратни метра, тридесет и два 

квадратни сантиметра) - родилно 

отделение. 

-Сутерен с ПП - 145,96 кв. м. (сто 

четиридесет и пет квадратни метра, 

деветдесет и шест квадратни сантиметра), 

разположена в УПИ ІХ-286 кв. 33. 

 

18739,00 лв. 

(осемнадесет хиляди 

седемстотин тридесет 

и девет лева) 
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364 1813/08.12.2009 1813 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Деляновци, 

ЕКАТТЕ 

20630, УПИ І 

кв. 28 по 

ПУП 

одобрен със 

Заповед № 

235/1934 г. 

Сграда - Здравен дом, масивна, строена 

1972 год. (хиляда деветстотин 

седемдесет и втора година), състояща се 

от: 

-Сутерен с ПП - 13,49 кв. м. (тринадесет 

квадратни метра, четиридесет и девет 

квадратни сантиметра); 

-І етаж със ЗП - 78,96 кв. м. (седемдесет и 

осем квадратни метра, деветдесет и шест 

квадратни сантиметра); 

-ІІ етаж със ЗП - 78,96 кв. м. (седемдесет 

и осем квадратни метра, деветдесет и 

шест квадратни сантиметра), 

разположена в УПИ І кв. 28  

 

3305,30 лв. (три 

хиляди триста и пет 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

365 1814/08.12.2009 1814 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Драгомирово

, ЕКАТТЕ 

23431, УПИ І 

кв. 14А по 

ПУП 

одобрен със 

Заповед № 

89/1927 г. 

Сграда - Здравен дом, масивна, строена 

1950 г. (хиляда деветстотин и петдесета 

година): 

-І етаж със ЗП - 285,25 кв. м. (сто 

осемдесет и пет квадратни метра, 

двадесет и пет квадратни сантиметра); 

-ІІ етаж със ЗП - 184,51 кв. м. (сто 

осемдесет и четири квадратни метра, 

петдесет и един квадратни сантиметра); 

-Сутерен с ПП - 89,55 кв. м. (осемдесет и 

девет квадратни метра, петдесет и пет 

квадратни сантиметра), разположена в 

УПИ І кв. 14А.  

 

8148,90 лв. (осем 

хиляди сто 

четиридесет и осем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

няма     

366 1815/08.12.2009 1815 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов 

с. Ореш, 

ЕКАТТЕ 

53672 УПИ І-

639 кв. 91   

Сграда (Здравен дом) - полумасивна, 

двуетажна, строена 1951 г. (хиляда 

деветстотин петдесет и първа 

година) със ЗП - 162 кв. м. (сто 

шестдесет и два квадратни метра), 

разположена в УПИ І-639 кв.91. 

3 280,30 лв. (три 

хиляди двеста и 

осемдесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

367 1816/08.12.2009 1816 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Морава, ул. 

"Цветан 

Дамянов 

Цанков" 57, 

ЕКАТТЕ 

49028, УПИ І 

кв. 1 по ПУП  

Сграда (Здравен дом), масивна, 

състояща се от западно тяло, 

едноетажно, със ЗП - 78,79 кв. м. 

(седемдесет и осем квадратни метра, 

седемдесет и девет квадратни 

сантиметра), разположена в УПИ І 

(първи) кв. 1 едно). 

1595.40 лв. (хиляда 

петстотин деветдесет 

и пет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

368 1817/08.12.2009 1817 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, ул. 

"Стара 

планина" 15, 

УПИ  VІІІ кв. 

71 по 

регулационн

ия план 

Сграда - Здравен дом, масивна, 

строена 1950 г. (хиляда деветсдтотин 

и петдесета година), състояща се от: 

-Първи етаж със ЗП - 155,22 кв. м. 

(сто петдесет и пет квадратни метра, 

двадесет и два квадратни 

сантиметра); 

-Втори етаж със ЗП - 155,22 кв. м. 

(сто петдесет и пет квадратни метра, 

двадесет и два квадратни 

сантиметра); 

-Сутерен с ПП - 101,29 кв. м. (сто и 

един квадратни метра, двадесет и 

девет квадратни сантиметра) заедно 

с прилежащото право на строеж. 

12798,10 лв. 

(дванадесет хиляди 

седемстотин 

деветдесет и осем 

лева, десет стотинки) 
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369 1821/21.04.2009 1821 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Царевец, 

ЕКАТТЕ 

78121, ул. 

"Трета" № 47, 

УПИ ІV кв. 43 

по ПУП  

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ ІV (четири) кв. 43 (четиридесет 

и три) с площ 2 750 кв. м. (две 

хиляди седемстотин и петдесет 

квадратни метра), без отреждане. 

4 823,30 лв. (четири 

хиляди осемстотин 

двадесет и три лева, 

тридесет стотинки) 

 Върху имота има 

реализирано право на 

строеж за жилищна сграда 

на Георги Тончев Андреев и 

Гина Петрова Андреева. 

   

370 1830/22.05.2009 1830 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище гр. 

Свищов, м. 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 

№65766.422.1 

(000243) 

Поземлен имот с идентификатор 

65766.422.1 (шест пет седем шест шест 

точка четири две две точка едно) по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр. София, 

целият с площ 46527 кв. м. (четиридесет 

и шест хиляди петстотин двадесет и 

седем квадратни метра), представляващ 

земеделска земя, начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в земеделска 

земя", четвърта категория (имот № 00243 

(нула нула нула две четири три)). 

12 520,40 лв. 

(дванаесет хиляди 

петстотин и двадесет 

лева, четиридесет 

стотинки) 

 С договор от 05.08.2009 г. 

продаден на 

"ПРИСТАНИЩЕН 

КОМПЛЕКС СВИЛОЗА" 

ЕООД. 

   

371 1835/05.06.2009 1835 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р 

:65766.702.420

4.2.109 по КК 

на гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен в 

сутерена на поликлиничната част на блок 

1 (едно) и 2 (две) (масивна, монолитна 

сграда строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.2.109 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две точка 

четири две нула четири точка две точка 

едно нула девет), съгласно кадастралната 

карта и кадастралните регистри одобрени 

със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София          

13 580,70 лв. 

(тринадесет хиляди 

петстотин и 

осемдесет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

372 1836/08.06.2009 1836 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Парчевич" № 

12, УПИ LІІ-

9645 кв. 104, 

ПИ с 

идентификато

р 

65766.702.3789 

по КК на гр. 

Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизцирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Парчевич" № 12, поземлен 

имот с идентификатор 65766.702.3789 

(шест пет седем шест шест точка седем 

нула две точка три седем осем девет) по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-

1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София, 

целият с площ 181 кв. м. (сто осемдесет и 

един квадратни метра), само 51/181 кв. м. 

(петдесет и един от сто осемдесет и един 

квадратни метра), а по ПУП на града 

УПИ LІІ-9645 (петдесет и две - девет 

хиляди шестстотин четиридесет и пет) 

кв. 104 (сто и четири). 

 

297,00 лв. (двеста 

деветдесет и седем 

лева) 

 С договор от 17.12.2009 г. 

продаден на Александър 

Йозов Копоев, Йордан 

Атанасов Богданов, Иван 

Асенов Александров и 

Анелия Иванова Асенова. 

 

  Отписан със Заповед 

№ 21-РД-01-03 от 

15.01.2010 г. 

373 1838/10.06.2009 1838 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" 32, 

ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.2.121  

 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен в 

сутерена на поликлиничната част на блок 

1 (едно) и 2 (две) (масивна, монолитна 

сграда строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.2.121 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две точка 

четири две нула четири точка две точка 

едно две едно), съгласно кадастралната 

карта и кадастралните регистри одобрени 

със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София      

 

16 979,30 лв. 

(шестнадесет хиляди 

деветстотин 

седемдесет и девет 

лева, тридесет 

стотинки) 
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374 1839/10.06.2009 1839 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

ри : 

65766.702.4204

.2.118, 

65766.702.4204

.2.119, 

65766.702.4204

.2.120. 

Недвижими имоти, находящи се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположени 

в сутерена на поликлиничната част на 

блок 1 (едно) и 2 (две) (масивна, 

монолитна сграда строена 1977 г.) с 

идентификатори 65766.702.4204.2.118 

(шест пет седем шест шест точка седем 

нула две точка четири две нула четири 

точка две точка едно едно осем), 

65766.702.4204.2.119 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две точка 

четири две нула четири точка две точка 

едно едно девет) и 65766.702.4204.2.120 

(шест пет седем шест шест точка седем 

нула две точка четири две нула четири 

точка две точка едно две нула), съгласно 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри одобрени със зъповед № РД-18-

10/12.02.2009 г. на АГКК гр. София      

       

 

6 683,70 лв. (шест 

хиляди шестстотин 

осемдесет и три лева, 

седемдесет стотинки) 

     

375 1840/10.06.2009 1840 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.2.112 по КК 

на гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен в 

сутерена на поликлиничната част на блок 

1 (едно) и 2 (две) (масивна, монолитна 

сграда строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.2.112 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две точка 

четири две нула четири точка две точка 

едно едно две), съгласно кадастралната 

карта и кадастралните регистри одобрени 

със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София 

 

6 117,90 лв. (шест 

хиляди сто и 

седемнадесет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

376 1841/10.06.2009 1841 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.2.111 по КК 

на гр. Свищов 

Недвижим имот, находзящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен в 

сутерена на поликлиничната част на блок 

1 (едно) и 2 (две) (масивна, монолитна 

сграда строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.2.111 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две точка 

четири две нула четири точка две точка 

едно едно едно), съгласно кадастралната 

карта и кадастралните регистри одобрени 

със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София  

 

 

6 887, 30 лв. (шест 

хиляди осемстотин 

осемдесет и седем 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

377 1842/10.06.2009 1842 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.2.110 по КК 

на гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен в 

сутерена на поликлиничната част на блок 

1 (едно) и 2 (две) (масивна, монолитна 

сграда строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.2.110 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две точка 

четири две нула четири точка две точка 

едно едно нула), съгласно кадастралната 

карта и кадастралните регистри одобрени 

със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София    

 

 

13 580,70 лв. 

(тринадесет хиляди 

петстотин и 

осемдесет лева, 

седемдесет стотинки) 
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378 1843/11.06.2009 1843 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.1.1 по КК на 

гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен в 

сутерена на поликлиничната част на блок 

1 (едно) и 2 (две) (масивна, монолитна 

сграда строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.1.1 (шест пет седем шест 

шест точка седем нула две точка четири 

две нула четири точка едно точка едно), 

съгласно кад.   карта и кад. регистри 

одобрени със Заповед № РД-18-

10/12.02.2009 г. на АГКК гр. София     

              

4 391,20 лв.(четири 

хиляди триста 

деветдесет и един 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

379 1844/11.06.2009 1844 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.2.85 по КК на 

гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен 

на втори етаж на поликлиничната част в 

блок 1 (едно) масивна, монолитна сграда 

строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.2.85 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две точка 

четири две нула четири точка две точка 

осем пет), съгласно кадастралната карта 

и кадастралните регистри одобрени със 

Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София     

 

6 788,10 лв. (шест 

хиляди седемстотин 

осемдесет и осем 

лева, десет стотинки) 

 Имотът е закупен от д-р 

Красимир Цветанов 

Димитров с Договор от 

17.12.2009 г. по реда на 

Закона за приватизация и 

следприватизцационен 

контрол. 

  Отписан със Заповед 

№ 30-РД-01-

03/19.01.2010 г. 

380 1845/11.06.2009 1845 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.2.86 по КК на 

гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен 

на втори етаж на поликлиничната част в 

блок 1 (едно) масивна, монолитна сграда 

строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.2.86 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две точка 

четири две нула четири точка две точка 

осем шест), съгласно кадастралната карта 

и кадастралните регистри одобрени със 

Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София     

 

6 652,30 лв. (шест 

хиляди шестстотин 

петдесет и два лева, 

тридесет стотинки) 

 С Договор от 17.12.2009 г. 

продаден на д-р Петра 

Иванова фирова.  

  Отписан със Заповед 

№ 29-РД-01-

03/19.01.2010 г. 

381 1846/11.06.2009 1846 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.3.7 по КК на 

гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен 

на първи етаж на болничната част в блок 

5 (пет) масивна, монолитна сграда 

строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.3.7 (шест пет седем шест 

шест точка седем нула две точка четири 

две нула четири точка три точка седем), 

съгласно кадастралната карта и 

кадастралните регистри одобрени със 

Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София     

9 632,00 лв. (девет 

хиляди шестстотин 

тридесет и два лева) 

     

382 1847/11.06.2009 1847 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.3.5 по КК на 

гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен 

на първи етаж на болничната част в блок 

5 (пет) масивна, монолитна сграда 

строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.3.5 (шест пет седем шест 

шест точка седем нула две точка четири 

две нула четири точка три точка пет), 

съгласно кадастралната карта и 

кадастралните регистри одобрени със 

Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г.  

4  816,00 лв. (четири 

хиляди осемстотин и 

шестнадесет лева) 
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383 1848/11.06.2009 1848 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.3.6 по КК на 

гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен 

на първи етаж на болничната част в блок 

5 (пет) масивна, монолитна сграда 

строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.3.6 (шест пет седем шест 

шест точка седем нула две точка четири 

две нула четири точка три точка шест), 

съгласно кадастралната карта и 

кадастралните регистри одобрени със 

Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София                

 

4 816,00 лв. (четири 

хиляди осемстотин и 

шестнадесет лева) 

     

384 1849/11.06.2009 1849 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.2.22 по КК на 

гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен 

на първи етаж на поликлиничната част на 

блок 1 (едно) (масивна, монолитна сграда 

строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.2.22 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две точка 

четири две нула четири точка две точка 

две две), съгласно кадастралната карта и 

кадастралните регистри одобрени със 

Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София     

 

2 141,70 лв. (две 

хиляди сто 

четиридесет и един 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

385 1850/11.06.2009 1850 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Петър 

Ангелов" № 

32, ПИ с 

идентификато

р : 

65766.702.4204

.2.39 по КК на 

гр. Свищов 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Петър Ангелов" № 32, разположен 

на първи етаж на поликлиничната част в 

блок 1 (едно) (масивна, монолитна сграда 

строена 1977 г.) с идентификатор 

65766.702.4204.2.39 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две точка 

четири две нула четири точка две точка 

три девет), съгласно кадастралната карта 

и кадастралните регистри одобрени със 

Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК гр. София     

 

5 094,00 лв. (пет 

хиляди деветдесет и 

четири лева) 

     

386 1853/23.06.2009 1853 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Ореш, 

ЕКАТТЕ 

53672, м. 

"Ливадето", 

кад. № 115003  

Земеделска земя - имот кад № 115003 

(едно едно пет нула нула три), в 

землището на с. Ореш, м. "Ливадето" с 

площ 2.146 дка (два декара, сто 

четиридесет и шест квадратни метра), 

начин на трайно ползване "Посевна 

площ", четвърта категория. 

 

 

 

 

318,40 лв. (триста и 

осемнадесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

    Преактуван с АОС № 

4242/05.05.2011 г. 

387 1858/23.06.2009 1858 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Овча Могила, 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

кад. № 000078 

по КВС 

Земеделска земя - имот кад. № 000078 

(нула нула нула нула седем осем) в 

землището на с. Овча Могила с площ 

27.709 дка (двадесет и седем декара, 

седемстотин и девет квадратни метра) от 

които 12.469 дка (дванадесет декара, 

четиристотин шестдесет и девет 

квадратни метра) четвърта категория и 

15.240 дка (петнадесет декара, двеста и 

четиридесет квадратни метра) шеста 

категория, начин на трайно ползване 

"Изоставена нива". 

 

2 842,90 лв. (две 

хиляди осемстотин 

четиридесет и два 

лева, деветдесет 

стотинки) 
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388 1859/03.07.2009 1859 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов,  с. 

Алеково, 

имот. кад № 

152003 по 

КВС 

Земеделска земя - имот кад. № 

152003 (едно пет две нула нула три) 

в землището на с. Алеково с площ 

41.752 дка (четиридесет и един 

декара, седемстотин петдесет и два 

квадратни метра) с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория. 

5 655.30 лв. (пет 

хиляди шестстотин 

петдесет и пет лева, 

тридесет стотинки) 

     

389 1860/13.07.2009 1860 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. "Д. 

Г. Анев" № 6, 

ПИ с 

идентификато

р: 

65766.702.2119  

Застроено дворно място, цялото от 496 

кв. м. (четиристотин деветдесет и шест 

квадратни метра), представляващо УПИ 

VІІ-2119 (седем-две хиляди сто и 

деветнадесет) кв. 46 (четиридесет и шест) 

по рег. план на гр. Свищов, имот 

65766.702.2119 (шест пет седем шест 

шест точко седем нула две точка две 

едно едно девет) по кад. карта и кад. 

регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр. София, 

САМО 160/496 ид. ч. (сто и 

шестдесет/четиристотин деветдесет и 

шест идеални части). 

2 764.80 лв. (две 

хиляди седемстотин 

шестдесет и четири 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

390 1861/16.07.2009 1861 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава,м. 

"Банкова 

воденица", 

имот кад. № 

000025  

Земеделска земя - имот кад. № 

000025 (нула нула нула нула две 

пет), храсти, с площ 4.293 дка 

(четири декара, двеста деветдесет и 

три квадратни метра) от които 3.293 

дка (три декара, двеста деветдесет и 

три квадратни метра) четвърта 

категория и 1.000 дка (един декар) 

трета категория. 

 

1 040,60 лв. (хиляда и 

четиридесет лева, 

шестдесет стотинки) 

     

391 1862/16.07.2009 1862 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава,  м. 

"Бостанчета", 

имот кад. № 

000210  

Земеделска земя - имот кад. № 

000210 (нула нула нула две едно 

нула), представляващ "Гора в 

земеделски земи" с площ 6.849 дка 

(шест декара, осемстотин 

четиридесет и девет квадтрани 

метра), шеста категория. 

 

 

 

1 157,80 лв. (хиляда 

сто петдесет и седем 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

392 1863/16.07.2009 1863 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава,  м. 

"Бостанчета", 

имот кад. № 

000213  

Земеделска земя - имот кад. № 

000213 (нула нула нула две едно 

три), представляващ "Гора в 

земеделски земи" с площ 2.950 дка 

(две декара, деветстотин и петдесет 

квадратни метра), трета категория. 

916,00 лв. 

(деветстотин и 

шестнадесет лева) 

     

393 1864/16.07.2009 1864 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава,  м. 

"Бостанчета", 

имот кад. № 

000215  

Земеделска земя - имот кад. № 

000215 (нула нула нула две едно 

пет), представляващ "Гора в 

земеделски земи" с площ 9.335 дка 

(девет декара, триста тридесет и пет 

квадратни метра), четвърта 

категория. 

2 512,00 лв. (две 

хиляди петстотин и 

дванадесет лева) 
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394 1865/16.07.2009 1865 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"Бостанчетат

а", имот кад. 

№ 000216 

Земеделска земя - имот кад. № 

000216 (нула нула нула две едно 

шест), представляваш "Гора в 

земеделски земи" с площ 5.921 дка 

(пет декара, деветстотин двадесет и 

един квадратни метра), четвърта 

категория. 

1 385,30 лв. (хиляда 

триста осемдесет и 

пет лева, тридесет 

стотинки) 

     

395 1866/16.07.2009 1866 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава,  м. 

"Гьоловете", 

имот кад. № 

000234  

Земеделска земя - имат кад. № 

000234 (нула нула нула две три 

четири), представляващ "Гора в 

земеделски земи" с площ 12,819 дка 

(дванадесет декара, осемстотин и 

деветнадесет квадратни метра), трета 

категория. 

3 115,00 лв. (три 

хиляди сто и 

петнадесет лева) 

     

396 1867/16.07.2009 1867 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"Гьоловете", 

имот кад. № 

000235  

Земеделска земя - имот кад. № 

000235 (нула нула нула две три пет), 

представляващ "Гора в земеделски 

земи" с площ 9.631 дка (девет декара, 

шестстотин тридесет и един 

квадратни метра), трета категория. 

2 340,30 лв. (две 

хиляди триста и 

четиридесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

397 1868/16.07.2009 1868 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава,  м. 

"Гьоловете", 

имот кад. № 

000236  

Земеделска земя - имот кад. № 

000236 (нула нула нула две три 

шест), представляващ "Гора в 

земеделски земи" с площ 31,625 дка 

(тридесет и един декара, шестстотин 

двадесет и пет квадратни метра), 

трета категория. 

8 538,80 лв.(осем 

хиляди петстотин 

тридесет и осем лева, 

осемдесет стотинки) 

     

398 1869/16.07.2009 1869 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, м. 

"Лозята", 

имот кад. № 

000261  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

000261 (нула нула нула две шест 

едно), представляващ "Гора в 

земеделски земи" с площ 1,390 дка 

(един декар, триста и деветдесет 

квадратни метра, четвърта категория. 

292,70 лв. (двеста 

деветдесет и два лева, 

седемдесет стотинки) 

     

399 1870/16.07.2009 1870 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава,  м. 

"Гьоловете", 

имот кад. № 

000412  

Земеделска земя - имот кад. № 

000412 (нула нула нула четири едно 

две), представляващ "Гора в 

земеделски земи" с площ 14.861 дка 

(четиринадесет декара, осемстотин 

шестдесет и един квадратни метра), 

трета категория. 

4 012,50 лв. (четири 

хиляди и дванадесет 

лева, петдесет 

стотинки) 
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400 1871/16.07.2009 1871 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"Зад баира", 

имот кад. № 

031001  

Земеделска земя - имот кад. № 

031001 (нула три едно нула нула 

едно), представляващ "Нива" с площ 

6.905 дка (шест декара, деветстотин 

и пет квадратни метра) от които 

2.158 дка (два декара, сто петдесет и 

осем квадратни метра) пета 

категория и 4.747 дка (четири декара, 

седемстотин четиридесет и седем 

квадратни метра) четвърта 

категория. 

570,40 лв. (петстотин 

и седемдесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

401 1872/16.07.2009 1872 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"Ливадите", 

имот кад. № 

034035  

Земеделска земя - имот кад. № 

034035 (нула три четири нула три 

пет), представляващ "Изоставена 

нива" с площ 3.055 дка (три декара, 

петдесет и пет квадратни метра), 

шеста категория. 

284,60 лв. (двеста 

осемдесет и четири 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

402 1873/16.07.2009 1873 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"Широкия 

баир", имот 

кад. № 057010  

Земеделска земя - имот кад. № 

057010 (нула пет седем нула едно 

нула), представляващ "Изоставени 

трайни насаждения" с площ 6.935 

дка (шест декара, деветстотин 

тридесет и пет квадратни метра), 

четвърта категория. 

1 866,20 лв. (хиляда 

осемстотин шестдесет 

и шест лева, двадесет 

стотинки) 

     

403 1874/16.07.2009 1874 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"воловарски 

баир", имот 

кад. №  

067024  

Земеделска земя - имот кад. № 

067024 (нула шест седем нула две 

четири), представляващ "Изоставена 

нива" с площ 8.341 дка (осем декара, 

триста четиридесет и един квадратни 

метра), четвърта категория. 

1 237,40 лв. (хиляда 

двеста тридесет и 

седем лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

404 1875/16.07.2009 1875 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"Кюклюка", 

имот кад. № 

116003 

Земеделска земя - имот кад. № 

116003 (едно едно шест нула нула 

три), представляващ "Изоставени 

трайни насаждения" с площ 6,795 

дка (шест декара, седемстотин 

деветдесет и пет квадратни метра), 

четвърта категория. 

1 430,80 лв. (хиляда 

четиристотин и 

тридесет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

405 1876/16.07.2009 1876 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"Лозята", имот 

кад. № 119010  

Земеделска земя - имот кад. № 

119010 (едно едно девет нула едно 

нула), представляващ "Нива" с площ 

7.015 дка (седем декара, петнадесет 

квадратни метра), четвърта 

категория. 

 

 

 

814,40 лв. 

(осемстотин и 

четиринадесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 
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406 

 

1877/16.07.2009 1877 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Морава, 

ЕКАТТЕ 

49028, м. 

"Лозята", имот 

кад. № 120002 

 

 

Земеделска земя - имот кад. № 

120002 (едно две нула нула нула 

две), представляващ "Нива" с площ 

9.971 дка (девет декара, деветстотин 

седемдесет и един квадратни метра), 

четвърта категория. 

1 157,60 лв. (хиляда 

сто петдесет и седем 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

407 1893/30.07.2009 1894 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, м. 

"Герена", 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 070047  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

070047 (нула седем нула нула четири 

седем) в землището на с. Алеково с 

площ 0,646 дка (шестстотин 

четиридесет и шест квадратни 

метра), с начин на трайно ползване 

"Ливада", десета категория. 

2,60 лв. (два лева, 

шестдесет стотинки) 

     

408 1894/30.07.2009 1894 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, м. 

"Малката 

усойна", 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 080006 

 

  

Земеделска земя - имот кад. № 

080006 (нула осем нула нула нула 

шест) в землището на с. Алеково с 

площ 1,520 дка (един декар, 

петстотин и двадесет квадратни 

метра), с начин на трайно ползване 

"Нива", четвърта категория. 

176,50 лв. (сто 

седемдесет и шест 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

409 1895/30.07.2009 1895 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, м. 

"Глоджака", 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 092006  

 

 

Земеделска земя - имот кад. № 

092006 (нула девет две нула нула 

шест) в землището на с. Алеково с 

площ 4,800 дка (четири декара, 

осемстотин квадратни метра), с 

начин на трайно ползване "Овощна 

градина", четвърта категория. 

1 067,00 лв. (хиляда 

шестдесет и седем 

лева) 

     

410 1896/30.07.2009 1896 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, м. 

"Глоджака", 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 092007  

 

 

Земеделска земя - имот кад. № 

092007 (нула девет две нула нула 

седем) в землището на с. Алеково с 

площ 4,800 дка (четири декара, 

осемстотин квадратни метра), с 

начин на трайно ползване "Овощна 

градина", четвърта категория. 

1 067,00 лв. (хиляда 

шестдесет и седем 

лева) 

     

411 1897/30.07.2009 1897 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, м. 

"Глоджака", 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 092008 

 

  

Земеделска земя - имот кад. № 

092008 (нула девет две нула нула 

осем) в землището на с. Алеково с 

площ 4,901 дка (четири декара, 

деветстотин и един квадратни 

метра), с начин на трайно ползване 

"Овощна градина", четвърта 

категория. 

1 089,50 лв. (хиляда 

осемдесет и девет 

лева, петдесет 

стотинки) 
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412 1898/30.07.2009 1898 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, м. 

"Под 

терасите",  

имот кад. № 

126015  

Земеделска земя - имот кад. № 

126015 (едно две шест нула едно пет) 

в землището на с. Алеково с площ 

0,838 дка (осемстотин тридесет и 

осем квадратни метра) от които 0,007 

дка (седем квадратни метра) пета 

категория и 0,831 дка (осемстотин 

тридесет и един квадратни метра) 

четвърта категория. Начин на трайно 

ползване "Нива". 

102,50 лв. (сто и два 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

413 1899/30.07.2009 1899 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, м. 

"Вехтите 

лозя",  имот 

кад. № 131060  

Земеделска земя - имот кад. № 

131060 (едно три едно нула шест 

нула) в землището на с. Алеково с 

площ 0.500 дка (петстотин квадратни 

метра), с начин на трайно ползване 

"Лозе", четвърта категория. 

111,10 лв. (сто и 

единадесет лева, 

десет стотинки) 

     

414 1902/31.07.2009 1902 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, м. 

"Герена", 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 

142001  

Земеделска земя - имот кад. № 

142001 (едно четири две нула нула 

едно) в землището на с. Алеково с 

площ 2,352 дка (два декара, триста 

петдесет и два квадратни метра) от 

които 0,728 дка (седемстотин 

двадесет и осем квадратни метра) 

десета категория и 1,624 дка (един 

декар, шестстотин двадесет и четири 

квадратни метра) трета категория. 

Начин на трайно ползване "Използв. 

ливада". 

130,20 лв. (сто и 

тридесет лева, 

двадесет стотинки) 

     

415 1905/31.07.2009 1905 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 

000009  

Земеделска земя - имот кад. № 

000009 (нула нула нула нула нула 

девет) в землището на с. Алеково с 

площ 13,545 дка (тринадесет декара, 

петстотин четиридесет и пет 

квадратни метра), с начин на трайно 

ползване "Гора в земеделски земи", 

четвърта категория. 

2 852,60 лв. (две 

хиляди осеимстотин 

петдесет и два лева, 

шестдесет стотинки) 

     

416 1906/31.07.2009 1906 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 

000029  

Земеделска земя - имот кад. № 

000029 (нула нула нула нула две 

девет) в землището на с. Алеково с 

площ 25,296 дка (двадесет и пет 

декара, двеста деветдесет и шест 

квадратни метра), с начин на трайно 

ползване "Гора в земеделски земи", 

трета категория. 

6 488,40 лв. (шест 

хиляди четиристотин 

осемдесет и осем 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

417 1907/31.07.2009 1907 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 

000030  

Земеделска земя - имот кад. № 

000030 (нула нула нула нула три 

нула) в землището на с. Алеково с 

площ 10,655 дка (десет декара, 

шестстотин петдесет и пет квадратни 

метра), с начин на трайно ползване 

"Гора в земеделки земи", трета 

категория. 

2 733,30 лв. (две 

хиляди седемстотин 

тридесет и три лева, 

тридесет стотинки) 
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418 1908/31.07.2009 1908 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов,  с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 000047 

Земеделска земя - имот кад. № 

000047 (нула нула нула нула четири 

седем) в землището на с. Алеково с 

площ 7,607 дка (седем декара, 

шестстотин и седем квадратни 

метра), с начин на трайно ползване 

"Гора в земеделски земи", трета 

категория. 

1 848,30 лв. (хиляда 

осемстотин 

четиридесет и осем 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

419 1909/31.07.2009 1909 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 

000049 

Земеделска земя - имот кад. № 000049 

(нула нула нула нула четири девет) в 

землището на с. Алеково с площ 21,070 

дка (двадесет и един декара, седемдесет 

квадратни метра) от които 3, 085 дка (три 

декара, осемдесет и пет квадратни метра) 

четвърта категория и 17,985 дка 

(седемнадесет декара, деветстотин 

осемдесет и пет квадратни метра) трета 

категория. Начин на трайно ползване 

"Гора в земеделски земи". 

5 973,30 лв. (пет 

хиляди деветстотин 

седемдесет и три 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

420 1910/31.07.2009 1910 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 

000060  

Земеделска земя - имот кад. № 000060 

(нула нула нула нула шест нула) в 

землището на с. Алеково с площ 12,610 

дка (дванадесет декара, шестстотин и 

десет квадратни метра) от които 1,960 

дка (един декар, деветстотин и шестдесет 

квадратни метра) четвърта категория и 

10,650 дка (десет декара, шестстотин и 

петдесет квадратни метра) трета 

категория. Начин на трайно ползване 

"Гора в земеделски земи". 

3 234,20 лв. (три 

хиляди двеста 

тридесет и четири 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

421 1911/31.07.2009 1911 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 

000066  

Земеделска земя - имот кад. № 000066 

(нула нула нула нула шест шест) в 

землището на с. Алеково с площ 30,655 

дка (тридесет декара, шестстотин 

петдесет и пет квадратни метра) от които 

0,066 дка (шестдесет и шест квадратни 

метра) десета категория, 14,438 дка 

(четиринадесет декара, четиристотин 

тридесет и осем квадратни метра) 

четвърта категория и 16,151 дка 

(шестнадесет декара, сто петдесет и един 

квадратни метра) трета категория. Начин 

на трайно ползване "Гора в земеделски 

земи". 

6 621,50 лв. (шест 

хиляди шестстотин 

двадесет и един лева, 

петдесет стотинки) 

     

422 1912/31.07.2009 1912 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 

000155  

Земеделска земя - имот кад. № 000155 

(нула нула нула едно пет пет) в 

землището на с. Алеково с площ 6,069 

дка (шест декара, шестдесет и девет 

квадратни метра) от които 0,415 дка 

(четиристотин и петнадесет квадратни 

метра) пета категория и 5,654 дка (пет 

декара, шестстотин петдесет и четири 

квадратни метра) четвърта категория. 

Начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи". 

1 118,20 лв. (хиляда 

сто и осемнадесет 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

423 1913/31.07.2009 1913 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, 

ЕКАТТЕ 

00237, имот 

кад. № 000285  

Земеделска земя - имот кад. № 

000285 (нула нула нула две осем пет) 

в землището на с. Алеково с площ 

17,210 дка (седемнадесет декара, 

двеста и десет квадратни метра), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", четвърта 

категория. 

3 221,70 лв. (три 

хиляди двеста 

двадесет и един лева, 

седемдесет стотинки) 
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424 1914/31.07.2009 1914 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково,  

имот кад. № 

000286  

Земеделска земя - имот кад. № 

000286 (нула нула нула две осем 

шест) в землището на с. Алеково с 

площ 3,093 дка (три декара, 

деветдесет и три квадратни метра), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", четвърта 

категория. 

579,00 лв. (петстотин 

седемдесет и девет 

лева) 

     

425 1915/01.07.2009 1915 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Алеково, 

имот кад. № 

000287  

Земеделска земя - имот № 000287 

(нула, нула, нула, две, осем, седем) в 

землището на с. Алеково с площ 

9,355 дка (девет декара, триста 

петдесет и пет квадратни метра), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", четвърта 

категория. 

1 751,30 лв. (хиляда 

седемстотин петдесет 

и един лева, тридесет 

стотинки) 

     

426 1916/03.08.2009 1916 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Булаир" № 

1, имот с 

идентификат

ор 

65766.702.61

9  

Застроено дворно място, цалото от 1 764 

кв. м. (хиляда седемстотин шестдесет и 

четири квадратни метра),  

представляващо УПИ ХХVІ-619 

(двадесет и шест-шестстотин и 

деветнадесет) кв. 38 (тридесет и осем) по 

ПУП на гр. Свищов, имот с 

идентификатор 65766.702.619 (шест пет 

седем шест шест точка седем нула две 

точка шест едно девет) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри одобрени 

със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 

АГКК, САМО 128/1 764 ид. ч. (сто 

двадесет и осем от хиляда седемстотин 

шестдесет и четири идеални части). 

 

2 460,70 лв. (две 

хиляди четиристотин 

и шестдесет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

427 1917/10.08.2009 1917 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

Келемето  

имот кад. № 

064111  

Земеделска земя - имот кад. №  

064111 (нула шест четири едно едно 

едно), представляващ "Нива" с площ 

1.227 дка (един декар, двеста 

двадесет и седем квадратни метра), 

четвърта категория. 

150.40 лв. (сто и 

петдесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

428 1918/10.08.2009 19178 с. 

Александров

о, местност 

"Усойната", 

кад. район 

000285, 

пл.№046014, 

парцел 

046014 

Земеделска земя - имот кад. № 

046014 (нула четири шест нула едно 

четири), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 4.189 дка (четири 

декара, сто осемдесет и девет 

квадратни метра), трета категория. 

 

 

 

492.60 лв. 

(четиристотин 

деветдесет и два лева, 

шестдесет стотинки) 

     

429 1919/10.08.2009 1919 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

"Усойнината

", имот кад. 

№ 046005  

Земеделска земя - имот кад. № 

046005 (нула четири шест нула нула 

пет), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 26.068 дка (двадесет 

и шест декара, шестдесет и осем 

квадратни метра), трета категория. 

3065.50 лв. (три 

хиляди шестдесет и 

пет лева, петдесет 

стотинки) 

     



  

 101 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

430 1920/10.08.2009 1920 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

Усойнината", 

имот кад. № 

046004 

Земеделска земя - имот кад. № 

046004 (нула четири шест нула нула 

четири), с начин на трайно ползване 

"Нива", с пощ 43.775 дка 

(четиридесет и три декара, 

седемстотин седемдесет и пет 

квадратни метра), трета категория. 

5147.90 лв. (пет 

хиляди сто 

четиридесет и седем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

431 1921/10.08.2009 1921 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

"Асърлъка", 

имот кад. № 

016006  

Земеделска земя - имот кад. № 

016006 (нула едно шест нула нула 

шест), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 8.862 дка (осем 

декара, осемстотин шестдесет и два 

квадратни метра) , трета категория. 

1237.60 лв. (хиляда 

двеста тридесет и 

седем лева, шестдесет 

стотинки) 

     

432 1922/10.08.2009 1922 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

"Асърлъка", 

имот кад. № 

015001  

Земеделска земя - имот кад. № 

015001 (нула едно пет нула нула 

едно), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 6.832 дка (шест 

декара, осемстотин тридесет и два 

квадратни метра), трета категория. 

1054.50 лв. (хиляда 

петдесет и четири 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

433 1923/10.08.2009 1923 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о,  м. 

"Белилките", 

имот кад. № 

014024 

Земеделска земя - имот кад. № 

014024 (нула едно четири нула две 

четири), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 7.161 дка (седем 

декара, сто шестдесет и един 

квадратни метра), трета категория. 

1000.00 лв. (хиляда 

лева)  

     

434 1924/10.08.2009 1924 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

"Белилките", 

имот кад.№ 

013016  

Земеделска земя - имот кад. № 

013016 (нула едно три нула едно 

шест), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 3.400 дка (три декара, 

четиристотин квадратни метра), 

трета категория. 

399.80 лв. (триста 

деветдесет и девет 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

435 1925/10.08.2009 1925 обл. Велико 
Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

м. "Над 

Совата", имот 

кад. № 012014 

 

  

Земеделска зема - имот кад. № 

012014 (нула едно две нула едно 

четири), с начен на трайно ползване 

"Нива", с площ 1.328 дка (един 

декар, триста двадесет и осем 

квадратни метра), трета категория. 

205.00 лв. (двеста и 

пет лева) 
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436 1926/10.08.2009 1926 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Копусчика", 

имот кад. № 

002023  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

002023 (нула нула две нула две три), 

с начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 4.285 дка (четири декара, 

двеста осемдесет и пет квадратни 

метра), трета категория. 

440.90 лв. 

(четиристотин и 

четиридесет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

437 1927/10.08.2009 1927 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Асърлъка", 

имот кад. № 

016018  

 

Земеделска зема - имот кад. № 

016018 (нула едно шест нула едно 

осем), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 2.699 дка (два декара, 

шестстотин деветдесет и девет 

квадратни метра), трета категория. 

376.90 лв. (триста 

седемдеест и шест 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

438 1928/10.08.2009 1928 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

м. Студенски 

връх", имот 

кад. № 058001 

 

Земеделска земя - имот кад. № 

058001 (нула пет осем нула нула 

едно), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 52.620  дка (петдесет 

и два декара, шестстотин и двадесет 

квадратни метра), четвърта 

категория. 

5430.40 лв. (пет 

хиляди четиристотин 

и тридесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

439 1929/10.08.2009 1929 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285,  м. 

"Копусчика", 

имот кад.№ 

002022  

 

 

Земеделска земя - имот кад. № 

002022 (нула нула две нула две две), 

с начин  на трайно ползване "Нива", 

с площ 3.822 дка (три декара, 

осемстотин двадесет и два квадратни 

метра), трета категория. 

393.30 лв. (триста 

деветдесет и три лева, 

тридесет стотинки) 

     

440 1930/10.08.2009 1930 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064055  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

064055 (нула шест четири нула пет 

пет), с начин на трайно ползване 

"Лозе" , с площ 1.052 дка (един 

декар, петдесет и два квадратни 

метра), четвърта категория. 

233.90 лв. (двеста 

тридесет и три лева, 

деветдесет стотинки) 

     

441 1931/10.08.2009 1931 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064084  

 

 

Земеделска земя - имот кад. № 

064084 (нула шест четири нула осем 

четири), с начин на трайно ползване 

"Лозе", с площ 1.068 дка (един декар, 

шестдесет и осем квадратни метра), 

четвърта категория.  

237.40 лв.(двеста 

тридесет и седем 

лева, четиридесет 

стотинки) 
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442 1932/10.08.2009 1932 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064075 

Земеделска земя - имот кад. № 

064075 (нула шест четири нула седем 

пет), с начин на трайно ползване 

"Лозе",  с площ 0.994 дка 

(деветстотин деветдесет и четири 

квадратни метра), четвърта 

категория 

 

 

 

 

244.20 лв. (двеста 

четиридесет и четири 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

443 1933/10.08.2009 1933 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

64065  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

064065 (нула шест четири нула шест 

пет), с начин на трайно  ползване 

"Лозе", с площ 1.036 дка (един декар, 

тридесет и шест квадратни метра), 

четвърта категория. 

254.50 лв. (двеста 

петдесет и четири 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

444 1934/10.08.2009 1934 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064037  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

064037 (нула шест четири нула три 

седем), с начин на трайно ползване 

"Лозе", с площ 1.057 дка (един декар, 

петдесет и седем квадратни метра), 

четвърта категория. 

197.90 лв. (сто 

деветдесет и седем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

445 1935/10.08.2009 1935 обл. Велико 

Търноо, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064087  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

064087 (нула шест четири нула осем 

седем), с начин на трайно ползване 

"Лозе", с площ 1.025 дка (един декар, 

двадесет и пет квадратни метра), 

четвърта категория . 

227.90лв. (двеста 

двадесет и седем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

446 1936/10.08.2009 1936 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

64032  

Земеделска земя - имот кад. № 

064032 (нула шест четири нула три 

две), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 1.018 дка (един 

декар, осемнадесет квадратни метра), 

четвърта категория. 

105.10 лв. (сто и пет 

лева, десет стотинки) 

     

447 1937/10.08.2009 1937 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064094  

Земеделска земя - имот кад. № 

064094 (нула шест четири нула девет 

четири), с начин на трайно палзване 

"Нива", с площ 1.208 дка (един 

декар, двеста и осем квадратни 

метра), четвърта категория. 

124.70 лв. (сто 

двадесет и четири 

лева, седемдесет 

стотинки) 
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448 1938/10.08.2009 1938 обл. Велико 

Търново, 

общ.Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064102  

Земеделска земя - имот кад. № 

064102 (нула шест четири едно нула 

две), с начин на трайно ползване 

"Лозе", с площ 1.003 дка (един декар, 

три квадратни метра), четвърта 

категория. 

223.00 лв. (двеста 

двадесет и три лева) 

     

449 1939/10.08.2009 1939 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о,  м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064031 

Земеделска земя - имот кад. № 

064031 (нула шест четири нула три 

едно), с начин на трайно палзване 

"Нива", с площ 1.015 дка (един 

декар, петнадесет квадратни метра), 

четвърта категория. 

104.70 лв. (сто и 

четири лева, 

седемдесет стотинки) 

     

450 1940/10.08.2009 1940 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064024  

Земеделска земя - имот кад. № 

064024 (нула шест четири нула две 

четири), с начин на трайно палзване 

"Лозе", с площ 1.043 дка (един декар, 

четиридесет и три квадратни метра), 

четвърта категория. 

231.90 лв. (двеста 

тридесет и един лева, 

деветдесет стотинки) 

     

451 1941/10.08.2009 1941 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064019  

Земеделска земя - имот кад. № 

064019 (нула шест четири нула едно 

девет), с начен на трайно ползване 

"Лозе", с площ 1.073 дка (един декар, 

седемдесет и три квадратни метра), 

четвърта категория. 

235.50 лв. (двеста 

тридесет и пет лева, 

петдесет стотинки) 

     

452 1942/10.08.2009 1942 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

"Беликин", 

имот кад. № 

060016  

Земеделска земя - имот кад. № 

060016 (нула шест нула нула едно 

шест), с начин на трайно палзване 

"Нива", с площ 12.559 дка 

(дванадесет декара, петстотин 

петдесет и девет квадратни метра), 

четвърта категория. 

1296.10 лв. (хиляда 

двеста деветдесет и 

шест лева, десет 

стотинки) 

     

453 1943/01.08.2009 1943 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александров

о, м. 

"Беликин", 

имот кад. № 

060015  

Земеделска земя - имот кад. № 

060015 (нула шест нула нула едно 

пет), с начин на трайно палзване 

"Нива", с площ 3.498 дка (три декара, 

четиристотин деветдесет и осем 

квадратни метра), пета категория 

(1.224 дка) и четвърта категория 

(2.274 дка). 

330.70 лв. (триста и 

тридесет лева, 

седемдесет стотиник) 

     



  

 105 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

454 1944/10.08.2009 1944 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

м. "Студенски 

връх", имот 

кад. № 058014  

Земеделска зема - имот кад. № 

058014 (нула пет осем нула едно 

четири), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 4.596 дка (четири 

декара, петстотин деветдесет и шест 

квадратни метра), четвърта 

категория. 

 

 

 

474.30 лв. 

(четиристотин 

седемдесет и четири 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

455 1945/10.08.2009 1945 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Герена", имот 

кад. № 000137  

Земеделска земя - имот кад. № 

000137 (нула нула нула едно три 

седем), с начин на трайно палзване 

"Ливада", с площ 16.297 дка 

(шестнадесет декара, двеста 

деветдесет и седем квадратни метра), 

пета категория. 

 

 

 

1129.40 лв. (хиляда 

сто двадесет и девет 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

456 1946/10.08.2009 1946 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, имот 

кад. № 086012  

Земеделска земя - имот кад. № 

086012 (нула осем шест нула едно 

две), с начин на трайно ползване 

"Ливада", с площ 82.383 дка 

(осемдесет и два декара, триста 

осемдесет и три квадратни метра), 

пета категория. 

 

 

5709.10 лв. (пет 

хиляди седемстотин и 

девет лева, десет 

стотинки) 

     

457 1947/10.08.2009 1947 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Герена", имот 

кад. № 086011  

Земеделска земя - имот кад. № 

086011 (нула осем шест нула едно 

едно), с начин на трайно палзване 

"Ливада", с площ 185.396 дка (сто 

осемдесет и шест декара, триста 

деветдесет и шест квадратни метра), 

пета категория. 

 

 

 

12847.90 лв. 

(дванадесет хиляди 

осемстотин 

четиридесет и седем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

458 1948/10.08.2009 1948 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

местност 

"Герена", 

ЕКАТТЕ 

00285, имот 

кад. № 086002  

Земеделска земя - имот кад. № 

086002 (нула осем шест нула нула 

две), с начин на трайно ползване 

"Ливада", с площ 2.099 дка (два 

декара, деветдесет и девет квадратни 

метра), пета категория. 

 

 

 

 

145.50 лв. (сто 

четиридесет и пет 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

459 1949/10.08.2009 1949 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. "Над 

селото", имот 

кад. № 070037  

Земеделска земя - имот кад. № 

070037 (нула седем нула нула три 

седем), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 4.687 дка (четири 

декара, шестстотин осемдесет и 

седем квадратни метра), трета 

категория. 

 

 

 

792.30 лв. 

(седемстотин 

деветдесет и два лева, 

тридесет стотинки) 
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460 1950/10.08.2009 1950 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. "Над 

селото", имот 

кад. № 070018  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

070018 (нула седем нула нула едно 

осем), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 1.875 дка (един 

декар, осемстотин седемдесет и пет 

квадратни метра), трета категория. 

 

 

 

 

317.00 лв. (триста и 

седемнадесет лева) 

     

461 1951/10.08.2009 1951 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. "Над 

селото", имот 

кад. № 070006  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

070006 (нула седем нула нула нула 

шест), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 2.379 дка (три декара, 

триста седемдесет и девет квадратни 

метра), трета категория. 

 

 

 

 

367.20 лв. (триста 

шестдесет и седем 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

462 1952/10.08.2009 1952 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064119  

 

 

Земеделска земя - имот кад. № 

064119 (нула шест четири едно едно 

девет), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 26.132 дка (двадесет 

и шест декара, сто тридесет и два 

квадратни метра), четвърта 

категория. 

3202.50 лв. (три 

хиляди двеста и два 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

463 1953/24.08.2009 1953 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064114  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

064114 (нула шест четири едно едно 

шест), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 1,387 дка (един 

декар, триста осемдесет и седем 

квадратни метра), четвърта 

категория. 

170.00 лв. (сто и 

седемдесет лева) 

     

464 1954/24.08.2009 1954 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

064117  

Земеделска земя - имот кад. № 

064117 (нула шест четири едно едно 

седем), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 0,984 дка 

(деветстотин осемдесет и четири 

квадратни метра), четвърта 

категория. 

120,60 лв. (сто и 

двадесет лева, 

шестедсет стотинки) 

     

465 1956/24.08.2009 1956 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Студенски 

връх", имот 

кад. № 058013  

Земеделска земя - имот кад. № 

058013 (нула пет осем нула едно 

три), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 3.298 дка (три декара, 

двеста деветдесет и осем квадратни 

метра), четвърта категория. 

340,40 лв. (триста и 

четиридесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 
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466 1963/25.08.2009 1963 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Келемето", 

имот кад. № 

000087  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

000087 (нула нула нула нула осем 

седем), с начин на трайно ползване 

"Ливада", с площ 15.452 дка 

(петнадесет декара, четиристотин 

петдесет и два квадратни метра), 

пета категория. 

1 070,80 лв. (хиляда и 

седемдесет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

467 1964/25.08.2009 1964 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Асърлъка", 

имот кад. № 

000091  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

000091 (нула нула нула нула девет 

едно), с начин на трайно ползване 

"Ливада", с площ 21.032 дка 

(двадесет и един декара, тридесет и 

два квадратни метра), пета 

категория. 

1 457.50 лв. (хиляда 

четиристотин 

петдесет и седем лева, 

петдесет стотинки) 

     

468 1965/25.08.2009 1965 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Асърлъка", 

имот кад. № 

000092  

 

 

Земеделска земя - имот кад. № 

000092 (нула нула нула нула девет 

две), с начин на трайно ползване 

"Ливада", с площ 117. 397 дка (сто и 

седемнадесет декара, триста 

деветдесет и седем квадратни метра), 

пета категория. 

8 135.60 лв. (осем 

хиляди сто тридесет и 

пет лева) 

     

469 1966/25.08.2009 1966 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, 

землище с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, м. 

"Асърлъка", 

имот кад. № 

000097  

 

Земеделска земя - имот кад. № 

000097 (нула нула нула нула девет 

седем), с начин на трайно ползване 

"Ливада", с площ 72,125 дка 

(седемдесет и два декара, сто 

двадесет и пет квадратни метра), 

трета категория. 

7 421.70 лв. (седем 

хиляди четиристотин 

двадесет и един лева, 

седемдесет стотинки)  

     

470 1985/26.08.2009 1985 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.72.18  

Земеделска земя - поземлен имот с 

идентификатор 65766.72.18 (шест 

пет седем шест шест точка седем две 

точка едно осем), представляващ 

"Нива", с площ 5 938 кв. м. (пет 

хиляди деветстотин тридесет и осем 

квадратни метра), четвърта 

категория. 

880,90 лв. 

(осемстотин и 

осемдесет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

471 1986/26.08.2009 1986 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Совата", имот 

с 

идентификато

р 65766.229.90  

Земеделска земя - поземлен имот с 

идентификатор 65766.229.90 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

девет точко девет нула), 

представляващ "Нива", с площ 5 000 

кв. м. (пет хиляди квадратни метра), 

четвърта категория. 

741,70 лв. 

(седемстотин 

четиридесет и един 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     



  

 108 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

472 1987/26.08.2009 1987 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Совата", имот 

с 

идентификато

р 65766.229.67 

 

 

 

Земеделска земя - поземлен имот с 

идентификатор 65766.229.67 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

девет точка шест седем), 

представляващ "Нива", с площ 5 000 

кв. м. (пет хиляди квадратни метра), 

четвърта категория. 

677,30 лв. 

(шестстотин 

седемдесет и седем 

лева,  тридесет 

стотинки) 

     

473 1988/26.08.2009 1988 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.72.17 

  

 

 

Земеделска земя - поземлен имот с 

идентификатор 65766.72.17 (шест 

пет седем шест шест точка седем две 

точка едно седем), представляващ 

"Нива", с площ 6 000 кв. м. (шест 

хиляди квадратни метра), четвърта 

категория. 

890,40 лв. 

(осемстотин и 

деветдесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

474 1989/26.08.2009 1989 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Совта", имот 

с 

идентификато

р 65766.229.64 

 

 

Земеделска земя - поземлен имот с 

идентификатор 65766.229.64 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

девет точка шест четири), 

представляващ "Нива", с площ 5 000 

кв. м. (пет хиляди квадратни метра), 

четвърта категория. 

677,30 лв. 

(шестстотин 

седемдесет и седем 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

475 1990/26.08.2009 1990 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Совата", имот 

с 

идентификато

р 65766.229.13 

7  

 

 

 

Земеделска земя - поземлен имот с 

идентификатор 65766.229.137 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

девет точка едно три седем), 

представляващ "Нива", с площ 5 000 

кв. м. (пет хиляди квадратни метра), 

четвърта категория. 

741,70 лв. 

(седемстотин 

четиридесет и един 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

476 1991/26.08.2009 1991 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, м. 

"Совата", имот 

с 

идентификато

р 

65766.229.107 

 

  

Земеделска земя - поземлен имот с 

идентификатор 65766.229.107 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

девет точка едно нула седем), 

представляващ "Нива", с площ 5 000 

кв. м. (пет хиляди квадратни метра), 

четвърта категория. 

741,70 лв. 

(седемстотин 

четиридесет и един 

лева, седемдесет 

стотинки) 
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477 1992/27.08.2009 1992 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"33 

Свищовски 

полк" 31В, 

УПИ ІV-4285 

кв. 188 по 

ПУП, имот с 

идентификат

ор 

65766.702.42

85  

Застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ІV-4285 (четири-четири хиляди 

двеста осемдесет и пет) кв. 188 (сто 

осемдесет и осем) по ПУП одобрен с 

Решение № 348/2008 г. на Общински 

съвет - Свищов, с площ 416 кв. м. 

(четиристотин и шестнадесет 

квадратни метра), отреден за  

"Обществено обслужване". Имот с 

идентификатор 65766.702.4285 (шест 

пет седем шест шест точка седем 

нула две точка четири две осем пет) 

по кодостралната карта и 

кадастралните регистри на гр. 

Свищов, одобрени със Заповед № 

РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр. 

София.   

5 408.00 лв. (пет 

хиляди четиристотин 

и осем лева) 

 Върху имота има търговска 

сграда на един етаж, 

масивна с ж.б. конструкция 

(магазин за нафта и магазин 

за други стоки) със ЗП - 180 

кв. м., собственост на 

"Топливо"  АД-София, с 

режим отстъпено право на 

строеж - нот. акт № 129, том 

ІІ, д.2150/2004 г. 

   

478 1993/27.08.2009 1993 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"33 

Свищовски 

полк" 31Б, 

УПИ Х-4293 

кв. 188 по 

ПУП, имот с 

идентификат

ор 

65766.702.42

93  

Незастроен урегулиран поземлен 

имот УПИ Х-4293 (десет-четири 

хиляди двеста деветдесет и три) кв. 

188 (сто осемдесет и осем) по ПУП 

одобрен с Решение № 348/2008 г. на 

Общински съвет - Свищов, с площ 

401 кв. м. (четиристотин и един 

квадратни метра), отреден за 

"Обществено обслужващи 

дейности". Имот с идентификатор 

65766.702.4293 (шест пет седем шест 

шест точка седем нула две точка 

четири две девет три) по 

кодостралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Свищов, одобрени 

със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 

г. на АГКК гр. София. 

5 213.00 лв. (пет 

хиляди двеста и 

тринадесет лева) 

     

479 2003/08.09.2009 2003 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.120.4 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.120.4 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

нула точка четири), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 983 кв. м. 

(деветстотин осемдесет и три 

квадратни метра). 

158,50 лв. (сто 

петдесет и осем лева, 

петдесет стотинки) 

     

480 2007/10.09.2009 2007 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.12.120 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.12.120 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

точка едно две нула), с начин на 

трайно ползване "Нива", трета 

категория, с площ 4913 кв. м. (четири 

хиляди деветстотин и тринадесет 

квадратни метра). 

758,30 лв. 

(седемстотин 

петдесет и осем лева, 

тридесет стотинки) 

     

481 2008/10.09.2009 2008 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.12.129  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.12.129 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

точка едно две девет), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 3315 кв. м. (три 

хиляди триста и петнадесет 

квадратни метра). 

814,50 лв.(осемстотин 

и четиринадесет лева, 

петдесет стотинки) 
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482 2009/10.09.2009 2009 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, м. 

"Матката", 

имот 

65766.122.22  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.122.22 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

две точка две две), с начин на трайно 

ползване "Нива", седма категория, с 

площ 5999 кв. м. (пет хиляди 

деветстотин деветдесет и девет 

квадратни метра). 

285,00 лв. (двеста 

осемдеесет и пет 

лева) 

     

483 2011/10.09.2009 2011 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.124.17  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.124.17 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

четири точка едно седем), с начин на 

трайно ползване "Гора и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 3581 кв. м. (три 

хиляди петстотин осемдесет и един 

квадратни метра). 

485,00 лв. 

(четиристотин 

осемдесет и пет лева) 

     

484 2012/10.09.2009 2012 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Пунар 

Боалар", имот 

65766.125.14  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.125.14 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

пет точка едно четири), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 4000 кв. м. (четири 

хиляди квадратни метра). 

541,80 лв. (петстотин 

четиридесет и един 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

485 2013/10.09.2009 2013 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.125.19  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.125.19 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

пет точка едно девет), с начин на 

трайно ползване "Друг вид 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 13962 кв. м. 

(тринадесет хиляди деветстоин 

шестдесет и два квадратни метра). 

1891,20 лв. (хиляда 

осемстотин 

деветдесет и един 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

486 2014/14.09.2009 2014 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Цар 

Освободител

" 106, имот с 

идентификат

ор 

65766.702.46

00 по 

кадастралнат

а карта и 

кадастралнит

е регистри 

Недвижим имот, находящ се в 

урбанизирана територия на гр. Свищов, 

ул. "Цар Освободител" № 106, 

представляващ поземлен имот с 

идентификатор 65766.702.4600 (шест пет 

седем шест шест точка седем нула две 

точка четири шест нула нула) по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-10/12.02.2009 г. с площ 549 кв. м. 

(петстотин четиридесет и девет 

квадратни метра), а по ПУП-ПР одобрен 

с Решение № 349/30.10.2008 г. на 

Общински съвет - Свищов 

представляващ застроен урегулиран 

поземлен имот УПИ І-4600,4896,4897 

(първи-четири хиляди и шестстотин, 

четири хиляди осемстотин деветдесет и 

шест, четири хиляди осемстотин 

деветдесет и седем) кв. 208. 

11 858,40 лв. 

(единадесет хиляди 

осемстотин петдесет 

и осем лева, 

четиридесет 

стотинки) 

Отстъпено право на 

строеж: 

-Жилищен блок 

"Дружба", 4 етажен, 

строен 1965 г., масивен, 

монолитен, сутерен, 3 бр. 

магазини, 3 жил. етажа с 

12 бр. апартаменти; 

-Магазин (И) - 

собственост на ЕТ 

"Даниела Николова"; 

-Магазин (Ср.) - с-ст на 

"Болкан интернейшън"; 

-Магазин (З) - общинска 

собственост. 

    

487 2018/14.09.2009 2018 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, м. 

"Пунар 

Боалар", имот 

с 

идентификато

р 65766.126.14  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.126.14 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

шест точка едно четири), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 15200 кв.м. 

(петнадесет хиляди и двеста 

квадратни метра). 

2058.80 лв. (две 

хиляди петдесет и 

осем лева, осемдесет 

стотинки) 
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488 2019/14.09.2009 2019 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Пунар 

Боалар",  

имот с 

идентификат

ор 

65766.127.1  

 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.127.1 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

седем точка едно), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 8013 кв.м. (осем хиляди и 

тринадесет квадратини метра). 

1085.40 лв. (хиляда 

осемдесет и пет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

489 2020/14.09.2009 2020 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Беляновец", 

имот с 

идентификат

ор 

65766.128.10  

 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.128.10 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

осем точка едно нула), с начин на 

трайно ползване "Нива", трета 

категория, с площ 997 кв.м. 

(деветстотин деветдесет и седем 

квадратни метра). 

153.90 лв. (сто 

петдесет и три лева, 

деветдесет стотинки) 

     

490 2021/14.09.2009 2021 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

Беляновец, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.128.2 

 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.128.2 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

осем точка две), с начин на трайно 

ползване "Нива", трета категория, с 

площ 3816 кв.м. (три хиляди 

осемстотин и шестнадесет квадратни 

метра). 

589.00 лв. (петстотин 

осемдесет и девет 

лева) 

     

491 2022/14.09.2009 2022 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

Беляновец, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.129.12  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.129.12 (шест 

пет седем шест шест точка едно две 

девет точка едно две), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 3656 кв.м. (три 

хиляди шестстотин петдесет и шест 

квадратни метра). 

 

495.20 лв. 

(четиристотин 

деветдесет и пет лева, 

двадесет стотинки) 

     

492 2023/14.09.2009 2023 обл. велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

Беляновец, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.130.12  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.130.12 (шест 

пет седем шест шест точка едно три 

нула точка едно две), с начин на 

трайно ползване "Нива", трета 

категория, с площ 5910 кв.м. (пет 

хиляди деветстотин и десет 

квадратни метра). 

825.30 лв. 

(осемстотин двадесет 

и пет лева, тридесет 

стотинки) 
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493 2026/14.09.2009 2026 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Шевата 

чешма", имот 

65766.136.22  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.136.22 (шест 

пет седем шест шест точка едно три 

шест точка две две), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1300 кв. м. (хиляда 

и триста квадратни метра). 

159,30 лв. (сто 

петдесет и девет лева, 

тридесет стотинки) 

     

494 2027/14.09.2009 2027 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Шевата 

чешма", имот 

65766.138.17  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.138.17 (шест 

пет седем шест шест точка едно три 

осем точка едно седем), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1442 кв. м. (хиляда 

четиристотин четиридесет и два 

квадратни метра). 

176,70 лв. (сто 

седемдесет и шест 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

495 2028/14.09.2009 2028 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.138.22  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.138.22 (шест 

пет седем шест шест точка едно три 

осем точка две две), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 1916 кв. м. (хиляда 

деветстотин и шестнадесет 

квадратни метра). 

425,90 лв. 

(четиристотин 

двадесет и пет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

496 2029/14.09.2009 2029 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 
Свищов, 

местност 

"Шевата 

чешма", имот с 

идентификатор 

65766.138.4  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.138.4 (шест 

пет седем шест шест точка едно три 

осем точка четири), с начин на 

трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 1153 кв.м. (хиляда 

сто петдесет и три квадратни метра). 

 

88.70 лв. (осемдесет и 

осем лева, седемдесет 

стотинки) 

     

497 2030/14.09.2009 2030 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.139.16 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.139.16 (шест 

пет седем шест шест точка едно три 

девет точка едно шест), с начин на 

трайно ползване "Лозе", четвърта 

категория, с площ 609 кв.м. 

(шестстотин и девет квадратни 

метра). 

135.40 лв. (сто 

тридесет и пет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

498 2033/14.09.2009 2033 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.142.22 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.142.22 (шест 

пет седем шест шест точка, едно 

четири две точка две две), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", трета категория, с 

площ 2710 кв.м. (две хиляди 

седемстотин и десет квадратни 

метра). 

695.10 лв. 

(шестстотин 

деветдесет и пет лева, 

десет стотинки) 

     

499 2034/14.09.2009 2034 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Кадънска 

чешма", имот 

с 

идентификато

р 65766.146.11  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.146.11 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

четири шест точка едно едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 6133 

кв.м. (шест хиляди сто тридесет и 

тре квадратни метра). 

751.60 лв. 

(седемстотин 

петдесет и един лева, 

шестдесет стотинки) 
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500 2035/14.09.2009 2035 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Кадънска 

чешма", имот 

с 

идентификато

р 65766.146.4  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.146.4 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

четири шест точка четири), с начин 

на трайно ползване "Нива", трета 

категория, с площ 5243 кв.м. (пет 

хиляди двеста четиридесет и три 

квадратни метра). 

 

 

732.20 лв. 

(седемстотин 

тридесет и две лева, 

двадесет стотинки) 

     

501 2040/14.09.2009 2040 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.156.17  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.156.17 (шест 

пет седем шест шест точка едно пет 

шест точка едно седем), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", трета категория, с 

площ 1482 кв. м. (хиляда 

четиристотин осемдесет и два 

квадратни метра). 

 

380.10 лв. (триста и 

осемдесет лева, десет 

стотинки) 

     

502 2041/14.09.2009 2041 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Старото 

рахле", имот с 

идентификато

р 65766.170.19  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.170.19 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

седем нула точка едно девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1333 кв. 

м. (хиляда триста тридесет и три 

квадратни метра). 

 

180,60 лв. (сто и 

осемдесет лева, 

шестдесет стотинки) 

     

503 2043/14.09.2009 2043 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"гавалджи 

геран", имот с 

идентификато

р 65766.159.2  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.159.2 (шест 

пет седем шест шест точка едно пет 

девет точка две), с начин на трайно 

ползване "Нива", шеста категория, с 

площ 3 155 кв. м. (три хиляди сто 

петдесет и пет квадратни метра). 

 

 

242,80 лв. (двеста 

четиридесет и два 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

504 2044/14.09.2009 2044 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Ненова 

шатра", имот 

с 

идентификат

ор 

65766.162.6  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.162.6 (шест 

пет седем шест шест точка едно шест 

две точка шест), с начин на трайно 

ползване "Нива", трета категория, с 

площ 2081 кв.м. (две хиляди и 

осемдесет и един квадратни метра). 

321.20 лв. (триста 

двадесет и един лева, 

двадесет стотинки) 

     

505 2047/14.09.2009 2047 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.168.27  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.168.27 (шест 

пет седем шест шест точка едно шест 

осем точка две седем), с начин на 

трайно ползване "Нива", трета 

категория, с площ 4025 кв. м. (четири 

хиляди двадесет и пет квадратни 

метра). 

621,30 лв. 

(шестстотин двадесет 

и един лева, тридесет 

стотинки) 
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506 2048/15.09.2009 2048 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, ул. 

"Черни връх" 

63, ЕКАТТЕ 

65766, имот 

65766.702.78, 

УПИ ХLІ кв. 

10 

Застроен урегулиран поземлен имот - 

УПИ ХLVІ (четиридесет и шест) кв. 105 

(сто и пет) по ПУП на гр. Сищов, с площ 

305 кв.м. (триста и пет квадратни метра), 

одобрен със Заповед № 2376/2008 г. на 

Кмета на Община Свищов, имот с 

идентификатор 65766.702.78 (шест пет 

седем шест шест точка седем нула две 

точка седем осем), отреден за 

Обществено обслужващи дейности. 

3294.00 лв. (три 

хиляди двеста 

деветдесет и четири 

лева) 

 Върху имота има построена 

сграда с режим отстъпено 

право на строеж - 

"Автоцентър", собственост на 

Дечо Георгиев Дечев и Елена 

Йорданова Дечева - н.а. № 78 

том І д. 578 д. 57/2008 г. 

С Договор от 14.12.2009 г. 

продаден на Дечо Георгиев 

Дечев и Еленка Йорданова 

Дечева. 

  Отписан със Заповед 

№ 31-РД-01-

03/15.01.2010 г. 

507 2056/15.09.2009 2056 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.178.21  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.178.21 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

седем осем точка две едно), с начин 

на трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 1657 кв.м. (хиляда 

шестстотин петдесет и седем 

квадратни метра). 

504.10 лв. (петстотин 

и четири лева, десет 

стотинки) 

     

508 2057/15.09.2009 2057 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот 

65766.178.5 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.178.5 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

седем осем точка пет), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 3499 кв.м. (три 

хиляди четиристотин деветдесет и 

девет квадратни метра). 

586.80 лв. (петстотин 

осемдесет и шест 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

509 2058/15.09.2009 2058 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Манастирски 

баир", имот  

65766.178.8  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.178.8 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

седем осем точка осем), с начин на 

трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 14181 кв.м. 

(четиринадесет хиляди сто осемдесет 

и един квадратни метра). 

1493.30 лв. (хиляда 

четиристотин 

деветдесет и три лева, 

тридесет стотинки) 

     

510 2059/15.09.2009 2059 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Манастирски 

баир", имот 

65766.179.11 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.179.11 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

седем девет точка едно едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 703 кв. м. 

(седемстотин и три квадратни 

метра). 

117,90 лв. (сто и 

седемнадесет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

511 2060/15.09.2009 2060 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Манастирски 

баир", имот 

65766.179.17 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.179.17 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

седем девет точка едно седем), с 

начин на трайно ползване "Овощна 

градина", четвърта категория, с площ 

301 кв. м. (триста и един квадратни 

метра). 

91,60 лв. (деветдесет 

и един лева, 

шестдесет стотинки) 

     

512 2061/15.09.2009 2061 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Манастирски 

баир", имот с 

идентификато

р 65766.179.8  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.179.8 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

седем девет точка осем), с начин на 

трайно ползване "Овощна градина", 

четвърта категория, с площ 659 кв. м. 

(шестстотин петдесет и девет 

квадратни метра). 

200,50 лв. (двеста 

лева, петдесет 

стотинки) 
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513 2063/15.09.2009 2063 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.180.25  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.180.25 (шест 

пет седем шест шест точка едно осем 

нула точка две пет), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", шеста категория, с 

площ 3057 кв. м. (три хиляди 

петдесет и седем квадратни метра). 

516,80 лв. (петстотин 

и шестнадесет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

514 2064/15.09.2009 2064 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.180.26  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.180.26 (шест 

пет седем шест шест точка едно осем 

нула точка две шест), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", шеста категория, с 

площ 3357 кв. м. (три хиляди триста 

петдесет и седем квадратни метра). 

567,50 лв. (петстотин 

шестдесет и седем 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

515 2065/15.09.2009 2065 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.180.6  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.180.6 (шест 

пет седем шест шест точка едно осем 

нула точка шест), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 5299 кв.м. (пет хиляди двеста 

деветдесет и девет квадратни метра). 

786.10 лв. 

(седемстотин 

осемдесет и шест 

лева, десет стотинки) 

     

516 2066/15.09.2009 2066 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

Рахле",  имот с 

идентификато

р 65766.181.8  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.181.8 (шест 

пет седем шест шест точка едно осем 

едно точка осем), с начин на трайно 

ползване "Нива", шеста категория, с 

площ 8617 кв.м. (осем хиляди 

шестстотин и седемнадесет 

квадратни метра). 

802.70 лв. 

(осемстотин и два 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

517 2067/15.09.2009 2067 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 65766.18.2  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.18.2 (шест пет 

седем шест шест точка едно осем 

точка две), с начин на трайно 

ползване "Друг вид земеделска 

земя", шеста категория, с площ 12425 

кв.м. (дванадесет хиляди 

четиристотин двадесет и пет 

квадратни метра). 

 

1308.40 лв. (хиляда 

триста и осем лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

518 2068/15.09.2009 2068 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Рахле", имот 

с 

идентификато

р 65766.182.1  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.182.1 (шест 

пет седем шест шест точка едно осем 

две точка едно), с начин на трайно 

ползване "Нива", шеста категория, с 

площ 4323 кв.м. (четири хиляди 

триста двадесет и три квадтратни 

метра).  

402.70 лв. 

(четиристотеин и два 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

519 2069/15.09.2009 2069 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.182.10  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.182.10 (шест 

пет седем шест шест точка едно осем 

две точка едно нула), с начин на 

трайно ползване"Нива", шеста 

категория, с площ 467 кв.м. 

(четиристотин шестдесет и седем 

квадратни метра). 

43.50 лв. (четиридесет 

и три лева, петдесет 

стотинки) 
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520 2070/15.09.2009 2070 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Рахле", имот 

с 

идентификато

р 65766.183.17  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.183.17 (шест 

пет седем шест шест точка едно осем 

три точка едно седем), с начин на 

трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 11765 кв. м. 

(единадесет хиляди седемстотин 

шестдесет и пет квадратни метра). 

 

1095,90 лв. (хиляда 

деветдесет и пет лева, 

деветдесет стотинки)  

     

521 2071/15.09.2009 2071 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Остри 

могили", имот 

с 

идентификато

р 65766.187.17  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.187.17 (шест 

пет седем шест шест точка едно осем 

седем точка едно седем), с начин на 

трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 3489 кв. м. (три 

хиляди четиристотин осемдесет и 

девет квадратни метра). 

 

 

296,70 лв. (двеста 

деветдесет и шест 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

522 2074/15.09.2009 2074 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност "Баш 

колиби", имот 

с 

идентификато

р 65766.191.17  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.191.17 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

девет едно точка едно седем), с 

начин на трайно ползване "Овощна 

градина", шеста категория, с площ 

9259 кв.м. (девет хиляди двеста 

петдесет и девет квадратни метра).  

 

 

1293 лв. (хиляда 

двеста деветдесет и 

три лева) 

     

523 2075/15.09.2009 2075 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

Драчево 

бърдо, имот с 

идентификато

р 65766.192.1  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.192.1 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

девет две точка едно), с начин на 

трайно ползване "Изоставено трайно 

насаждение", шеста категория, с 

площ 8499 кв.м. (осем хиляди 

четиристотин деветдесет и девет 

квадратни метра). 

 

1186.90 лв. (хиляда 

сто осемедесет и шест 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

524 2076/15.09.2009 2076 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

Драчево 

бърдо, имот с 

идентификато

р 65766.192.9 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.192.9 (шест 

пет седем шест шест точка едно 

девет две точка девет), с начин на 

трайно ползване "Изоставено трайно 

насаждение", шеста категория, с 

площ 7000 кв.м. (седем хиляди 

квадратни метра). 

 

 

977.60 лв. 

(деветстотин 

седемдесет и седем 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

525 2078/15.09.2009 2078 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Плазна", имот 

с 

идентификато

р 65766.211.26  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.211.26 (шест 

пет седем шест шест точка две едно 

едно точка две шест), с начин на 

трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 2942 кв. м. (две 

хиляди деветстотин четиридесет и 

два квадратни метра). 

 

 

226,40 лв. (двеста 

двадесет и шест лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     



  

 117 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

526 2079/15.09.2009 2079 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.218.13  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.218.13 (шест 

пет седем шест шест точка две едно 

осем точка едно три), с начин на 

трайно ползване "Гора и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 3319 кв. м. (три 

хиляди триста и деветнадесет 

квадратни метра). 

737,80 лв. 

(седемстотин 

тридесет и седем 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

527 2081/15.09.2009 2081 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.218.15  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.218.15 (шест 

пет седем шест шест точка две едно 

осем точка едно пет), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 14525 кв. м. 

(четиринадесет хиляди петстотин 

двадесет и пет квадратни метра). 

3228,90 лв. (три 

хиляди двеста 

двадесет и осем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

528 2082/15.09.2009 2082 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

Природен парк 

"Персина", 

имот с 

идентификато

р 65766.87.23  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.87.23 (шест пет седем шест шест 

точка осем седем точка две три), с начин 

на трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта категория, с 

площ 22221 кв. м. (двадесет и две хиляди 

двеста двадесет и един квадратни метра). 

5979,70 лв. (пет 

хиляди деветстотин 

седемдесет и девет 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

529 2083/15.09.2009 2083 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.218.16  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.218.16 (шест пет седем шест шест 

точка две едно осем точка едно шест), с 

начин на трайно ползване "Гори и храсти 

в земеделска земя", четвърта категория, с 

площ 9923 кв.м. (девет хиляди 

деветстотин двадесет и три квадратни 

метра). 

2205.90 лв. (две 

хиляди двеста и пет 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

530 2085/16.09.2009 2085 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.92.2  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.92.2 (шест пет 

седем шест шест точка девет две 

точка две), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 3000 кв.м. (три хиляди 

квадратни метра). 

367.70 лв. (триста 

шстдесет и седем 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

531 2086/16.09.2009 2086 обл. Велико 

Търново, общ. 

гр. Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.91.9 

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.91.9 (шест пет седем шест шест 

точка девет едно точка девет), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 2515 кв.м. (две хиляди 

петстотин и петнадесет квадратни 

метра). 

373.10 лв. (триста 

седемдесет и три 

лева, десет стотинки) 

     

532 2090/16.09.2009 2090 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.87.27  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.87.27 (шест пет седем шест шест 

точка осем седем точка две седем), с 

начин на трайно ползване "Гори и храсти 

в земеделска земя", четвърта категория, с 

площ 17377 кв. м. (седемнадесет хиляди 

триста седемдесет и седем квадратни 

метра). 

5082,80 лв. (пет 

хиляди осемдесет и 

два лева, осемдесет 

стотинки) 
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533 2091/16.09.2009 2091 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.87.1  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.87.1 (шест пет 

седем шест шест точка осем седем 

точка едно), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 8500 кв. м. (осем хиляди и 

петстотин квадратни метра). 

1261,00 лв. (хиляда 

двеста шестдесет и 

единева) 

     

534 2092/16.09.2009 2092 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

Природен парк 

"Персина", 

имот 

65766.86.67  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.86.67 (шест 

пет седем шест шест точка осем шест 

точка шест седем), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 33972 кв. м. 

(тридесет и три хиляди деветстотин 

седемдесет и два квадратни метра). 

11129,20 лв. 

(единадесет хиляди 

сто двадесет и девет 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

535 2093/16.09.2009 2093 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.86.71  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.86.71 (шест 

пет седем шест шест точка осем шест 

точка седем едно), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 2023 кв. м. (две 

хиляди двадесет и три квадратни 

метра). 

591,70 лв. (пет хиляди 

деветдесет и един 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

536 2094/16.09.2009 2094 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.84.8  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.84.8 (шест пет 

седем шест шест точка осем четири 

точка осем), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 4300 кв. м. (четири хиляди и 

триста квадратни метра). 

637,90 лв. 

(шестстотин тридесет 

и седем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

537 2095/16.09.2009 2095 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.84.10  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.84.10 (шест 

пет седем шест шест точка осем 

четири точка едно нула), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 2999 кв. м. (две 

хиляди деветстотин деветдесет и 

девет квадратни метра). 

444.90 лв. 

(четиристотин 

четиридесет и четири 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

538 2096/16.09.2009 2096 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, м. 

Блатото", имот 

с 

идентификато

р 65766.82.9 

  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.82.9 (шест пет 

седем шест шест точка осем две 

точка девет), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 3019 кв. м. (три хиляди и 

деветнадесет квадратни метра). 

3019.30 лв. (три 

хиляди и 

деветнадесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

539 2098/16.09.2009 2098 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот  

65766.82.46  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.82.46 (шест 

пет седем шест шест точка осем две 

точка четири шест), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 40689 кв. м. 

(четиридесет хиляди шестстотин 

осемдесет и девет квадратни метра). 

13329.70 лв. 

(тринадесет хиляди 

триста двадесет и 

девет лева, 

седемдесет стотинки) 
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540 2099/16.09.2009 2099 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.82.43  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.82.43 (шест 

пет седем шест шест точка осем две 

точка четири три), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 10293 кв. м. (десет 

хиляди двеста деветдесет и три 

квадратни метра). 

3131.10 лв. (три 

хиляди сто тридесет и 

един лева, десет 

стотинки) 

     

541 2105/16.09.2009 2105 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.81.24  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.81.24 (шест 

пет седем шест шест точка осем едно 

точка две четири), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 6498 кв. м. (шест хиляди 

четиристотин деветдесет и осем 

квадратни метра). 

1089.70 лв. (хиляда 

осемдесет и девет 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

542 2106/16.09.2009 2106 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.81.23  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.81.23 (шест 

пет седем шест шест точка осем едно 

точка две три), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 6499 кв. м. (шест хиляди 

четиристотин деветдесет и девет 

квадратни метра). 

880.30 лв. 

(осемстотин и 

осемедесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

543 2107/16.09.2009 2107 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот 

65766.81.16  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.81.16 (шест 

пет седем шест шест точка осем едно 

точка едно шест), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 391 кв. м. (триста деветдесет 

и един квадратни метра). 

70.60 лв. (седемдесет 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

544 2108/16.09.2009 2108 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.79.33  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.79.33 (шест 

пет седем шест шест точка седем 

девет точка три три), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 36402 кв. м. 

(тридесет и шест хиляди 

четиристотин и два квадратни 

метра). 

11073,50 лв. 

(единадесет хиляди 

седемдесет и три 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

545 2112/16.09.2009 2112 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.75.8  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.75.8 (шест пет 

седем шест шест точка седем пет 

точка осем), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 6662 кв. м. (шест 

хиляди шестстотин шестдесет и два 

квадратни метра). 

1636,90 лв. (хиляда 

шестстотин тридесет 

и шест лева, 

деветдесет стотинки) 

     

546 2114/16.09.2009 2114 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.73.13 

  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.73.13 (шест пет седем шест шест 

точка седем три точка едно три), с начин 

на трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта категория, с 

площ 1353 кв. м. (хиляда триста петдесет 

и три квадратни метра). 

364.10 лв. (триста 

шестдесет и четири 

лева, десет стотинки) 
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547 2115/16.09.2009 2115 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.73.10  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.73.10 (шест 

пет седем шест шест точка седем три 

точка едно нула), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 2259 кв. м. (две 

хиляди двеста петдесет и девет 

квадратни метра). 

607.90 лв. 

(шестстотин и седем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

548 2123/16.09.2009 2123 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.671.29  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.671.29 (шест 

пет седем шест шест точка шест 

седем едно точка две девет), с начин 

на трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 12234 кв. м. 

(дванадесет хиляди двеста тридесет и 

четири квадратни метра). 

941,40 лв. 

(деветстотин 

четиридесет и един 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

549 2124/16.09.2009 2124 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.671.28  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.671.28 (шест 

пет седем шест шест точка шест 

седем едно точка две осем), с начин 

на трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 6545 кв. м. (шест 

хиляди петстотин четиридесет и пет 

квадратни метра). 

556.70 лв. (петстотин 

петдесет и шест лева, 

седемдесет стотинки) 

     

550 2125/16.09.2009 2125 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"плазна", имот 

с 

идентификато

р 65766.671.19  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.671.19 (шест 

пет седем шест шест точка шест 

седем едно точка едно девет), с 

начин на трайно ползване "Гори и 

храсти в земеделска земя", трета 

категория, с площ 1325 кв. м. (хиляда 

триста двадесет и пет квадратни 

метра). 

339.90 лв. (триста 

тридесет и девет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

551 2127/16.09.2009 2127 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Канлъ 

чешма", имот 

65766.670.41 

  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.670.41 (шест 

пет седем шест шест точка шест 

седем нула точка четири едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 8577 кв. м. 

(осем хиляди петстотин седемдесет и 

седем квадратни метра). 

660 лв. (шестстотин и 

шестдесет лева) 

     

552 2128/16.09.2009 2128 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Рахле", имот 

с 

идентификато

р 65766.659.13  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.659.13 (шест 

пет седем шест шест точка шест пет 

девет точка едно три), с начин на 

трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 8889 кв. м. (осем 

хиляди осемстотин осемдесет и девет 

квадратни метра). 

828 лв. (осемстотин 

двадесет и осем лева) 

     

553 2129/16.09.2009 2129 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.657.32  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.657.32 (шест 

пет седем шест шест точка шест пет 

седем точка три две), с начин на 

трайно ползване "Друг вид 

земеделска земя", пета категория, с 

площ 12320 кв. м. (дванадесет 

хиляди триста и двадесет квадратни 

метра). 

1267.70 лв. (хиляда 

двеста шестдесет и 

седем лева, 

седемдесет стотинки) 
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554 2130/16.09.2009 2130 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.651.24  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.651.24 (шест пет седем шест шест 

точка шест пет едно точка две четири), с 

начин на трайно ползване "Друг вид 

трайно насаждение", шеста категория, с 

площ 32070 кв. м. (тридесет и две хиляди 

и седемдесет квадратни метра). 

 

6600 лв. (шест хиляди 

и шестститин лева) 

     

555 2131/16.09.2009 2131 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

65766.51.11  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.51.11 (шест пет седем шест шест 

точка пет едно точка едно едно), с начин 

на трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", пета категория, с площ 

732 кв. м. (седемстотин тридесет и два 

квадратни метра). 

 

138.30 лв. (сто 

тридесет и осем лева, 

тридесет стотинки) 

     

556 2133/16.09.2009 2133 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.55.2  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.55.2 (шест пет седем шест шест 

точка пет пет точка две), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", шеста категория, с 

площ 870 кв. м. (осемстотин и 

седемдесет квадратни метра). 

 

134,30 лв. (сто 

тридесет и четири 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

557 2134/16.09.2009 2134 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.55.8  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.55.8 (шест пет седем шест шест 

точка пет пет точка осем), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", пета категория, с площ 

819 кв. м. (осемстотин и деветнадесет 

квадратни метра). 

 

154,80 лв. (сто 

петдесет и четири 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

558 2142/17.09.2009 2142 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

65766.622.3  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.622.3 (шест пет седем шест шест 

точка шест две две точка три), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", седма категория, с 

площ 5242 кв. м. (пет хиляди двеста 

четиридесет и два квадратни метра). 

 

542.50 лв. (петстотин 

четиридесет и два 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

559 2143/17.09.2009 2143 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.622.4  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.622.4 (шест пет седем шест шест 

точка шест две две точка четири), с 

начин на трайно ползване "Гори и храсти 

в земеделска земя", седма категория, с 

площ 5959 кв. м. (пет хиляди деветстотин 

петдесет и девет квадратни метра). 

 

616.80 лв. 

(шестстотин и 

шестнадесет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

560 2144/17.09.2009 2144 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.623.15  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.623.15 (шест пет седем шест шест 

точка шест две три точка едно пет), с 

начин на трайно ползване "Друг вид 

земеделска земя", шест категория, с 

площ 1577 кв. м. (хиляда петстотин 

седемдесет и седем квадратни метра). 

 

134.10 лв. (сто 

тридесет и четири 

лева, десет стотинки) 

     

561 2148/17.09.2009 2148 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.643.73  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.643.73 (шест пет седем шест шест 

точка шест четири три точка седем три), 

с начин на трайно ползване "Гори и 

храсти в земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 7188 кв. м. (седем 

хиляди сто осемдесет и осем квадратни 

метра). 

 

 

1597.90 лв. (хиляда 

петстотин деветдесет 

и седем лева, 

деветдесет стотинки) 
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562 2150/17.09.2009 2150 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.96.35 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.96.35 (шест 

пет седем шест шест точка девет 

шест точка три пет), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 27519 кв. м. 

(двадесет и седем хиляди петстотин 

и деветнадесет квадратни метра). 

 

7405.40 лв. (седем 

хиляди четиристотин 

и пет лева, 

четиридесет 

стотинки( 

     

563 2151/17.09.2009 2151 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

Природен парк 

"Персина",  

имот с 

идентификато

р 65766.96.30  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.96.30 (шест 

пет седем шест шест точка девет 

шест точка три нула), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 41594 кв. м. 

(четиридесет и една хиляди 

петстотин деветдесет и четири 

квадратни метра). 

11192.90 лв. 

(единадесет хиляди 

сто деветдесет и два 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

564 2152/17.09.2009 2152 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

Природен парк 

"Персина", 

имот с 

идентификато

р 65766.95.43  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.95.43 (шест 

пет седем шест шест точка девет пет 

точка четири три), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 105933 кв. м. (сто 

и пет хиляди деветстотин тридесет и 

три квадратни метра). 

 

26027.70 лв. (двадесет 

и шест хиляди 

двадесет и седем лева, 

седемдесет стотинки) 

     

565 2153/17.09.2009 2153 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.95.35  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.95.35 (шест 

пет седем шест шест точка девет пет 

точка три пет), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 3029 кв. м. (три хиляди 

двадесет и девет квадратни метра). 

 

 

410.30 лв. 

(четиристотин и десет 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

566 2155/17.09.2009 2155 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Пендикуряк", 

имот с 

идентификато

р 65766.218.3  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.218.3 (шест 

пет седем шест шест точка две едно 

осем точка три), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 3200 кв. м. (три хиляди и 

двеста квадратни метра). 

 

 

 

392,20 лв. (триста 

деветдесет и два лева, 

двадесет стотинки) 

     

567 2157/17.09.2009 2157 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Пендикуряк", 

имот с 

идентификато

р 65766.219.5  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.219.5 (шест 

пет седем шест шест точка две едно 

девет точка пет), с начин на трайно 

ползване "Нива", четвърта категория, 

с площ 3119 кв. м. (три хиляди сто и 

деветнадесет квадратни метра). 

 

 

 

382,20 лв. (триста 

осемдесет и два лева, 

двадесет стотинки) 

     



  

 123 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

568 2159/17.09.2009 2159 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.220.28 

 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.220.28 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

нула точка две осем), с начин на 

трайно ползване "Деградирала орна 

земя", четвърта категория, с площ 

22140 кв. м. (двадесет и две хиляди 

сто и четиридесет квадратни метра). 

2713.30 лв. (две 

хиляди седемстотин и 

тринадесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

569 2160/17.09.2009 2160 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.220.32 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.220.32 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

нула точка три две), с начин на 

трайно ползване "Деградирала орна 

земя", четвърта категория, с площ 

21409 кв. м. (двадесет и една хиляди 

четиристотин и девет квадратни 

метра). 

2623.70 лв. (две 

хиляди шестстотин 

двадесет и три лева, 

седемдесет стотинки) 

     

570 2161/17.09.2009 2161 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.220.33 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.220.33 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

нула точка три три), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 5063 кв. м. (пет 

хиляди шестдесет и три квадратни 

метра). 

1125.50 лв. (хиляда 

сто дведесет и пет 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

571 2162/17.09.2009 2162 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.220.34  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.220.34 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

нула точка три четири), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 3167 кв. м. (три 

хиляди сто шестдесет и седем 

квадратни метра). 

704 лв. (седемстотин 

и4 четири лева) 

     

572 2163/17.09.2009 2163 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Пендикуряк", 

имот с 

идентификато

р 65766.226.7  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.226.7 (шест 

пет седем шест шест точка едве две 

шест точка седем), с начин на трайно 

ползване "Нива", шеста категория, с 

площ 8286 кв. м. (осем хиляди двеста 

осемдесет и шест квадратни метра). 

637,60 лв. 

(шестстотин тридесет 

и седем лева, 

шестдесет стотинки) 

     

573 2164/17.09.2009 2164 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.227.4  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.227.4 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

седем точка четири), с начин на 

трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 165 кв. м. (сто 

шестдесет и пет квадратни метра). 

14,00 лв. 

(четиринадесет лева) 

     

574 2165/17.09.2009 2165 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.227.5  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.227.5 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

седем точка пет), с начин на трайно 

ползване "Нива",  шест категория, с 

площ 167 кв. м. (сто шестдесет и 

седем квадратни метра). 

14,20 лв. 

(четиринадесет лева, 

двадесет стотинки) 
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575 2166/17.09.2009 2166 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.227.6  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.227.6 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

седем точка шест), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", шеста категория, с 

площ 14580 кв. м. (четиринадесет 

хиляди петстотин и осемдесет 

квадратни метра). 

2250.40 лв. (две 

хиляди двеста и 

петдесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

576 2174/17.09.2009 2174 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.226.21  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.226.21 (шест 

пет седем шест шест точка две две 

шест точка две едно), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 4891 кв. м. (четири 

хиляди осемстотин деветдесет и един 

квадратни метра). 

1087,30 лв. (хиляда 

осемдесет и седем 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

577 2175/17.09.2009 2175 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.238.11  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.238.11 (шест 

пет седем шест шест точка две три 

осем точка едно едно), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 44657 кв. м. 

(четиридесет и четири хиляди 

шестстотин петдесет и седем 

квадратни метра). 

7489,00 лв. (седем 

хиляди четиристотин 

осемдесет и девет 

лева) 

    От имота са 

образувани два нови 

ПИ 65766.238.14 с 

площ 25066 кв.м., 

актуван с АОС 

5276/17.04.2012 г. и 

ПИ 65766.238.15 с 

площ 19591 кв.м., 

актуван с АОС № 

5277/17.09.2012 г.  

578 2176/17.09.2009 2176 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.238.9  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.238.9 (шест 

пет седем шест шест точка две три 

осем точка девет), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 7424 кв. м. (седем 

хиляди четиристотин двадесет и 

четири квадратни метра). 

1824,10 лв. (хиляда 

осемстотин двадесет 

и четири лева, десет 

стотинки) 

     

579 2182/17.09.2009 2182 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Совата", имот 

с 

идентификато

р 65766.244.7  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.244.7 (шест 

пет седем шест шест точка две 

четири четири точка седем), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 4698 кв. м. (четири 

хиляди шестстотин деветдесет и 

осем квадратни метра). 

636.30 лв. 

(шестстотин тридесет 

и шест лева, тридесет 

стотинки) 

     

580 2183/17.09.2009 2183 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Совата", имот 

с 

идентификато

р 65766.245.21  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.245.21 (шест 

пет седем шест шест точка две 

четири пет точка две едно), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 4500кв. м. (четири 

хиляди и петстотин квадратни 

метра). 

696.60 лв. 

(шестстотин 

деветдесет и шест 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

581 2184/17.09.2009 2184 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.28.111  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.28.111 (шест пет седем шест шест 

точка две осем точка едно едно едно), с 

начин на трайно ползване "Гори и храсти 

в земеделска земя", четвърта категория, с 

площ 1968 кв. м. (хиляда деветстотин 

шестдесет и осем квадратни метра). 

483.50 лв. 

(четиристотин 

осемдесет и три лева, 

петдесет стотинки) 
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582 2185/17.09.2009 2185 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.28.115  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.28.115 (шест 

пет седем шест шест точка две осем 

точка едно едно пет), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 2163 кв. м. (две 

хиляди сто шестдесет и три 

квадратни метра). 

658,00 лв. 

(шестстотин петдесет 

и осем лева) 

     

583 2186/17.09.2009 2186 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Блатото", 

имот с 

идентификато

р 65766.299.3  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.299.3 (шест 

пет седем шест шест точка две девет 

девет точка три), с начин на трайно 

ползване "Нива", шеста категория, с 

площ 1429 кв. м. (хиляда 

четиристотин двадесет и девет 

квадратни метра). 

144,70 лв. (сто 

четиридесет и четири 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

584 2189/17.09.2009 2189 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.303.55  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.303.55 (шест 

пет седем шест шест точка три нула 

три точка пет пет), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 10717 кв. м. (десет 

хиляди седемстотин и седемнадесет 

квадратни метра). 

3761.70 лв. (три 

хиляди седемстотин 

шестдзесет и един 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

585 2191/17.09.2009 2191 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Бръчков 

орман", имот 

65766.308.2  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.308.2 (шест 

пет седем шест шест точка три нула 

осем точка две), с начин на трайно 

ползване "Нива", шеста категория, с 

площ 15563 кв. м. (петнадесет 

хиляди петстотин шестдесет и три 

квадратни метра). 

1638.80 лв. (хиляда 

шестстотин тридесет 

и осем лева, 

осемдесет стотинки) 

 С Договор от 25.11.2011 г. 

продаден на "ПИЕЛ 

КОНСУЛТ" ЕООД гр. 

Свищов. 

  Отписан със Заповед 

№ 1501-РД-

01.03/19.12.2011 г. 

586 2192/17.09.2009 2192 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Стрелбището

", имот с 

65766.308.5  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.308.5 (шест 

пет седем шест шест точка три нула 

осем точка пет), с начин на трайно 

ползване "Нива", шеста категория, с 

площ 3086 кв. м. (три хиляди 

осемдесет и шест квадратни метра). 

325 лв. (триста 

двадесет и пет лева) 

     

587 2193/17.09.2009 2193 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Кладенец", 

имот с 

идентификато

р 

65766.320.177 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.320.177 (шест 

пет седем шест шест точка три две 

нула точка едно седем седем), с 

начин на трайно ползване 

"Зеленчукова градина", четвърта 

категория, с площ 753 кв. м. 

(седемстотин петдесет и три 

квадратни метра). 

145.70 лв. (сто 

четиридесет и пет 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

588 2194/17.09.2009 2194 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Кладенец", 

имот с 

идентификато

р 

65766.320.178  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.320.178 (шест 

пет седем шест шест точка три две 

нула точка едно седем осем), с начин 

на трайно ползване "Зеленчукова 

градина", четвърта категория, с площ 

1173 кв. м. (хиляда сто седемдесет и 

три квадратни метра). 

227 лв. (двеста 

двадесет и седем 

лева) 
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589 2195/17.09.2009 2195 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

местност 

"Кладенец", 

имот с 

идентификато

р 

65766.320.179 

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.320.179 (шест 

пет седем шест шест точка три две 

нула точка едно седем девет), с 

начин на трайно ползване 

"Зеленчукова градина", четвърта 

категория, с площ 1262 кв. м. (хиляда 

двеста шестдесет и два квадратни 

метра). 

244,20 лв. (двеста 

четиридесет и четири 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

590 2196/17.09.2009 2196 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, имот 

с 

идентификато

р 65766.51.10  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.51.10 (шест 

пет седем шест шест точка пет едно 

точка едно нула), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", пета категория, с 

площ 1212 кв. м. (хиляда двеста и 

дванадесет квадратни метра). 

229,10 лв. (двеста 

двадесет и девет лева, 

десет стотинки) 

     

591 2197/17.09.2009 2197 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.32.134  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.32.134 (шест 

пет седем шест шест точка три две 

точка едно три четири), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", шеста категория, с 

площ 5489 кв. м. (пет хиляди 

четиристотин осемдесет и девет 

квадратни метра). 

1048,90 лв. (хиляда 

четиридесет и осем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

592 2202/17.09.2009 2202 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.39.20  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.39.20 (шест 

пет седем шест шест точка три девет 

точка две нула), с начин на трайно 

ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", шеста категория, с 

площ 14353 кв. м. (четиринадесет 

хиляди триста петдесет и три 

квадратни метра). 

2426.40 лв. (две 

хиляди четиристотин 

двадесет и шест лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

593 2206/18.09.2009 2206 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.43.11  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.43.11 (шест 

пет седем шест шест точка четири 

три точка едно едно), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 6770 кв. м. (шест 

хиляди седемстотин и седемдесет 

квадратни метра). 

1821.80 лв. (хиляда 

осемстотин двадесет 

и един лева, 

осемдесет стотинки) 

     

594 2207/18.09.2009 2207 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 65766.44.5  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.44.5 (шест пет седем шест шест 

точка четири четири точка пет), с начин 

на трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта категория, с 

площ 1452 кв. м. (хиляда четиристотин 

петдесет и две квадратни метра). 

356.80 лв. (триста 

петдесет и шест лева, 

осемдесет стотинки) 

     

595 2208/18.09.2009 2208 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот  

65766.44.6  

Земеделска земя - имот с идентификатор 

65766.44.6 (шест пет седем шест шест 

точка четири четири точка шест), с начин 

на трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", четвърта категория, с 

площ 1995 кв. м. (хиляда деветстотин 

деветдесет и пет квадратни метра). 

490,20 лв. 

(четиристотин и 

деветдесет лева, 

двадесет стотинки) 
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596 2215/18.09.2009 2215 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.508.39  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.508.39 (шест 

пет седем шест шест точка пет нула 

осем точка три девет), с начин на 

трайно ползване "Гори и храсти в 

земеделска земя", шеста категория, с 

площ 4003 кв. м. ( четири хиляди и 

три петнадесет квадратни метра). 

765 лв. (седемстотин 

шестдесет и пет лева) 

     

597 2219/18.09.2009 2219 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

имот с 

идентификат

ор 

65766.509.53  

Земеделска земя - имот с 

идентификатор 65766.509.53 (шест 

пет седем шест шест точка пет нула 

девет точка пет три), с начин на 

трайно ползване "Друг вид 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 2609 кв. м. (две 

хиляди шестстотин и девет 

квадратни метра). 

353.40 лв. (триста 

петдесет и три лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

598 2220/23.09.2009 2220 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

ЕКАТТЕ 

10118,местнос

т "Поста", 

имот № 

229033  

Земеделска земя - имот № 229033 

(две две девет нула три три), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.000 дка (един 

декар). 

148.40 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

599 2221/24.09.2009 2221 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

№ 229032  

Земеделска земя - имот № 229032 

(две две девет нула три две), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.000 дка (един 

декар). 

148.40 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

600 2222/24.09.2009 2222 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229026  

Земеделска земя - имот № 229026 

(две две девет нула две шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 2.612 дка 

(два декара шестстотин и дванадесет 

квадратни метра). 

387.50 лв. (триста 

осемдесет и седем 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

601 2223/24.09.2009 2223 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229022  

Земеделска земя - имот № 229022 

(две две девет нула две две), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.001 дка (един 

декар един квадратен метър). 

148.50 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

602 2224/24.09.2009 2224 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229012  

Земеделска земя - имот № 229012 

(две две девет нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.999 дка 

(деветстотин деветдесет и девет 

квадратни метра). 

148.20 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, двадесет 

стотинки) 
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603 2225/24.09.2009 2225 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229006  

Земеделска земя - имот № 229006 

(две две девет нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 3.410 дка 

(три декара четиристотин и десет 

квадратни метра). 

505.90 лв. (петстотин 

и пет лева, деветдесет 

стотинки) 

     

604 2226/24.09.2009 2226 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229004  

Земеделска земя - имот № 229004 

(две две девет нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.000 дка 

(един декар). 

148.40 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

605 2230/29.09.2009 2230 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Чехларски 

геран", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

000335  

Земеделска земя - имот № 000293 

(нула нула нула две девет три), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива", четвърта 

категория, с площ 8,895 дка (осем 

декара осемстотин деветдесет и пет 

квадратни метра). 

1147,50 лв. (хиляда 

сто четиридесет и 

осем лева, петдесет 

стотинки) 

     

606 2234/02.10.2009 2234 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 229092  

Земеделска земя - имот № 229092 

(две две девет нула девет две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

площ 0,825 дка (осемстотин двадесет 

и пет квадратни метра) от които 

0,754 дка (седемстотин петдесет и 

четири квадратни метра) седма 

категория и 0,071 дка (седемдесет и 

един квадратни метра) четвърта 

категория. 

53.90 лв. (петдесет и 

три лева, деветдесет 

стотинки) 

     

607 2235/05.10.2009 2235 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 229108  

Земеделска земя - имот № 229108 

(две две девет едно нула осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

площ 0,946 дка (деветстотин 

четиридесет и шест квадратни метра) 

от които 0,611 дка (шестстотин и 

единадесет квадратни метра) седма 

категория и 0,335 дка (триста 

тридесет и пет квадратни метра) 

четвърта категория. 

84,80 лв. (осемдесет и 

четири лева, 

осемдесет стотинки) 

     

608 2236/05.10.2009 2236 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

000228  

Земеделска земя - имот № 000228 

(нула нула нула две две осем), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

площ 11,297 дка (единадесет декара, 

двеста деветдесет и седем квадратни 

метра), четвърта категория. 

948,90 лв. 

(деветстотин 

четиридесет и осем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

609 2237/05.10.2009 2237 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Чехларски 

геран", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

013001  

Земеделска земя - имот № 013001 

(нула едно три нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

площ 1,266 дка (един декар, двеста 

шестдесет и шест квадратни метра), 

четвърта категория. 

163,30 лв. (сто 

шестдесет и три лева, 

тридесет стотинки) 
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610 2238/05.10.2009 2238 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

010011  

Земеделска земя - имот № 010011 

(нула едно нула нула едно едно), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

площ 3,142 дка (три декара, сто 

четиридесет и два квадратни метра) 

от които 3,087 дка (три декара, 

осемдесет и седем квадратни метра) 

седма категория и 0,055 дка 

(петдесет и пет квадратни метра) 

четвърта категория. 

 

103,40 лв. (сто и три 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

611 2244/05.10.2009 2244 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229064  

Земеделска земя - имот № 229064 

(две две девет нула шест четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.017 дка 

(един декар седемнадесет квадратни 

метра). 

 

 

150.90 лв. (сто и 

петдесет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

612 2245/05.10.2009 2245 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229063  

Земеделска земя - имот № 229063 

(две две девет нула шест три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.993 дка 

(деветстотин деветдесет и три 

квадратни метра). 

 

 

147.30 лв. (сто 

четиридесет и седем 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

613 2246/05.10.2009 2246 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229059  

Земеделска земя - имот № 229059 

(две две девет нула пет девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.995 дка 

(деветстотин деветдесет и пет 

квадратни метра). 

147.60 лв. (сто 

четиридесет и седем 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

614 2247/05.10.2009 2247 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229058  

Земеделска земя - имот № 229058 

(две две девет нула пет осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.993 дка 

(деветстотин деветдесет и три 

квадратни метра). 

147.30 лв. (сто 

четиридесет и седем 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

615 2248/05.10.2009 2248 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229057  

Земеделска земя - имот № 229057 

(две две девет нула пет седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.994 дка 

(деветстотин деветдесет и четири 

квадратни метра). 

147.50 лв. (сто 

четиридесет и седем 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

616 2249/06.10.2009 2249 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229051  

Земеделска земя - имот № 229051 

(две две девет нула пет едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 3.489 дка 

(три декара четиристотин осемдесет 

и девет квадратни метра). 

517.60 лв. (петстотин 

и седемнадесет лева, 

шестдесет стотинки) 
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617 2250/06.10.2009 2250 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229049  

Земеделска земя - имот № 229049 

(две две девет нула четири девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.999 дка 

(деветстотин деветдесет и девет 

квадратни метра). 

 

 

148.20 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

618 2251/06.10.2009 2251 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов,с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229048  

Земеделска земя - имот № 229048 

(две две девет нула четири осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.000 дка 

(един декар). 

 

 

 

148.40 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, четиридисит 

стотинки) 

     

619 2252/06.10.2009 2252 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229002  

Земеделска земя - имот № 229002 

(две две девет нула нула две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.000 дка 

(един декар). 

 

 

 

148.40 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, четиридисит 

стотинки) 

     

620 2253/06.10.2009 2253 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265011  

Земеделска земя - имот № 265011 

(две шест пет нула едно едно), с 

начин на трайно ползване "Лозе",  с 

площ 0.807 дка (осемстотин и седем 

квадратни метра), от които 0.025 дка 

(двадесет и пет квадратни метра) - 

десета категория и 0.782 дка 

(седемстотин осемдесет и два 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

183.40 лв. (сто 

осемвдесет и три 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

621 2254/06.10.2009 2254 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265008 

 

Земеделска земя - имот № 265008 

(две шест пет нула нула осем), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.179 дка 

(един декар сто седемдесет и девет 

квадратни метра). 

 

 

 

275.90 лв. (двеста 

седемдесет и пет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

622 2255/06.10.2009 2255 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265007  

Земеделска земя - имот № 265007 

(две шест пет нула нула седем), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 0.713 дка 

(седемстотин и тринадесет квадратни 

метра). 

 

 

166.80 лв. (сто 

шестдесет и шест 

лева, осемдесет 

стотиник) 

     

623 2256/06.10.2009 2256 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265004  

Земеделска земя - имот № 265004 

(две шест пет нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.389 дка 

(един декар триста осемдесет и девет 

квадратни метра). 

325.00 лв. (триста 

двадесет и пет лева) 
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624 2257/06.10.2009 2257 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

261085  

Земеделска земя - имот № 261085 

(две шест едно нула осем пет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.089 дка 

(един декар осемдесет и девет 

квадратни метра). 

254.80 лв. (двеста 

петдесет и четири 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

625 2258/06.10.2009 2258 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

261061  

Земеделска земя - имот № 261061 

(две шест едно нула шест едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.833 дка 

(осемстотин тридесет и три 

квадратни метра). 

107.50 лв. (сто и 

седем лева, петдесет 

стотинки) 

     

626 2259/07.10.2009 2259 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов,с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 261037  

Земеделска земя - имот № 261037 

(две шест едно нула три седем), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 2.454 дка (два декара 

четиристотин петдесет и четири 

квадратни метра), от които 0.190 дка 

(сто и деветдесет квадратни метра) - 

пета категория и 2.264 дка (два 

декара двеста шестдесет и четири 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

 

564.00 лв. (петстотин 

шестедест и четири 

лева) 

     

627 2260/07.10.2009 2260 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 261035  

Земеделска земя - имот № 261035 

(две шест едно нула три пет), с начин 

на трайно ползване "Нива", с площ 

1.297 дка (един декар двеста 

деветдесет и седем квадратни метра), 

от които 0.072 дка (седемдесет и два 

квадратни метра) - пета категория и 

1.225 дка (един декар двеста 

двадесет и пет квадратни метра) - 

четвърта категория. 

165.10 лв. (сто 

шестдесет и пет лева, 

десет стотинки) 

     

628 2261/07.10.2009 2261 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов,с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

261031  

Земеделска земя - имот № 261031 

(две шест едно нула три едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.861 дка 

(осемстотин шестдесет и един 

квадратни метра). 

111.10 лв. (сто и 

единадесет лева, 

десет стотники) 

     

629 2262/07.10.2009 2262 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

261025  

Земеделска земя - имот № 261025 

(две шест едно нула две пет), с начин 

на трайно ползване "Лозе", с площ 

4.645 дка (четири декара шестстотин 

четиридесет и пет квадратни метра). 

1082.30 лв. (хиляда 

осемдесет и два лева, 

тридесет стотинки) 
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630 2263/07.10.2009 2263 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

266059  

Земеделска земя - имот № 266059 

(две шест шест нула пет девет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 0.926 дка 

(деветстотин двадесет и шест 

квадратни метра). 

249.20 лв. (двеста 

четиридесет и девет 

лева, двадесет 

стотиники) 

     

631 2264/07.10.2009 2264 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 266011  

Земеделска земя - имот № 226011 

(две две шест нула едно едно), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

площ 1,044 дка (един декар 

четиридесет и четири квадратни 

метра) от които 0,398 дка (триста 

деветдесет и осем квадратни метра) 

седма категория и 0,646 дка 

(шестстотин четиридесет и шест 

квадратни метра) четвърта 

категория. 

 

215,00 лв. (двеста и 

петнадесет лева) 

     

632 2265/07.10.2009 2265 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, пл. 

"Свобода" 2, 

УПИ І-4507 

кв. 199, имот 

с 

идентификат

ор 

65766.702.45

07 

Недвижим имот находящ се в 

урбанизирана територия на гр. 

Свищов, пл. "Свобода" № 2, 

поземлен имот с идентификатор 

65766.702.4507 (шест пет седем шест 

шест точка седем нула две точка 

четири пет нула седем), целият с 

площ 2869 кв. м. (две хиляди 

осемстотин шестдесет и девет 

квадратни метра), само 1034/2869 ид. 

ч. (хиляда тридесет и четири от две 

хиляди осемстотин шестдесет и 

девет идеални части) от дворното 

място и масивни, монолитни сгради 

построени 1978 г. (хиляда 

деветстотин седемдесет и осма 

година) - гаражи с идентификатор 

65766.702.4507.4 (шест пет седем 

шест шест точка седем нула две 

точка четири пет нула седем точка 

четири) със ЗП - 31 кв. м. (тридесет и 

един квадратни метра) и 

идентификатор 65766.702.4507.5 

(шест пет седем шест шест точка 

седем нула две точка четири пет нула 

седем точка пет) със ЗП - 32 кв. м. 

(тридесет и два квадратни метра) по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Свищов, одобрени 

със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 

г. на АГКК гр. София  

35919,10 лв. (тридесет 

и пет хиляди 

деветстоитн и 

деветнадесет лева, 

десет стотинки) 

 С договор от 01.12.2009 г. 

продаден на "БИЛЛА 

НЕДВИЖИМОСТИ" ЕООД 

гр. София. 

 

  Отписан със Заповед 

№ 22-РД-01-03 от 

15.01.2010 г. 

633 2266/07.10.2009 2266 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265064  

Земеделска земя - имот № 265064 

(две шест пет нула шест четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.930 дка 

(деветстотин и тридесет квадратни 

метра). 

 

 

120.00 лв. (сто и 

двадесет лева) 
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634 2267/07.10.2009 2267 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265044  

 

Земеделска земя - имот № 265044 

(две шест пет нула четири четири), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

площ 1.107 дка (един декар сто и 

седем квадратни метра), от които 

0.017 дка (седемнадесет квадратни 

метра) - седме категория и 1.090 дка 

(един декар деветдесет квадратни 

метра) - четвърта категория. 

256.60 лв. (двеста 

петдесет и шест лева, 

шестдесет стотинки) 

     

635 2268/07.10.2009 2268 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265036  

 

Земеделска земя - имот № 265036 

(две шест пет нула три шест), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 1.108 дка (един декар сто и 

осем квадратни метра), от които 

0.058 дка (петдесет и осем квадратни 

метра) - седма категория и 1.050 дка 

(един декар и петдесет квадратни 

метра) - четвърта категория. 

250.90 лв. (двеста и 

петдесет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

636 2269/07.10.2009 2269 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265032  

 

Земеделска земя - имот № 265032 

(две шест пет нула три две), с начин 

на трайно ползване "Лозе", с площ 

1.039 дка (един декар тридесет и 

девет квадратни метра), от които 

0.045 дка (четиридесет и пет 

квадратни метра) - седма категория и 

0.994 дка (деветстотин деветдесет и 

четири квадратни метра) - четвърта 

категория. 

236.70 лв. (двеста 

тридесет и шест лева, 

седемдесет стотинки) 

     

637 2270/07.10.2009 2270 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265026 

  

Земеделска земя - имот № 265026 

(две шест пет нула две шест), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 0.935 дка 

(деветстотин тридесет пет квадратни 

метра). 

 

 

 

 

218.80 лв. (двеста и 

осемнадесет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

638 2271/07.10.2009 2271 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265022  

Земеделска земя - имот № 265022 

(две шест пет нула две две), с начин 

на трайно ползване "Лозе", четвърта 

категория, с площ 1.109 дка (един 

декар сто и девет квадратни метра). 

 

 

 

 

 

259.50 лв. (двеста 

петдесет и девет лева, 

петдесет стотинки) 

     

639 2272/07.10.2009 2272 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

265018  

Земеделска земя - имот № 265018 

(две шест пет нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 5.461 дка (пет декара 

четиристотин шестдесет и един 

квадратни метра), от които 0.366 дка 

(триста шестдесет и шест квадратни 

метра) - десета категория и 5.095 дка 

(пет декара деветдесет и пет 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

1197.30 лв. (хиляда 

сто деветдесет и 

седем лева, тридесет 

стотинки) 
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640 2273/07.10.2009 2273 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Табите", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

304009 

  

Земеделска земя - имот № 304009 

(три нула четири нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 1.001 дка (един декар и един 

квадратен метър), от които 0.281 дка 

(двеста осемдесет и един квадратни 

метра) - пета категория и 0.720 дка 

(седемстотин и двадесет квадратни 

метра) - четвърта категория. 

 

252.00 лв. (двеста 

петдесет и два лева) 

     

641 2274/07.10.2009 2274 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Табите", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

304001  

 

Земеделска земя - имот № 304001 

(три нула четири нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 3,000 дка (три декара) от които 

0,568 дка (петстотин шестдесет и 

осем квадратни метра) пета 

категория и 2,432 дка (два декара, 

четиристотин тридесет и два 

квадратни метра) четвърта 

категория. 

 

424,80 лв. 

(четиристотин 

двадесет и четири 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

642 2275/07.10.2009 2275 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лоза", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

270018  

 

Земеделска земя - имот № 270018 

(две седем нула нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 0,922 дка 

(деветстотин двадесет и два 

квадратни метра). 

248,10 лв. (двеста 

четиридесет и осем 

лева, десет стотинки) 

     

643 2276/07.10.2009 2276 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

ЕКАТТЕ 

10118, 

местност 

"Новите лозя", 

имот № 

270014  

 

 

Земеделска земя - имот № 270014 

(две седем нула нула едно четири), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.128 дка 

(един декар сто двадесет и осем 

квадратни метра). 

303,50 лв. (триста и 

три лева, петдесет 

стотинки) 

     

644 2277/07.10.2009 2277 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

270002  

 

Земеделска земя - имот № 270002 

(две седем нула нула нула две), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1,155 дка 

(един декар сто петдесет и пет 

квадратни метра). 

310,80 лв. (триста и 

десет лева, осемдесет 

стотинки) 

     

645 2278/07.10.2009 2278 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

253022  

Земеделска земя - имот № 253022 

(две пет три нула две две), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1,255 дка (един 

декар двеста петдесет и пет 

квадратни метра). 

161,90 лв. (сто 

шестдесет и един 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     



  

 135 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

646 2279/07.10.2009 2279 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

253019  

Земеделска земя - имот № 253019 

(две пет три нула едно девет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1,560 дка 

(един декар петстотин и шестдесет 

квадратни метра). 

365,00 лв. (триста 

шестдесет и рет лева) 

     

647 2281/07.10.2009 2281 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 229113  

Земеделска земя - имот № 229113 

(две две девет едно едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1,000 дка (един декар) от които 

0,005 (пет квадтартни метра) седма 

категория и 0,995 дка (деветстотин 

деветдесет и пет квадратни метра) 

четвърта категория. 

147,90 лв. (сто 

четиридесет и седем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

648 2282/08.10.2009 2282 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229112  

Земеделска земя - имот № 229112 

(две две девет едно едно две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1,001 дка 

(един декар и един квадратен метър). 

148,50 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

649 2291/08.10.2009 2291 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Таш 

баир",  имот № 

000417  

Земеделска земя - имот № 000417 

(нула нула нула четири едно седем), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 62.617 дка 

(шестдесет и два декара шестстотин 

и седемнадесет квадратни метра). 

6136.50 лв. (шест 

хиляди сто тридесет и 

шест лева, петдесет 

стотинки) 

     

650 2292/08.10.2009 2292 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Орешака", 

имот № 

000407  

Земеделска земя - имот № 000407 

(нула нула нула четири нула седем), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 17.870 дка 

(седемнадесет декара осемстотин и 

седемдесет квадратни метра). 

1751.30 лв. (хиляда 

седемстотин петдесет 

и един лева, тридесет 

стотинки) 

     

651 2293/08.10.2009 2293 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Орешака", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 000405  

Земеделска земя - имот № 000405 

(нула нула нула четири нула пет), с 

начин на трайно ползване "Овощна 

градина", с площ 29.130 дка 

(двадесет и девет декара сто и 

тридесет квадратни метра), от които 

26.124 дка (двадесет и шест декара 

сто двадесет и четири квадратни 

метра) - пета категория и 3.006 дка 

(три декара и шест квадратни метра) 

- четвърта категория. 

5405.70 лв. (пет 

хиляди четиристотин 

и пет лева, седемдесет 

стотинки) 

     

652 2295/09.10.2009 2295 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

261018  

Земеделска земя - имот № 261018 

(две шест едно нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.197 дка 

(един декар сто деветдесет и седем 

квадратни метра). 

 

 

 

 

154.40 лв. (сто 

петдесет и четири 

лева, четиридесет 

стотинки) 
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653 2296/09.10.2009 2296 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

261017  

Земеделска земя - имот № 261017 

(шест едно нула едно седем), с начин 

на трайно ползване "Лозе", четвърта 

категория, с площ 1.211 дка (един 

декар двеста и единадесет квадратни 

метра). 

283.40 лв. (двеста 

осемдесет и три лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

654 2297/09.10.2009 2297 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

261016  

 

Земеделска земя - имот № 261016 

(две шест едно нула едно шест), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 1.094 дка (един декар 

деветдесет и четири квадратни 

метра), от които 0.027 дка (двадесет 

и седем квадратни метра) - седма 

категория и 1.067 дка (един декар 

шестдесет и седем квадратни метра) 

- четвърта категория. 

252.10 лв. (двеста 

петдесет и два лева, 

десет стотинки) 

     

655 2298/09.10.2009 2298 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

261015 

  

Земеделска земя - имот № 261015 

(две шест едно нула едно пет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 1.063 дка (един декар 

шестдесет и три квадратни метра), от 

които 0.074 дка (седемдесет и четири 

квадратни метра) - седме категория и 

0.989 дка (деветстотин осемдесет и 

девет квадратни метра) - четвърта 

категория. 

238.10 лв. (двеста 

тридесет и осем лева, 

десет стотинки) 

     

656 2299/09.10.2009 2299 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

261011  

 

Земеделска земя - имот № 261011 

(две шест едно нула едно едно), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 3.275 дка (три декара двеста 

седемдесет и пет квадратни метра), 

от които 0.348 дка (триста 

четиридесет и осем квадратни метра) 

- седма категория и 2.927 дка (два 

декара деветстотин двадесет и седем 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

716.20 лв. 

(седемстотин и 

шестнадесет лева, 

двадесет стотинки) 

     

657 2300/09.10.2009 2300 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищовн, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили",, имот 

№ 261007  

Земеделска земя - имот № 261007 

(две шест едно нула нула седем), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 0.498 дка 

(четиристотин деветдесет и осем 

квадратни метра). 

116.50 лв. (сто и 

шестнадесет лева, 

петдесет стотинки) 

     

658 2301/09.10.2009 2301 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229107  

Земеделска земя - имот № 229107 

(две две девет едно нула седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1.699 дка (един декар 

шестстотин деветдесет и девет 

квадратни метра), от които 0.470 дка 

(четиристотин и седемдесет 

квадратни метра) - седма категория и 

1.229 дка (един декар двеста 

двадесет и девет квадратни метра) - 

четвърта категория. 

 

209.30 лв. (двеста и 

девет лева, тридесет 

стотинки) 
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659 2302/09.10.2009 2302 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя" 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

266003  

Земеделска земя - имот № 266003 (две 

шест шест нула нула три), с начин на 

трайно ползване "Лозе", с площ 1.019 дка 

(един декар деветнадесет квадратни 

метра), от които 0.173 дка (сто 

седемдесет и три квадатни метра) - седма 

категория и 0.846 дка (осемстотин 

четиридесет и шест квадратни метра) - 

четвърта категория. 

 

213.60 лв. (двеста и 

тринадесет лева, 

шестдесет стотинки) 

     

660 2303/09.10.2009 2303 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229103  

Земеделска земя - имот № 229103 (две 

две девет едно нула три), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.938 дка (един декар 

деветстотин тридесет и осем квадратни 

метра). 

287.50 лв. (двеста 

осемдесет и седем 

лева, петдесет 

стоитинки) 

     

661 2304/09.10.2009 2304 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229089  

Земеделска земя - имот № 229089 (две 

две девет нула осем девет), с начин на 

трайно ползване "Нива", с площ 0.993 

дка (деветстотин деветдесет и три 

квадратни метра), от които 0.450 дка 

(четиристотин и петдесет квадратни 

метра) - седма категория и 0.543 дка 

(петстотин четиридесет и три квадратни 

метра) - четвърта категория. 

 

106.50 лв. (сто и шест 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

662 2305/09.10.2009 2305 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229087  

Земеделска земя - имот № 229087 (две 

две девет нула осем седем), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 0.682 дка (шестстотин 

осемдесет и два квадратни метра). 

 

 

 

 

101.20 лв. (сто и един 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

663 2306/09.10.2009 2306 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229079  

Земеделска земя - имот № 229079 (две 

две девет нула седем девет), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.088 дка (един декар 

осемдесет и осем квадратни метра). 

 

 

 

 

161.40 лв. (сто 

шестдесет и един 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

664 2307/09.10.2009 2307 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№229077  

Земеделска земя - имот № 229077 (две 

две девет нула седем седем), с начин на 

трайно ползване "Нива", с площ 1.088 

дка (един декар осемдесет и осем 

квадратни метра), от които 0.027 дка 

(двадесет и седем квадратни метра) - 

седме категория и 1.061 дка (един декар 

шестдесет и един квадратни метра) - 

четвърта категория. 

 

159.00 лв. (сто 

петдесет и девет лева) 

     

665 2308/09.10.2009 2308 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229075  

Земеделска земя - имот № 229075 (две 

две девет нула седем пет), с начин на 

трайно ползване "Нива", с площ 1.088 

дка (един декар осемдесет и осем 

квадратни метра), от които 0.514 дка 

(петстотин и четиринадесет квадратни 

метра) - седма категория и 0.574 дка 

(петстотин седемдесет и четири 

квадратни метра) - четвърта категория. 

114.80 лв. (сто и 

четиринадесет лева, 

осемдесет стотинки) 
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666 2309/09.10.2009 2309 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 229073  

Земеделска земя - имот № 229073 

(две две девет нула седем три), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1.090 дка (един декар и 

деветдесет квадратни метра), от 

които 0.923 дка (деветстотин 

двадесет и три квадратни метра) - 

седма категория и 0.167 дка (сто 

шестдесет и седем квадратни метра) 

- четвърта категория. 

77.90 лв. (седемдесет 

и седем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

667 2310/12.10.2009 2310 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229069  

Земеделска земя - имот № 229069 

(две две девет нула шест девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.325 дка 

(триста двадесет и пет квадратни 

метра). 

48.20 лв. (четиридесет 

и осем лева, двадесет 

стотинки) 

     

668 2311/12.10.2009 2311 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

229068  

Земеделска земя - имот № 229068 

(две две девет нула шест осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.957 дка 

(един декар). 

142.00 лв. (сто 

четиридесет и два 

лева) 

     

669 2326/13.10.2009 2326 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

257003  

Земеделска земя - имот № 257003 

(две пет седем нула нула три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

седма категория, с площ 1.869 дка 

(един декар и осемстотин шестдесет 

и девет квадратни метра). 

93.50 лв. (деветдесет 

и три лева, петдесет 

стотинки) 

     

670 2327/13.10.2009 2327 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот №  

255039  

Земеделска земя - имот № 255039 

(две пет пет нула три девет), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.097 дка (един 

декар и деветдесет и седем 

квадратни метра). 

141.50 лв. (сто 

четиридесет и един 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

671 2328/13.10.2009 2328 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

255038  

 

Земеделска земя - имот № 255038 

(две пет пет нула три осем), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.095 дка (един 

декар и деветдесет и пет квадратни 

метра). 

141.30 лв. (сто 

четиридесет и един 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

672 2329/13.10.2009 2329 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

255036  

Земеделска земя - имот № 255036 

(две пет пет нула три шест), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.095 дка (един 

декар и деветдесет и пет квадратни 

метра). 

141.30 лв. (сто 

четиридесет и един 

лева, тридесет 

стотинки) 
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673 2330/13.10.2009 2330 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

255031  

Земеделска земя - имот № 255031 

(две пет пет нула три едно), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.104 дка (един 

декар сто и четири квадратни метра). 

142.40 лв. (сто 

четиридесет и два 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

674 2331/13.10.2009 2331 обл. Велико 

Търново, с. 

Вардим, м. 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

255029  

Земеделска земя - имот № 255029 

(две пет пет нула две девет), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 0.999 дка 

(деветстотин деветдесет и девет 

квадратни метра). 

128.90 лв. (сто 

двадесет и осем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

675 2332/13.10.2009 2332 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

255028  

Земеделска земя - имот № 255028 

(две пет пет нула две осем), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 0.999 дка 

(деветстотин деветдесет и девет 

квадратни метра). 

128.90 лв. (сто 

двад128.90 лв. (сто 

двадесет и осем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

676 2333/13.10.2009 2333 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

255027  

Земеделска земя - имот № 255027 

(две пет пет нула две седем), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 0.999 дка 

(деветстотин деветдесет и девет 

квадратни метра). 

128.90 лв. (сто 

двад128.90 лв. (сто 

двадесет и осем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

677 2334/13.10.2009 2334 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

255025  

Земеделска земя - имот № 255025 

(две пет пет нула две пет), с начин на 

трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.001 дка (един 

декар един квадратен метър). 

129.10 лв. (сто 

двадесет и девет лева, 

десет стотинки) 

     

678 2335/13.10.2009 2335 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

255023  

Земеделска земя - имот № 255023 

(две пет пет нула две три), с начин на 

трайно ползване "Нива", с площ 

1.011 дка (един декар единадесет 

квадратни метра), от които 0.054 дка 

(петдесет и четири квадратни метра) 

- седма категория и 0.957 дка 

(деветстотин петдесет и седем 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

126.20 лв. (сто 

двадесет и шест лева, 

двадесет стотиник) 

     

679 2336/13.10.2009 2336 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

255013  

Земеделска земя - имот № 255013 

(две пет пет нула едно три), с начин 

на трайно ползване "Нива", с площ 

1.024 дка (един декар двадесет и 

четири квадратни метра), от които 

0.785 дка (седемстотин осемдесет и 

пет квадратни метра) и 0.239 дка 

(двеста тридесет и девет квадратни 

метра). 

70.10 лв. (седемдесет 

лева, десет стотинки) 
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680 2337/13.10.2009 2337 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Дживизлъка", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

324004  

Земеделска земя - имот № 342004 

(три четири две нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

първа категория, с площ 3.849 дка 

(три декара осемстотин четиридесет 

и девет квадратни метра). 

904.50 лв. 

(деветстотин и четири 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

681 2338/13.10.2009 2338 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440075  

 

Земеделска земя - имот № 440075 

(четири четири нула нула седем пет), 

с начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1.262 дка (един декар двеста 

шестдесет и два квадратни метра), от 

които 0.605 дка (шестстотин и пет 

квадратни метра) - седма категория и 

0.657 дка (шестстотин петдесет и 

седем квадратни метра) - четвърта 

категория. 

120.80 лв. (сто и 

двадесет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

682 2339/13.10.2009 2339 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440074  

 

Земеделска земя - имот № 440074 

(четири четири нула нула седем 

четири), с начин на трайно ползване 

"Нива", с площ 1.266 дка (един декар 

и двеста шестдесет и шест квадратни 

метра), от които 0.596 дка (петстотин 

деветдесет и шест квадратни метра) - 

седма категория и 0.670 дка 

(шестстотин и седемедесет 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

122.10 лв. (сто 

двадесет и два лева, 

десет стотинки) 

     

683 2340/13.10.2009 2340 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440072  

 

Земеделска земя - имот № 440072 

(четири четири нула нула седем две), 

с начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1.646 дка (един декар и 

шестстотин четиридесет и шест 

квадратни метра), от които 0.776 дка 

(седемстотин седемдесет и шест 

квадратни метра) - седма категория и 

0.870 дка (осемстотин и седемдесет 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

158.50 лв. (сто 

петдесет и осем лева, 

петдесет стотиники 

     

684 2341/13.10.2009 2341 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440066  

Земеделска земя - имот № 440066 

(четири четири нула нула шест 

шест), с начин на трайно ползване 

"Нива", четвърта категория, с площ 

2.219 дка (два декара и двеста и 

деветнадесет квадратни метра). 

300.60 лв. (триста 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

685 2342/13.10.2009 2342 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Зад старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 440063  

Земеделска земя - имот № 440063 

(четири четири нула нула шест три), 

с начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 2.442 дка (два декара и 

четиристотин четиридесет и два 

квадратни метра), от които 0.597 дка 

(петстотин деветдесет и седем 

квадратни метра) - седма категория и 

1.845 дка (един декар и осемстотин 

четиридесет и пет квадратни метра) - 

четвърта категория. 

281.20 лв. (двеста 

осемдесет и един 

лева, двадесет 

стотинки) 
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686 2343/13.10.2009 2343 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов,с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440062  

 

Земеделска земя - имот № 440062 

(четири четири нула нула шест две), 

с начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 4.324 дка (четири декара и 

триста двадесет и четири квадратни 

метра), от които 4.280 дка (четири 

декара и двеста и осемдесет 

квадратни метра) - седма категория и 

0.044 дка (четиридесет и четири 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

230.70 лв. (двеста и 

тридесет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

687 2344/13.10.2009 2344 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440059  

 

 

Земеделска земя - имот № 440059 

(четири четири нула нула пет девет), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

седма категория, с площ 2.492 дка 

(два декара и четиристотин 

деветдесет и два квадратни метра). 

78.30 лв. (седемдесет 

и осем лева, тридесет 

стотинки) 

     

688 2345/13.10.2009 2345 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440055  

 

 

Земеделска земя - имот № 440055 

(четири четири нула нула пет пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 2.000 дка (два декара), от които 

0.752 дка (седемстотин петдесет и 

два квадратни метра) - седма 

категория и 1.248 дка (един декар и 

двеста четиридесет и осем квадратни 

метра) - четвърта категория. 

208.50 лв. (двеста и 

осем лева, петдесет 

стотинки) 

     

689 2346/13.10.2009 2346 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440047  

 

 

Земеделска земя - имот № 440047 

(четири четири нула нула четири 

седем), с начин на трайно ползване 

"Лозе", четвърта категория, с площ 

0.849 дка (осемстотин четиридесет и 

девет квадратни метра). 

208.60 лв. (двеста и 

осем лева, шестдесет 

стотинки) 

     

690 2347/13.10.2009 2347 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440044  

 

Земеделска земя - имот № 440044 

(четири четири нула нула четири 

четири), с начин на трайно ползване 

"Лозя", четвърта категория, с площ 

0,851дка (осемстотин петдзесет и 

един квадратни метра). 

209,10 лв. (двеста и 

девет лева, десет 

стотинки) 

     

691 2348/13.10.2009 2348 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440039  

 

Земеделска земя - имот № 440039 

(четири четири нула нула три девет), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,852 дка 

(осемстотин петдесет и два 

квадратни метра). 

115,40 лв. (сто и 

петнадесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 
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692 2349/13.10.2009 2349 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440036 по 

картата на 

възстановенат

а собственост 

Земеделска земя - имот № 440036 

(четири четири нула нула три шест), 

с начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 12.406 дка (дванадесет декара 

и четиристотин и шест квадратни 

метра), от които 2.409 дка (два 

декара и четиристотин и девет 

квадратни метра) - седма категория и 

9.997 дка (девет декара и 

деветстотин деветдесет и седем 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

 

1480.60 лв. хиляда 

четиристотин и 

осемедест лева, 

шестдесет стотинки) 

     

693 2350/13.10.2009 2350 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440034  

 

Земеделска земя - имот № 440034 

(четири четири нула нула три 

четири), с начин на трайно ползване 

"Нива", четвърта категория, с площ 

0.926 дка (деветстотин двадесет и 

шест квадратни метра). 

125.40 лв. (сто 

двадесет и пет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

694 2351/13.10.2009 2351 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440030  

 

Земеделска земя - имот № 440030 

(четире четири нула нула три нула), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 0.463 дка 

(четиристотин шестдесет и три 

квадратни метра). 

113.80 лв. (сто и 

тринадесет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

695 2352/13.10.2009 2352 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440028  

 

Земеделска земя - имот № 440028 

(четири четири нула нула две осем), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.928 дка 

(деветстотин двадесет и осем 

квадратни метра). 

125.70 лв. (сто 

двадесет и пет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

696 2353/14.10.2009 2353 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440025  

 

Земеделска земя - имот № 440025 

(четири четири нула нула две пет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 0.928 дка 

(деветстотин двадесет и осем 

квадратни метра). 

228.00 лв. (двеста 

двадесет и осем лева) 

     

697 2354/14.10.2009 2354 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440021  

 

 

Земеделска земя - имот № 440021 

(четири четири нула нула две едно), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.925 дка 

(деветстотин двадесет и пет 

квадратни метра). 

125.30 лв. (сто 

двадесет и пет лева, 

тридесет стотинки) 
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698 2355/14.10.2009 2355 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440003  

 

 

Земеделска земя - имот № 440003 

(четири четири нула нула нула три), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.800 дка 

(осемстотин квадратни метра). 

108.40 лв. (сто и осем 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

699 2356/14.10.2009 2356 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Зад 

старите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

440001  

 

Земеделска земя - имот № 440001 

(четири четири нула нула нула едно), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.840 дка 

(един декар и осемстотин и 

четиридесет квадратни метра). 

249.20 лв. (двеста 

четиридесет и девет 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

700 2357/14.10.2009 2357 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Елията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

000702  

Земеделска земя - имот № 000702 

(нула нула нула седем нула две), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", първа категория, с 

площ 9.175 дка (девет декара и сто 

седемдесет и пет квадратни метра). 

3412.00 лв. (три 

хиляди четиристотин 

и дванадесет лева) 

     

701 2358/14.10.2009 2358 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Дживизлъка", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

000701  

 

Земеделска земя - имот № 000701 

(нула нула нула седем нула едно), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", с площ 4,573 дка 

(четири декара и петстотин 

седемдесет и три квадратни метра) 

от които 4,175 дка (четири декара и 

сто седемдесет и пет квадратни 

метра) пета категория и 0,398 (дтиста 

деветдесет и осем квадратни метра) 

първа категория. 

974,70 лв. 

(деветстотин 

седемдесет и четири 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

702 2359/14.10.2009 2359 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 000700  

Земеделска земя - имот № 000700 

(нула нула нула седем нула нула), с 

начин на трайно ползване "Гора и 

храсти в земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 0,471 дка 

(четиристотин седемдесет и един 

квадратни метра). 

110,20 лв. (сто и десет 

лева, двадесет 

стотиникИ 

     

703 2360/14.10.2009 2360 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Дживизлъка

", ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 000699  

Земеделска земя - имот № 000699 

(нула нула нула шест девет девет), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", с площ 5,177 дка 

(пет декара и сто седемдесет и седем 

квадратни метра) от които 2,149 дка 

(два декара и сто четиридесет и девет 

квадратни метра) пета категория и 

3,028 дка (три декара и двадесет и 

осем квадратни метра) първа 

категория. 

1762,80 лв. (хиляда 

седемстотин 

шестдесет и два лева, 

осемдесет стотиники 
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704 2361/14.10.2009 2361 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

000493  

Земеделска земя - имот № 000493 

(нула нула нула четири девет три), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", четвърта 

категория, с площ 3,229 дка (три 

декара и двеста двадесет и девет 

квадратни метра). 

831,10 лв. 

(осемстотин тридесет 

и един лева, десет 

стотинки) 

     

705 2362/14.10.2009 2362 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Дживизлъка", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

000491  

Земеделска земя - имот № 000491 

(нула нула нула четири девет едно), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", десета категория, 

с площ 3,860 дка (три декара 

осемстотин и шестдесет квадратни 

метра). 

54,00 лв. (петдесет и 

четири лева) 

     

706 2363/14.10.2009 2363 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Таш баир", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

000425  

Земеделска земя - имот № 000425 

(нула нула нула четири две пет), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", десета категория, 

с площ 23,261 дка (двадесет и три 

декара двеста шестдесет и един 

квадратни метра). 

325,70 лв. (триста 

двадесет и пет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

707 2364/14.10.2009 2364 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Дживизлъка", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

000361  

Земеделска земя - имот № 000361 

(нула нула нула три шест едно), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", пета категория, с 

площ 2,456 дка (два декара и 

четиристотин петдесет и шест 

квадратни метра). 

486,30 лв. 

(четиристотин 

осемдесет и шест 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

708 2365/14.10.2009 2365 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Бреста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 000306  

Земеделска земя - имот № 000306 

(нула нула нула три нула шест), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", с площ 14,333 дка 

(четиринадесет декара и триста 

тридесет и три квадратни метра) от 

които 7,024 дка (седем декара и 

двадесет и четири квадратни метра) 

пета категория и 7,309 дка (седем 

декара и триста и девет квадратни 

метра) четвърта категория. 

3123,30 лв. (три 

хиляди сто двадесет и 

три лева, тридесет 

стотинки) 

     

709 2368/14.10.2009 2368 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480054  

Земеделска земя - имот № 480054 

(четири осем нула нула пет четири), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.356 дка 

(един декар и триста петдесет и шест 

квадратни метра). 

183.70 лв. (сто 

осемдесет и три лева, 

седемдесет стотинки) 

     

710 2369/14.10.2009 2369 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480045  

Земеделска земя - имот № 480045 

(четири осем нула нула четири пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 0.905 дка (деветстотин и пет 

квадратни метра), от които 0.791 дка 

(седемстотин деветдесет и един 

квадратни метра) - седма категория и 

0.114 дка (сто и четиринадесет 

квадратни метра) - четвърта категория. 

 

56.90 лв. (петдесет и 

шест лева, деветдесет 

стотинки) 
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711 2370/14.10.2009 2370 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480041  

Земеделска земя - имот № 480041 

(четири осем нула нула четири едно), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

седма категория, с площ 0.241 дка 

(двеста четиридесет и един 

квадратни метра). 

12.70 лв. (дванадесет 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

712 2371/14.10.2009 2371 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480033  

 

Земеделска земя - имот № 480033 

(четири осем нула нула три три), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

седма категория, с площ 0,999 дка 

(деветстотин деветдесет и девет 

квадратни метра). 

94,40 лв. (деветдесет 

и четири лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

713 2372/15.10.2009 2372 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480024  

 

Земеделска земя - имот № 480024 

(четири осем нула нула две четири), 

с начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 4.021 дка (четири декара и 

двадесет и един квадратни метра), от 

които 1.288 дка (един декар и двеста 

осемдесет и осем квадратни метра) - 

седма категория и 2.733 дка (два 

декара и седемстотин тридесет и три 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

437.80 лв. 

(четиристотин 

тридесет и седем 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

714 2373/15.10.2009 2373 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480023  

 

Земеделска земя - имот № 480023 

(четири осем нула нула две три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

седма категория, с площ 3.450 дка 

(три декара и четиристотин и 

петдесет квадратни метра). 

181.10 лв. (сто 

осемдесет и един 

лева, десет стотинки) 

     

715 2374/15.10.2009 2374 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480018  

Земеделска земя - имот № 480018 

(четири осем нула нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.256 дка 

(един декар и двеста петдесет и шест 

квадратни метра). 

170.10 лв. (сто и 

седемдесет лева, 

десет стотинки) 

     

716 2375/15.10.2009 2375 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480013  

Земеделска земя - имот № 480013 

(четири осем нула нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1.257 дка (един декар и двеста 

петдесет и седем квадратни метра), 

от които 0.876 дка (осемстотин 

седемдесет и шест квадратни метра) 

- седма категория и 0.381 дка (триста 

осемдесет и един квадратни метра) - 

четвърта категория. 

97.60 лв. (деветдесет 

и седем лева, 

шестдесет стотинки) 
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717 2376/15.10.2009 2376 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480012  

Земеделска земя - имот № 480012 

(четири осем нула нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

седма категория, с площ 1.256 дка 

(един декар и двеста петдесет и шест 

квадратни метра). 

65.90 лв. (шестдесет и 

пет лева, деветдесет 

стотинки) 

     

718 2377/15.10.2009 2377 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480006  

 

Земеделска земя - имот № 480006 

(четири осем нула нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

седма категория, с площ 1.292 дка 

(един декар и двеста деветдесет и два 

квадратни метра). 

67.80 лв. (шестдесет и 

седем лева, осемдесет 

стотинки) 

     

719 2378/15.10.2009 2378 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480005  

 

Земеделска земя - имот № 480005 

(четири осем нула нула нула пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

седма категория, с площ 3.707 дка 

(три декара и седемстотин и седем 

квадратни метра). 

194.60 лв. (сто 

деветдесет и четири 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

720 2379/15.10.2009 2379 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

480002  

 

Земеделска земя - имот № 480002 

(четири осем нула нула нула две), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1.055 дка (един декар и 

петдесет и пет квадратни метра), от 

които 1.007 дка (един декар и седем 

квадратни метра) - седма категория и 

0.048 дка (четиридесет и осем 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

 

59.40 лв. (петдесет и 

девет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

721 2382/15.10.2009 2382 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339088 

  

Земеделска земя - имот № 339088 

(три три девет нула осем осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1,479 дка 

(един декар четиристотин седемдесет 

и девет квадратни метра). 

 

 

 

 

219,40 лв. (двеста и 

деветнадесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

722 2383/15.10.2009 2383 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339084  

 

Земеделска земя - имот № 339084 

(три три девет нула осем четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1,480 дка 

(един декар четиристотин и 

осемдесет квадратни метра). 

219,60 лв. (двеста и 

деветнадесет лева, 

шестдесет стотинки) 
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723 2384/15.10.2009 2384 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339082  

 

 

Земеделска земя - имот № 339082 

(три три девет нула осем две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,863 дка 

(осемстотин шестдесет и три 

квадратни метра). 

128,00 лв. (сто 

двадесет и осем лева) 

     

724 2385/15.10.2009 2385 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339080  

 

 

Земеделска земя - имот № 339080 

(три три девет нула осем нула), с 

начин на трайно ползване "нива", 

четвърта категория, с площ 0,885 дка 

(осемстотин осемдесет и пет 

квадратни метра). 

131,30 лв. (сто 

тридесет и един лева, 

тридесет стотинки) 

     

725 2386/15.10.2009 2386 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339078  

 

 

Земеделска земя - имот № 339078 

(три три девет нула седем три), с 

начин на трайно ползване "нива", 

четвърта категория, с площ 0,889 дка 

(осемстотин осемдесет и девет 

квадратни метра). 

131,90 лв. (сто 

тридесет и един лева, 

деветдесет стотинки) 

     

726 2387/15.10.2009 2387 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339077  

 

 

Земеделска земя - имот № 339077 

(три три девет нула седем седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,864 дка 

(осемстотин шестдесет и четири 

квадратни метра). 

128,20 лв. (сто 

двадесет и осем лева, 

двадесет стотинки) 

     

727 2388/15.10.2009 2388 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339076  

 

 

Земеделска земя - имот № 339076 

(три три девет нула седем шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,864 дка 

(осемстотин шестдесет и четири 

квадратни метра). 

128,20 лв. (сто 

двадесет и осем лева, 

двадесет стотинки) 

     

728 2389/15.10.2009 2389 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339073  

 

 

Земеделска земя - имот № 339073 

(три три девет нула седем три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,863 

(осемстотин шестдесет и три 

квадратни метра). 

128,00 лв. сто 

двадесет и осем лева) 
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729 2390/15.10.2009 2390 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339069  

 

 

Земеделска земя - имот № 339069 

(три три девет нула шест девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,862 дка 

(осемстотин шестдесет и два 

квадратни метра). 

127,90 лв.(сто 

двадесет и седем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

730 2392/15.10.2009 2392 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339066  

 

 

Земеделска земя - имот № 339066 

(три три девет нула шест шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1,479 дка 

(един декар четиристотин седемдесет 

и девет квадратни метра). 

219,40 лв. (двеста и 

деветнадесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

731 2393/15.10.2009 2393 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339062  

 

 

Земеделска земя - имот № 339062 

(три три девет нула шест две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1,334 дка 

(един декар триста тридесет и четири 

квадратни метра). 

197,90 лв. (сто 

деветдесет и седем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

732 2394/15.10.2009 2394 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339061  

 

Земеделска земя - имот № 339061 

(три три девет нула шест едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 2,043 дка 

(два декара и четиридесет и три 

квадратни метра). 

303,10 лв. (Триста и 

три лева, десет 

стотинки) 

     

733 2395/15.10.2009 2395 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

339058  

 

 

 

Земеделска земя - имот № 339058 

(три три девет нула пет осем), с 

начин на трайно ползване "нива", 

четвърта категория, с площ 1,616 дка 

(един декар шестстотин и 

шестнадесет квадратни метра). 

239,70 лв. (двеста 

тридесет и девет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

734 2396/15.10.2009 2396 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност "Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот №  

339051  

 

 

Земеделска земя - имот № 339051 

(три три девет нула пет едно), с 

начин на трайно ползване "Овощна 

градина", четвърта категория, с площ 

1.069 дка (един декар и шестдесет и 

девет квадратни метра). 

287.70 лв. (двеста 

осемдесет и седем 

лева, седемдесет 

стотинки) 
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735 2397/15.10.2009 2397 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339041  

Земеделска земя - имот № 339041 

(три три девет нула четири едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.075 дка 

(един декар и седемдесет и пет 

квадратни метра). 

159.50 лв. (сто 

петдесет и девет лева, 

петдесет стотинки) 

     

736 2398/15.10.2009 2398 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имоти 

№ 339039  

 

Земеделска земя - имот № 339039 

(три три девет нула три девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.071 дка 

(един декар и седемдесет и един 

квадратни метра). 

158.90 лв. (сто 

петдесет и осем лева, 

осемдесет стотинки) 

     

737 2399/15.10.2009 2399 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339034  

 

Земеделска земя - имот № 339034 

(три три девет нула три четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.598 дка 

(един декар и петстотин и осем 

квадратни метра). 

223.70 лв. (двеста 

двадесет и три лева, 

седемдесет стотинки) 

     

738 2400/15.10.2009 2400 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339033  

Земеделска земя - имот № 339033 

(три три девет нула три три), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.504 дка (един 

декар и петстотин и четири 

квадратни метра). 

223.10 лв. (двеста 

двадесет и три лева, 

десет стотинки) 

     

739 2401/15.10.2009 2401 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339032  

Земеделска земя - имот № 339032 

(три три девет нула три две), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.501 дка (един 

декар и петстотин и един квадратни 

метра). 

223.70 лв. (двеста 

двадесет и три лева, 

седемдесет стотинки) 

     

740 2402/15.10.2009 2402 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339026  

Земеделска земя - имот № 339026 

(три три девет нула две шест), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.103 дка 

(един декар и сто и три квадратни 

метра). 

296.80 лв. (двеста 

деветдесет и шест 

лева, осемдесет 

стотинки) 
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741 2403/15.10.2009 2403 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339024 

 

Земеделска земя - имот № 339024 

(три три девет нула две четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.099 дка 

(един декар и деветдесет и девет 

квадратни метра). 

163.00 лв. (сто 

шестдесет и три лева) 

     

742 2404/15.10.2009 2404 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339023  

 

Земеделска земя - имот № 339023 

(три три девет нула две три), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 1.097 дка (един 

декар деветдесет и седем квадратни 

метра). 

 

 

162.70 лв. (сто 

шестдесет и два лева, 

седемдесет стотинки) 

     

743 2405/15.10.2009 2405 обл. Велико 

Търново, с. 

Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339015  

 

Земеделска земя - имот № 339015 

(три три девет нула едно пет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.103 дка 

(един декар и сто и три квадратни 

метра). 

296.80 лв. (двеста 

деветдесет и шест 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

744 2406/15.10.2009 2406 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339012  

Земеделска земя - имот № 339012 

(три три девет нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.105 дка 

(един декар и сто и пет квадратни 

метра). 

163.90 лв. (сто 

шестдесет и три лева, 

деветдесет стотинки) 

     

745 2407/15.10.2009 2407 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339011  

Земеделска земя - имот № 339011 

(три три девет нула едно едно), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.102 дка 

(един декар и сто и два квадратни 

метра). 

296.50 лв. (двеста 

деветдесет и шест 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

746 2408/15.10.2009 2408 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339005  

Земеделска земя - имот № 339005 

(три три девет нула нула пет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.101 дка 

(един декар и сто и един квадратни 

метра). 

296.30 лв. (двеста 

деветдесет и шест 

лева, тридесет 

стотинки) 
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747 2409/15.10.2009 2409 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339063 

  

Земеделска земя - имот № 339063 

(три три девет нула шест три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.302 дка 

(един декар и триста и два квадратни 

метра). 

193.20 лв. (сто 

деветдесет и три лева, 

двадесет стотинки) 

     

748 2410/15.10.2009 2410 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339065  

 

Земеделска земя - имот № 339065 

(три три девет нула шест пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.444 дка 

(един декар четиристотин 

четиридесет и четири квадратни 

метра). 

214.20 лв. (двеста и 

четиринадесет лева, 

двадесет стотинки) 

     

749 2411/16.10.2009 2411 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 229038  

 

Земеделска земя - имот № 229038 

(две две девет нула три осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 2.050 дка 

(два декара и петдесет квадратни 

метра). 

304.10 лв. (триста и 

четири лева, десет 

стотинки) 

     

750 2412/16.10.2009 2412 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 312001  

 

 

Земеделска земя - имот № 312001 

(три една две нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

седма категория, с площ 0.858 дка 

(осемстотин петдесет и осем 

квадратни метра). 

45.00 лв. (четиридесет 

и пет лева) 

     

751 2413/16.10.2009 2413 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 311025  

 

Земеделска земя - имот № 311025 

(три едно едно нула две пет), с начин 

на трайно ползване "Лозе", четвърта 

категория, с площ 0.981 дка 

(деветстотин осемдесет и един 

квадратни метра). 

264.00 лв. (двеста 

шестдесет и четири 

лева) 

     

752 2414/16.10.2009 2414 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 311024  

Земеделска земя - имот № 311024 

(три едно едно нула две четири), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 0.981 дка 

(деветстотин осемдесет и един 

квадратни метра). 

264.00 лв. (двеста 

шестдесет и четири 

лева) 
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753 2415/16.10.2009 2415 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 311018  

Земеделска земя - имот № 311018 

(три едно едно нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 0.917 дка 

(деветстотин и седемнадесет 

квадратни метра). 

 

 

246.80 лв. (двеста 

четиридесет и шест 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

754 2416/16.10.2009 2416 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

м."Черничкит

е", ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 311007  

Земеделска земя - имот № 311007 

(три едно едно нула нула седем), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.043 дка 

(един декар и четиридесет и три 

квадратни метра). 

280.70 лв. (двеста и 

осемдесет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

755 2417/16.10.2009 2417 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 310029  

Земеделска земя - имот № 310029 

(три едно нула нула две девет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 0.676 дка (шестстотин 

седемдесет и шест квадратни метра), 

от които 0.539 дка (петстотин 

тридесет и девет квадратни метра) - 

седма категория и 0.137 дка (сто 

тридесет и седем квадратни метра) - 

четвърта категория. 

92.70 лв. (деветдесет 

и два лева, седемдесет 

стотинки) 

     

756 2418/16.10.2009 2418 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 310024  

Земеделска земя - имот № 310024 

(три едно нула нула две четири), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.006 дка 

(един декар и шест квадратни метра). 

270.70 лв. (двеста и 

седемдесет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

757 2419/16.10.2009 2419 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 310013  

Земеделска земя - имот № 310013 

(три едно нула нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

седма категория, с площ 0.996 дка 

(деветстотин деветдесет и шест 

квадратни метра). 

103.10 лв. (сто и три 

лева, десет стотинки) 

     

758 2420/16.10.2009 2420 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260046  

Земеделска земя - имот № 260046 

(две шест нула нула четири шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.008 дка 

(един декар и осем квадратни метра). 

130.00 лв. (сто и три 

лева) 

     

759 2421/16.10.2009 2421 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260043  

Земеделска земя - имот № 260043 

(две шест нула нула четири три), с 

начин на трайно ползване "Овощна 

градина", четвърта категория, с площ 

0.973 дка (деветстотин седемдесет и 

три квадратни метра). 

277.70 лв. (двеста 

Седемдесет и седем 

лева, седемдесет 

стотинки) 
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760 2422/16.10.2009 2422 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260035  

Земеделска земя - имот № 260035 

(две шест нула нула три пет), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 2.117 дка (два 

декара и сто и седемнадесет 

квадратни метра). 

273.10 лв. (двеста 

седемдесет и три 

лева, десет стотинки) 

     

761 2423/16.10.2009 2423 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260030  

Земеделска земя - имот № 260030 

(две шест нула нула три нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 3.056 дка 

(три декара и петдесет и шест 

квнадратни метра). 

394.20 лв. (триста 

деветдесет и четири 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

762 2424/16.10.2009 2424 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 229091  

Земеделска земя - имот № 229091 

(две две девет нула девет едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 0.962 дка (деветстотин 

шестдесет и два квадратни метра), от 

които 0.637 дка (шестстотин 

тридесет и седем квадратни метра) - 

седма категория и 0.325 дка (триста 

двадесет и пет квадратни метра) - 

четвърта категория. 

84.80 лв. (осемдесет и 

четири лева, 

осемдесет стотинки) 

     

763 2425/16.10.2009 2425 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260024  

Земеделска земя - имот № 260024 

(две шест нула нула две четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.018 дка 

(един декар и осемнадесет квадратни 

метра). 

131.30 лв. (сто 

тридесет и един лева, 

тридесет стотинки) 

     

764 2426/16.10.2009 2426 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260020  

Земеделска земя - имот № 260020 

(две шест нула нула две нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.080 дка 

(един декар и осемдесет квадратни 

метра). 

139.30 лв. (сто 

тридесет и девет лева, 

тридесет стотинки) 

     

765 2427/16.10.2009 2427 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260016  

Земеделска земя - имот № 260016 

(две шест нула нула едно шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.879 дка 

(осемстотин седемдесет и девет 

квадратни метра). 

113.40 лв. (сто и 

тринадесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

766 2428/16.10.2009 2428 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260006  

Земеделска земя - имот № 260006 

(две шест нула нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Овощна 

градина", четвърта категория, с площ 

4.825 дка (четири декара и 

осемстотин двадесет и пет квадратни 

метра). 

1129.10 лв. (хиляда 

сто двадесет и девет 

лева, десет стотинки) 
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767 2429/16.10.2009 2429 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260002  

Земеделска земя - имот № 260002 

(две шест нула нула нула две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1,007 дка 

(един декар и седем квадратни 

метра). 

129,90 лв. (сто 

двадесет и девет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

768 2430/16.10.2009 2430 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Новите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 257061  

Земеделска земя - имот № 257061 

(две пет седем нула шест едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1,701 дка 

(един декар и седемстотин и един 

квадратни метра). 

219,40 лв. (двеста и 

деветнадесет лева, 

четиридесет 

стотиники 

     

769 2431/16.10.2009 2431 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Новите 

лозя",  имот 

№ 257047  

Земеделска земя - имот № 257047 

(две пет седем нула четири седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,889 дка 

(осемстотин осемдесет и девет 

квадратни метра). 

114,70 лв. (сто и 

четиринадесет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

770 2432/16.10.2009 2432 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Новите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 257043  

Земеделска земя - имот № 257043 

(две пет седем нула четири три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,980 дка 

(деветстотин и осемдесет квадратни 

метра). 

126,40 лв. (сто 

двадесет и шест лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

771 2433/16.10.2009 2433 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Куру дере", 

имот № 

260072  

Земеделска земя - имот № 260072 

(две шест нула нула седем две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвъртакатегория, с площ 0,923 дка 

(деветстотин двадесет и три 

квадратни метра). 

119,10 лв. (сто и 

деветнадесет лева, 

десет стотинки) 

     

772 2434/16.10.2009 2434 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

м."Куру 

дере",  имот 

№ 260068  

Земеделска земя - имот № 260068 

(две шест нула нула шест осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,911 дка 

(деветстотин и единадесет квадратни 

метра). 

117,50 лв. (сто и 

седемнадесет лева, 

петдесет стотинки) 

     

773 2435/16.10.2009 2435 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Куру 

дере",имот № 

260065  

 

Земеделска земя - имот № 260065 

(две шест нула нула шест пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1,781 дка 

(един декар и седемстотин осемдесет 

и един квадратни метра). 

229,70 лв. (двеста 

двадесет и девет лева, 

седемдесет стотинки) 
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774 2436/16.10.2009 2436 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260063  

Земеделска земя - имот № 260063 

(две шест нула нула шест три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,917 дка 

(деветстотин и седемнадесет 

квадратни метра). 

118,30 лв. (сто и 

осемнадесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

775 2437/16.10.2009 2437 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260056  

Земеделска земя - имот № 260056 

(две шест нула нула пет шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,917 дка 

(деветстотин и седемнадесет 

квадратни метра). 

118,30 лв. (сто и 

осемнадесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

776 2438/16.10.2009 2438 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 260052  

Земеделска земя - имот № 260052 

(две шест нула нула пет две), с начин 

на трайно ползване "Овощна 

градина", четвърта категория, с площ 

0,982 дка (деветстотин осемдесет и 

два квадратни метра). 

229,80 лв. (двеста 

двадесет и девет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

777 2439/16.10.2009 2439 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Куру дере", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 015011  

Земеделска земя - имот № 015011 

(нула едно пет нула едно едно), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

четвърта категория, с площ 9.788 дка 

(девет декара и седемстотин 

осемдесет и осем квадратни метра). 

822.20 лв. 

(осемстотин двадесет 

и два лева, двадесет 

стотинки) 

     

778 2440/16.10.2009 2440 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Срещу Г. 

Агев", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 324001  

Земеделска земя - имот № 324001 

(три две четири нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 4.360 дка 

(четири декара и триста и шестдесет 

квадратни метра). 

534.10 лв. (петстотин 

тридесет и четири 

лева, десет стотинки) 

     

779 2441/16.10.2009 2441 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Срещу Г. 

Агев", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 323006  

Земеделска земя - имот № 323006 

(три две три нула нула шест), с начин 

на трайно ползване "Нива", пета 

категория, с площ 1.396 дка (един 

декар и триста деветдесет и шест 

квадратни метра). 

157.30 лв. (сто 

петдесет и седем лева, 

тридесет стотинки) 

     

780 2442/16.10.2009 2442 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Черничките",  

имот № 

312005  

Земеделска земя - имот № 312005 

(три едно две нула нула пет), с начин 

на трайно ползване "Нива", седма 

категория, с площ 1.204 дка (един 

декар и двеста и четири квадратни 

метра). 

63.20 лв. (шестдесет и 

три лева, двадесет 

стотинки) 
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781 2443/16.10.2009 2443 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 312004  

Земеделска земя - имот № 312004 

(три едно две нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

седма категория, с площ 1.322 дка 

(един декар и триста двадесет и два 

квадратни метра). 

69.40 лв. (шестдесет и 

девет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

782 2444/16.10.2009 2444 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Дживизлъка"

, ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 342001  

Земеделска земя - имот № 342001 

(три четири две нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

първа категория, с площ 2.000 дка 

(два декара). 

470.00 лв. 

(четиристотин и 

седемдесет лева) 

     

783 2445/16.10.2009 2445 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339091  

 

Земеделска земя - имот № 339091 

(три три девет нула девет едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.733 дка 

(един декар и седемстотин тридесет 

и три квадратни метра). 

257.10 лв. (двеста 

петдесет и седем лева, 

десет стотинки) 

     

784 2446/16.10.2009 2446 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Под 

корията", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 339089  

 

Земеделска земя - имот № 339089 

(три три девет нула осем девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.481 дка 

(един декар и четиристотин 

осемдесет и един квадратни метра). 

219.70 лв. (двеста и 

деветнадесет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

785 2447/16.10.2009 2447 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Новите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№  257023  

 

Земеделска земя - имот № 257023 

(две пет седем нула две три), с начин 

на трайно ползване "Лозе",  с площ 

1.107 дка (един декар и сто и седем 

квадратни метра), от които 0.551 дка 

(петстотин петдесет и пет квадратни 

метра) - седме категория и 0.556 дка 

(петстотин петдесет и шест 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

179.70 лв. (сто 

седемдесет и девет 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

786 2448/16.10.2009 2448 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Новите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 257022  

 

Земеделска земя - имот № 257022 

(две пет седем нула две две), с начин 

на трайно ползване "Лозе", с площ 

0.959 дка (деветстотин петдесет и 

девет квадратни метра), от които 

0.433 дка (четиристотин тридесет и 

три квадратни метра) - седма 

категория и 0.526 дка (петстотин 

двадесет и шест квадратни метра) - 

четвърта категория. 

162.10 лв. (сто 

шестдесет и два лева, 

десет стотинки) 
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787 2449/16.10.2009 2449 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Новите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 257020  

Земеделска земя - имот № 257020 

(две пет седем нула две нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1.007 дка (един декар и седем 

квадратни метра), от които 0.357 дка 

(триста петдесет и седем квадратни 

метра) - седма категория и 0.650 дка 

(шестстотин и петдесет квадратни 

метра) - четвърта категория. 

101.80 лв. (сто и един 

лева, осемдесет 

стотиники) 

     

788 2450/16.10.2009 2450 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 257019  

Земеделска земя - имот № 257019 

(две пет седем нула едно девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1,032 дка (един декар и 

тридесет и два квадратни метра) от 

които 0,273 дка (двеста седемдесет и 

три квадратни метра) седма 

категория и 0,759 дка (седемстотин 

петдесет и девет квадратни метра) 

четвърта категория. 

111,60 лв. (сто и 

единадесет лева, 

шестдесет стотинки) 

     

789 2451/16.10.2009 2451 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 257018  

Земеделска земя - имот № 257018 

(две пет седем нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1,074 дка (един декар 

седемдесет и четири квадратни 

метра) от които 0,312 дка (триста и 

дванадесет квадратни метра) седма 

категория и 0,762 дка (седемстотин 

шестдесет и два квадратни метра) 

четвърта категория. 

113,90 лв. (сто и 

тринадесет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

790 2452/16.10.2009 2452 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 257015  

Земеделска земя - имот № 257015 

(две пет седем нула едно пет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 1,150 дка (един декар и сто и 

петдесет квадратни метра) от които 

0,280 дка (двеста и осемдесет 

квадратни метра) седма категория и 

0,870 дка (осемстатин и седемдесет 

квадратни метра) четвърта 

категория. 

228,80 лв. (двеста 

двадесет и осем лева, 

осемдесет стотинки) 

     

791 2453/16.10.2009 2453 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Новите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 257007  

Земеделска земя - имот № 257007 

(две пет седем нула нула седем), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 1,311 дка (един декар и триста 

и единадесет квадратни метра) от 

които 1,048 дка (един декар и 

четиридесет и осем квадратни метра) 

седма категория и 0,263 дка (двеста 

шестдесет и три квадратни метра) 

четвърта категория. 

113,90 лв. (сто и 

тринадесет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

792 2454/16.10.2009 2454 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 312003  

Земеделска земя - имот № 312003 

(три едно две нула нула три), с начин 

на трайно ползване "Нива", седма 

категория, с площ 0,672 дка 

(шестстотин седемдесет и два 

квадратни метра). 

35,30 лв. (тридесет и 

пет лева, тридесет 

стотинки) 
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793 2455/16.10.2009 2455 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Черничките

", ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 312002  

Земеделска земя - имот № 312002 

(три едно две нула нула две), с начин 

на трайно ползване "Нива", седма 

категория, с площ 1.004 дка (един 

декар и четири квадратни метра). 

52.70 лв. (петдесет и 

два лева, седемдесет 

стотинки) 

     

794 2456/16.10.2009 2456 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Дълбоки 

дол", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 071021 

 

Земеделска земя - имот № 071021 

(нула седем едно нула две едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 3.206 дка (три декара и двеста 

и шест квадратни метра), 1.973 дка 

(един декар и деветстотин 

седемдесет и три квадратни метра) - 

пета категория и 1.233 дка (един 

декар и двеста тридесет и три 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

281.90 лв. (двеста 

осемдесет и един 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

795 2457/16.10.2009 2457 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Кобилицата

", ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 057001  

 

Земеделска земя - имот № 057001 

(нула пет седем нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 8.812 дка (осем декара и 

осемстотин и дванадесет квадратни 

метра), от които 1.579 дка (един 

декар и петстотин и седемдесет и 

девет квадратни метра) - пета 

категория и 7.233 дка (седем декара 

и двеста тридесет и три квадратни 

метра) - четвърта категория. 

979.10 лв. 

(деветстотин 

седемдесет и девет 

лева, десет стотинки) 

     

796 2458/16.10.2009 2458 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Кобилицата

", ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 056013  

Земеделска земя - имот № 056013 

(нула пет шест нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 7.123 дка 

(седем декара и сто двадесет и три 

квадратни метра). 

628.20 лв. 

(шестстотин двадесет 

и осем лева, двадесет 

стотинки) 

     

797 2459/19.10.2009 2459 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Кобилицата

", ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 055006  

Земеделска земя - имот № 055006 

(нула пет пет нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 4.148 дка 

(четири декара и сто четиридесет и 

осем квадратни метра). 

365.90 лв. (триста 

шестдесет и пет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

798 2460/19.10.2009 2460 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

«Кобилицата

",  имот № 

054006  

Земеделска земя - имот № 054006 

(нула пет четири нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 6.827 дка 

(шест декара и осемстотин двадесет 

и седем квадратни метра). 

602.10 лв. 

(шестстотин и два 

лева, десет стотинки) 
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799 2461/19.10.2009 2461 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Кобилицата"

, ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 052009  

Земеделска земя - имот № 052009 

(нула пет две нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 3.430 дка (три 

декара и четиристотин и тридесет 

квадратни метра). 

302.60 лв. (триста и 

два лева, шестдесет 

стотинки) 

     

800 2462/19.10.2009 2462 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Кобилицата"

, ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 052005  

 

Земеделска земя - имот № 052005 

(нула пет две нула нула пет), с начин 

на трайно ползване "Нива", с площ 

12.745 дка (дванадесет декара и 

седемстотин и четиридесет и пет 

квадратни метра), от които 12.075 

дка (дванадесет декара и седемдесет 

и пет квадратни метра) - пета 

категория и 0.670 дка (шестстотин и 

седемдесет квадратни метра) - трета 

категория. 

1153.70 лв. (хиляда 

сто петдесет и тре 

лева, седемдесет 

стотиник) 

     

801 2463/19.10.2009 2463 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Зад старите 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 049017  

Земеделска земя - имот № 049017 

(нула четири девет нула едно седем), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 4.359 дка 

(четири декара и триста петдесет и 

девет квадратни метра). 

590.40 лв. (петстотин 

и деветдесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

802 2464/19.10.2009 2464 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Таш Бунар", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 041002  

 

Земеделска земя - имот № 041002 

(нула четири едно нула нула две), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 2.999 дка (два декара и 

деветстотин деветдесет и девет 

квадратни метра), от които 1.393 дка 

(един декар и тристо деветдесет и 

три квадратни метра) - пета 

категория и 1.606 дка (един декар и 

шестстотин и шест квадратни метра) 

- четвърта категория. 

309.40 лв. (триста и 

девет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

803 2466/19.10.2009 2466 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 020007  

Земеделска земя - имот № 020007 

(нула две нула нула нула седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.047 дка 

(един декар и четиридесет и седем 

квадратни метра). 

135.10 лв. (сто 

тридесет и пет лева, 

десет стотинки) 

     

804 2467/19.10.2009 2467 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 148002  

Земеделска земя - имот № 148002 

(едно четири осем нула нула две), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 4.123 дка (четири декара и сто 

двадесет и три квадратни метра), от 

които 1.920 дка (един декар и 

деветстотин и двадесет квадратни 

метра) - десета категория, 0.337 дка 

(триста тридесет и седем квадратни 

метра) - седма категория и  1.866 дка 

(един декар и осемстотин и 

шестдесет и шест квадратни метра) - 

четвърта категория. 

274.90 лв. (двеста 

седемдесет и четири 

лева, деветдесет 

стотиники 
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805 2468/19.10.2009 2468 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Орешака", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 144003  

 

Земеделска земя - имот № 144003 

(едно четири четири нула нула три), 

с начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 8.529 дка (осем декара и 

петстотин и двадесет и девет 

квадратни метра), от които 7.021 дка 

(седем декара и двадесет и един 

квадратни метра) - пета категория и 

1.508 дка (един декар и петстотин и 

осем квадратни метра) - четвърта 

категория. 

882.60 лв. 

(осемстотин 

осемдесет и два лева, 

шестдесет стотинки) 

     

806 2469/19.10.2009 2469 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Караман 

баир", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 098006  

 

Земеделска земя - имот № 098006 

(нула девет осем нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Нива",  с 

площ 41.482 дка (четиридесет и един 

декара и четиристотин осемдесет и 

два квадратни метра), от които 6.552 

дка (шест декара и петстотин 

петдесет и два квадратни метра) - 

пета категория и 34.930 дка 

(тридесет и четири декара и 

деветстотин и тридесет квадратни 

метра) - четвърта категория. 

5920.30 лв. (пет 

хиляди деветстотин и 

двадесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

807 2470/19.10.2009 2470 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Новите лозя", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

082082  

Земеделска земя - имот № 082082 

(нула осем две нула осем две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 11.345 

дка (единадесет декара и триста 

четиридесет и пет квадратни метра). 

1463.50 лв. (хиляда 

четиристотин 

шестдесет и три лева, 

петдесет стотинки) 

     

808 2471/19.10.2009 2471 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Дълбоки 

дол", ЕКАТТЕ 

10118, имот № 

073019  

Земеделска земя - имот № 073019 

(нула седем три нула едно девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 7.018 дка 

(седем декара и осемнадесет 

квадратни метра). 

814.80 лв. 

(осемстотин и 

четиринадесет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

809 2474/19.10.2009 2474 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Черничките

", ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 310012  

Земеделска земя - имот № 310012 

(три едно нула нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 1.071 дка (един декар 

седемдесет и един квадратни метра), 

от които 1.042 дка (един декар 

четиридесет и два квадратни метра) - 

седма категория и 0.029 дка 

(двадесет и девет квадратни метра) - 

четвърта категория). 

64.20 лв. (шестдесет и 

четири лева, двадесет 

стотиники 

     

810 2475/19.10.2009 2475 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Черничките

", ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 310008  

Земеделска земя - имот № 310008 

(три едно нула нула нула осем), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 1.048 дка (един декар и 

четиридесет и осем квадратни 

метра), от които 0.912 дка 

(деветстотин и дванадесет квадратни 

метра) - седма категория и 0.136 дка 

(сто тридесет и шест квадратни 

метра) - четвърта категория. 

131.00 бв. (сто 

тридесет и един лева) 
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811 2476/19.10.2009 2476 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 309004  

Земеделска земя - имот № 309004 

(три нула девет нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.932 дка 

(деветстотин тридесет и два 

квадратни метра). 

138.30 лв. (сто 

тридесет и осем лева, 

тридесет стотинки) 

     

812 2477/19.10.2009 2477 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 308020  

Земеделска земя - имот № 308020 

(три нула осем нула две нула), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 0.918 дка 

(деветстотин и осемнадесет 

квадратни метра). 

247.00 лв. (двеста 

четиридесет и седем 

лева) 

     

813 2478/19.10.2009 2478 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 308012  

Земеделска земя - имот № 308012 

(три нула осем нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.110 дка 

(един декар и сто и десет квадратни 

метра). 

298.70 лв. (двеста 

деветдесет и осем 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

814 2479/19.10.2009 2479 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 306005  

Земеделска земя - имот № 306005 

(три нула шест нула нула пет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

четвърта категория, с площ 1.074 дка 

(един декар и седемдесет и четири 

квадратни метра). 

263.90 лв. (двеста 

шестдесет и три лева, 

деветдесет стотинки) 

     

815 2480/19.10.2009 2480 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

местност 

"Черничките

", ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 305009  

Земеделска земя - имот № 305009 

(три нула пет нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 0.985 дка (деветстотин 

осемдесет и пет квадратни метра), от 

които 0.616 дка (шестстотин и 

шестнадесет квадратни метра) - 

седма категория и 0.369 дка (триста 

шестдесет и девет квадратни метра) - 

четвърта категория. 

148.90 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

816 2481/19.10.2009 2481 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 305005  

Земеделска земя - имот № 305005 

(три нула пет нула нула пет), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 0.877 дка 

(осемстотин седемдесет и седем 

квадратни метра). 

118.80 лв. (сто и 

осемнадесет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

817 2482/19.10.2009 2482 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Табите", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 304034  

Земеделска земя - имот № 304034 

(три нула четири нула три четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.704 дка 

(един декар и седемстотин и четири 

квадратни метра). 

252.80 лв. (двеста 

петдесет и два лева, 

осемдесет стотинки) 
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818 2483/19.10.2009 2483 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Черничките", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 305002  

Земеделска земя - имот № 305002 

(три нула пет нула нула две), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 0.924 дка 

(деветстотин дведесет и четири 

квадратни метра). 

125.20 лв. (сто 

двадесет и пет лева, 

двадесет стотиники) 

     

819 2484/19.10.2009 2484 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Табите", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 304031  

Земеделска земя - имот № 304031 

(три нула четири нула три едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 2.043 дка (два декара и 

четиридесет и три квадратни метра), 

от които 4.767 дка (четири декара и 

седемстотин шестдесет и седем 

квадратни метра) - пета категория и 

2.724 дка (два декара и седемстотин 

и давдесет и четири квадратни 

метра) - четвърта категория. 

634.30 лв. 

(шестстотин тридесет 

и четири лева, 

тридесет стотинки) 

     

820 2485/19.10.2009 2485 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Табите", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 304015  

 

Земеделска земя - имот № 304015 

(три нула четири нула едно пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.000 дка 

(един декар). 

148.40 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

821 2486/19.10.2009 2486 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Табите", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 304014  

Земеделска земя - имот № 304014 

(три нула четири нула едно четири), 

с начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 1.001 дка (един декар и един 

квадратен метър), от които 0.036 дка 

(тридесет и шест квадратни метра) - 

пета категория и 0.965 дка 

(деветстотин шестдесет и пет 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

267.20 лв. (двеста 

шестдесет и седем 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

822 2487/19.10.2009 2487 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Табите", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 304013  

 

Земеделска земя - имот № 304013 

(три нула четири нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 3.739 дка (три декара и 

седемстотин тридесет и девет 

квадратни метра), от които 2.355 дка 

(два декара и триста петдесет и пет 

квадратни метра) - пета категория и 

1.384 дка (един декар и триста 

осемдесет и четири квадратни метра) 

- четвърта категория. 

429.80 лв. 

(четиристотин 

двадесет и девет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

823 2488/19.10.2009 2488 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Табите", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 304011  

Земеделска земя - имот № 304011 

(три нула четири нула едно едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 0.500 дка (петстотин квадратни 

метра), от които 0.137 дка (сто 

тридесет и седем квадратни метра) - 

пета категория и 0.363 дка (триста 

шестдесет и три квадратни метра) - 

четвърта категория. 

126.10 лв. (сто 

давдесет и шест лева, 

десет стотиники) 
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824 2489/19.10.2009 2489 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, м. 

"Табите", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 304010  

Земеделска земя - имот № 304010 

(три нула четири нула едно нула), с 

начин на трайно ползване "Лозе", с 

площ 1.000 дка (един декар), от 

които 0.279 дка (двеста седемдесет и 

девет квадратни метра) - пета 

категория и 0.721 дка (седемстотин 

двадесет и един квадратни метра) - 

четвърта категория. 

251.80 лв. (двеста 

петдесет и един лева, 

осемдесет стотинки) 

     

825 2490/19.10.2009 2490 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 229042  

Земеделска земя - имот № 229042 

(две две девет нула четири две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.001 дка 

(един декар и един квадратен метър). 

148.50 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

826 2491/19.10.2009 2491 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Поста", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 229041  

Земеделска земя - имот № 229041 

(две две девет нула четири едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.000 дка 

(един декар). 

148.50 лв. (сто 

четиридесет и осем 

лева, петдесет 

стотиники) 

     

827 2492/19.10.2009 2492 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

м.Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 261006  

Земеделска земя - имот № 261006 

(две шест едно нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "лозе", 

четвърта категория, с площ 1.961 дка 

(един декар и деветстотин шестдесет 

и един квадратни метра). 

458.90 лв. 

(четиристотин 

петдесет и осем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

828 2493/19.10.2009 2493 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Острите 

могили", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 261004  

Земеделска земя - имот № 261004 

(две шест едно нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "лозе", 

четвърта категория, с площ 0.977 дка 

(деветстотин седемдесет и седем 

квадратни метра). 

228.60 лв. (двеста 

двадесет и осем лева, 

шестдесет стотинки) 

     

829 2494/19.10.2009 2494 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Бурча", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 328023  

Земеделска земя - имот № 328023 

(три две осем нула две три), с начин 

на трайно ползване "Нива", първа 

категория, с площ 2.408 дка (два 

декара и четиристотин и осем 

квадратни метра). 

611.20 лв. 

(шестстотин и 

единадесет лева, 

двадесет стотинки) 

     

830 2495/19.10.2009 2495 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Бурча", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 328021  

Земеделска земя - имот № 328021 

(три две осем нула две едно), с начин 

на трайно ползване "Нива", първа 

категория, с площ 3.630 дка (три 

декара и шестстотин и тридесет 

квадратни метра). 

784.80 лв. 

(седемстотин 

осемдесет и четири 

лева, осемдесет 

стотинки) 
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831 2496/19.10.2009 2496 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Бурча", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 328020  

Земеделска земя - имот № 328020 

(три две осем нула две нула), с начин 

на трайно ползване "Нива", първа 

категория, с площ 0.875 дка 

(осемстотин седемдесет и пет 

квадратни метра). 

189.20 лв. (сто 

осемдесет и девет 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

832 2497/19.10.2009 2497 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, 

местност 

"Бурча", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 328019  

Земеделска земя - имот № 328019 

(три две осем нула едно девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

първа категория, с площ 1.854 дка 

(един декар и осемстотин петдесет и 

четири квадратни метра). 

400.80 лв. 

(четиристотин лева, 

осемдесет стотинки) 

     

833 2498/19.10.2009 2498 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Бурча", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 328018  

Земеделска земя - имот № 328018 

(три две осем нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

първа категория, с площ 1.463 дка 

(един декар и четиристотин 

шестдесет и три квадратни метра). 

316.30 лв. (триста и 

шестнадесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

834 2499/19.10.2009 2499 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Срещу Г. 

Агев", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 324006  

Земеделска земя - имот № 324006 

(три две четири нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 1.005 дка 

(един декар и пет квадратни метра). 

113.30 лв. (сто и 

тринадесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

835 2500/19.10.2009 2500 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Вардим, м. 

"Срещу Г. 

Агев", 

ЕКАТТЕ 

10118, имот 

№ 324010  

Земеделска земя - имот № 324010 

(три две четири нула едно нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 0.799 дка 

(седемстотин деветдесет и девет 

квадратни метра). 

90.00 лв. (деветдесет 

лева) 

     

836 2501/21.10.2009 2501 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

местност 

"Елията", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 000062  

Земеделска земя - имот № 000062 

(нула нула нула нула шест две), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделска земя", четвърта 

категория, с площ 3.240 дка (три 

декара и двеста и четиридесет 

квадратни метра). 

758.20 лв. 

(седемстотин 

петдесет и осем лева, 

двадесет стотинки) 

     

837 2503/21.10.2009 2503 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

местност 

"Бахчалъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 145007  

Земеделска земя - имот № 145007 

(едно четири пет нула нула седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 15.500 дка 

(петнадесет декара и петстотин 

квадратни метра). 

1255.50 лв. (хиляда 

двеста петдесет и пет 

лева, петдесет 

стотинки) 
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838 2515/22.10.2009 2515 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 000398   

Земеделска земя - имот № 000398 

(нула нула нула три девет осем), с 

начин на трайно ползване "Друга 

производствена база", седма 

категория, с площ 4.372 дка (четири 

декара и триста седемдесет и два 

квадратни метра). 

8394.20 лв. (осем 

хиляди триста 

деветдесет и четири 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

839 2524/22.10.2009 2524 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 000233 

Земеделска земя - имот № 000233 

(нула нула нула две три три), с начин 

на трайно ползване "Друга изоставена 

нива", с площ 5.509 дка (пет декара и 

петстотин и девет квадратни метра), от 

които 4.535 дка (четири декара и 

петстотин тридесет и пет квадратни 

метра) - шеста категория и 0.972 дка 

(деветстотин седемдесет и два 

квадратни метра) - пета категория. 

551.90 лв. (петстотин 

петдесет и един лева, 

деветдесет стотинки) 

     

840 2526/22.10.2009 2526 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 000280  

Земеделска земя - имот № 000280 

(нула нула нула две осем нула), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

с площ 6.983 дка (шест декара и 

деветстотин осемдесет и три 

квадратни метра), от които 5.807 дка 

(пет декара и осемстотин и седем 

квадратне метра) - шеста категория и 

1.176 дка (един декар и сто 

седемдесет и шест квадратни метра) 

- пета категория. 

352.10 лв. (триста 

петдесет и два лева, 

десет стотинки) 

     

841 2527/22.10.2009 2527 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 000292  

Земеделска земя - имот № 000292 

(нула нула нула две девет две), с начин 

на трайно ползване "Използв. ливада", 

с площ 12.350 дка (дванадесет декара и 

триста и петдесет квадратни метра), от 

които 0.320 дка (триста и двадесет 

квадратни метра) - шеста категория, 

8.516 дка (осем декара и петстотин и 

шестнадесет квадартни метра) - пета 

категория и 3.514 дка (три декара и 

петстотин и четиринадесет квадратни 

метра) - трета категория. 

738.90 лв. 

(седемстотин 

тридесет и осем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

842 2543/22.10.2009 2543 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 000407  

Земеделска земя - имот № 000407 

(нула нула нула четири нула седем), 

с начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 4.079 дка (четири декара и 

седемдесет и девет квадратни метра), 

от които 1.749 дка (един декар 

седемстотин четиридесет и девет 

квадратни метра) - шеста категория и 

2.330 дка (два декара и триста и 

тридесет квадратни метра) - трета 

категория. 

556.80 лв. (петстотин 

петдесет и шест лева, 

осемдесет стотинки) 

     

843 2577/26.10.2009 2577 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 000785  

Земеделска земя - имот № 000785 

(нула нула нула седем осем пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 4.711 дка 

(четири декара и седемстотин и 

единадесет квадратни метра). 

477.00 лв. 

(четиристотин 

седемдесет и седем 

лева) 
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844 2578/26.10.2009 2578 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 000789  

Земеделска земя - имот № 000789 

(нула нула нула седем осем девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 7.557 дка 

(седем декара и петстотин петдесет и 

седем квадратни метра). 

703.90 лв. 

(седемстотин и три 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

845 2581/26.10.2009 2581 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

местност 

"Сливовско", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 010001  

Земеделска земя - имот № 010001 

(нула едно нула нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 40.602  дка (четиридесет 

декара и шестстотин и два квадратни 

метра), от които 1.307 дка (един 

декар и триста и седем квадратни 

метра) - шеста категория и 39.295 

дка (тридесет и девет декара и двеста 

деветдесет и пет квадратни метра) - 

пета категория. 

3561.10 лв. (три 

хиляди петстотин 

шестдесет и един 

лева, десет стотинки) 

     

846 2582/26.10.2009 2582 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

местност 

"Сливовско",  

имот № 

010004  

Земеделска земя - имот № 010004 

(нула едно нула нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 5.800 дка (пет 

декара и осемстотин квадратни 

метра). 

511.60 лв. (петстотин 

и единадесет лева, 

шестдесет стотинки) 

     

847 2583/26.10.2009 2583 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

местност 

"Долните 

лозя",  имот 

№ 012022  

Земеделска земя - имот № 012022 

(нула едно две нула две две), с начин 

на трайно ползване "Нива", пета 

категория, с площ 41.192 дка 

(четиридесет и един декара и сто 

деветдесет и два квадратни метра). 

3633.10 лв. (три 

хиляди шестстотин 

тридесет и три лева, 

десет стотинки) 

     

848 2584/26.10.2009 2584 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

м. "Долните 

лозя", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 012023  

Земеделска земя - имот № 012023 

(нула едно две нула две три), с начин 

на трайно ползване "Нива", пета 

категория, с площ 12.353 дка 

(дванадесет декара и триста петдесет 

и три квадратни метра). 

1089.50 лв. (хиляда 

осемдесет и девет 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

849 2585/26.10.2009 2585 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

м. 

"Бостанлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 021001  

Земеделска земя - имот № 021001 

(нула две едно нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 7.459 дка 

(седем декара и четиристотин 

петдесет и девет квадратни метра). 

543.80 лв. (петстотин 

четиридесет и три 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

850 2586/26.10.2009 2586 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Бостанлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 022002  

Земеделска земя - имот № 022002 

(нула две две нула нула две), с начин 

на трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 21,000 дка 

(двадесет и един декара). 

1701,00 лв. (хиляда 

седемстотин и един 

лева) 
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851 2587/26.10.2009 2587 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бостанлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

022015  

Земеделска земя - имот № 022015 (нула 

две две нула едно пет), с начин на трайно 

ползване "Нива", с площ 6,470 дка (шест 

декара четиристотин и седемдесет 

квадратни метра) от които 3,077 дка (три 

декара седемдесет и седем квадратни 

метра) шеста категория и 3,393 дка (три 

декара триста деветдесет и три квадратни 

метра) трета категория. 

748,00 лв. 

(седемстотин 

четиридесет и осем 

лева) 

     

852 2588/26.10.2009 2588 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бостанлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

027001  

Земеделска земя - имот № 027001 

(нула две седем нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 22,608 дка 

(двадесет и два декара шестстотин и 

осем квадратни метра). 

1831,20 лв. (хиляда 

осемстотин тридесет 

и един лева, двадесет 

стотинки) 

     

853 2589/26.10.2009 2589 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Смрадликата"

, ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

036032  

Земеделска земя - имот № 036032 (нула 

три шест нула три две), с начин на 

трайно ползване "Ливада", с площ 5,001 

дка (пет декара и един квадратен метър) 

от които 1,810 дка (един декар 

осемстотин и десет квадратни метра) 

пета категория и 3,191 дка (три декара 

сто деветдесет и един квадратни метра) 

четвърта категория. 

387,50 лв. (триста 

осемдесет и седем 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

854 2590/26.10.2009 2590 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Смрадликата"

, ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

036059  

Земеделска земя - имот № 036059 

(нула три шест нула пет девет), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

четвърта категория, с площ 10,000 

дка (седет декара). 

840,00 лв. 

(осемстотин и 

четиридесет лева) 

     

855 2591/26.10.2009 2591 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Смрадликата"

, ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

037015  

Земеделска земя - имот № 037015 

(нула три седем нула едно пет), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

пета категория, с площ 4,999 дка 

(четири декара деветстотин 

деветдесет и девет квадратни метра). 

329,90 лв. (триста 

двадесет и девет лева, 

деветдесдет 

стотинки) 

     

856 2592/26.10.2009 2592 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Смрадликата"

, ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

038006  

Земеделска земя - имот № 038006 

(нула три осем нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

четвърта категория, с площ 10,003 

дка (десет декара и три квадратни 

метра). 

840,30 лв. 

(осемстотин и 

четиридесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

857 2593/26.10.2009 2593 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Ехово бърдо", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

039011  

Земеделска земя - имот № 039011 (нула 

три девет нула едно едно), с начин на 

трайно ползване "Нива", с площ 7,461 

дка (седем декара четиристотин 

шестдесет и един квадратни метра) от 

които 3,503 дка (три декара петстотин и 

три квадратни метра) шеста категория, 

1,122 дка (един декар сто двадесет и два 

квададпатни метра) пета категория и 

2,836 дка (два декара осемстотин 

тридесет и шест квадратни метра) трета 

категория. 

810,60 лв. 

(осемстотин и десет 

лева, шестдесет 

стотинки) 
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858 2594/26.10.2009 2594 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Ехово бърдо", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

040016  

Земеделска земя - имот № 040016 

(нула четири нула нула едно шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 4,398 дка 

(четири декара триста деветдесет и 

осем квадратни метра). 

387,90 лв. (триста 

осемедес и седем 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

859 2595/26.10.2009 2595 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Ялията", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

044065  

Земеделска земя - имот № 044065 

(нула четири четири нула шест пет), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1,461 дка 

(един декар четиристотин шестдесет 

и един квадратни метра). 

150,80 лв. (сто и 

петдесет лева, 

осемдесет стотинки)  

     

860 2596/26.10.2009 2596 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Ялията", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

045024  

Земеделска земя - имот № 045024 

(нула четири пет нула две четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 3,700 дка 

(три декара и седемстотин квадратни 

метра). 

477,30 лв. 

(четиристотин 

седемдесет и седем 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

861 2597/26.10.2009 2597 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Ялията", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

046001  

Земеделска земя - имот № 046001 

(нула четири шест нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 2.000 дка 

(два декара). 

206.40 лв. (двеста и 

шест лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

862 2598/26.10.2009 2598 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Ялията", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

046017  

Земеделска земя - имот № 046017 

(нула четири шест нула едно седем), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 3.071 дка 

(три декара и седемдесет и един 

квадратни метра). 

316.90 лв. (триста и 

шестнадесет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

863 2599/26.10.2009 2599 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кованлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

048011  

Земеделска земя - имот № 048011 (нула 

четири осем нула едно едно), с начин на 

трайно ползване "Ливада", с площ 5.701 

дка (пет декара и седемстотин и един 

квадратни метра), от които 1.917 дка 

(един декар и деветстотин и 

седемнадесет квадратни метра) - шеста 

категория и 3.784 дка (три декара и 

седемстотин осемдесет и четири 

квадратни метра) - трета категория. 

379.50 лв. (триста 

седемдесет и девет 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

864 2600/26.10.2009 2600 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кованлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

048015  

Земеделска земя - имот № 048015 

(нула четири осем нула едно пет), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

с площ 6.000 дка (шест декара), от 

които 3.270 дка (три декара и двеста 

и седемдесет квадратни метра) - 

шеста категория, 2.557 дка (два 

декара и петстотин петдесет и седем 

квадратни метра) - четвърта 

категория и 0.173 дка (сто 

седемдесет и три квадратни метра) - 

трета категория. 

326.70 лв. (триста 

двадесет и шест лева, 

седемдесет стотинки) 
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865 2601/26.10.2009 2601 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кованлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

048020  

Земеделска земя - имот № 048020 

(нула четири осем нула две нула), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

с площ 3.001 дка (три декара и един 

квадратен метър), от които 0.848 дка 

(осемстотин четиридесет и осем 

квадратни метра) - шеста категория и 

2.153 дка (два декара и сто петдесет 

и три квадратни метра) - четвърта 

категория. 

181.30 лв. (сто 

осемдесет и един 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

866 2602/26.10.2009 2602 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кованлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

049005  

Земеделска земя - имот № 049005 

(нула четири девет нула нула пет), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

с площ 2.499 дка (два декара и 

четиристотин деветдесет и девет 

квадратни метра), от които 1.459 дка 

(един декар и четиристотин петдесет 

и девет квадратни метра) - шеста 

категория и 1.040 дка (един декар и 

четиридесет квадратни метра) - трета 

категория. 

162.60 лв. (сто 

шестдесет и два лева, 

шестдесет стотинки) 

     

867 2603/26.10.2009 2603 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Кованлъка", 

имот № 

049030  

Земеделска земя - имот № 049030 

(нула четири девет нула три нула), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

шеста категория, с площ 5.000 дка 

(пет декара). 

216.00 лв. (двеста и 

шестнадесет лева) 

     

868 2604/26.10.2009 2604 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кованлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

049036  

Земеделска земя - имот № 049036 

(нула четири девет нула три шест), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

с площ 3.988 дка (три декара и 

деветстотин осемдесет и осем 

квадратни метра), от които 0.086 дка 

(осемдесет и шест квадратни метра) - 

шеста категория, 3.521 дка (три 

декара и петстотин двадесет и един 

квадратни метра) - четвърта 

категория и 0.381 дка (триста 

осемдесет и един квадратни метра) - 

трета категория. 

270.20 лв. (двеста и 

седемдесет лева, 

двадесет стотинки) 

     

869 2605/26.10.2009 2605 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Кованлъка",  

имот № 

049038  

Земеделска земя - имот № 049038 

(нула четири девет нула три осем), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

четвърта категория, с площ 4.671 дка 

(четири декара и шестстотин 

седемдесет и един квадратни метра). 

392.40 лв. (триста 

деветдесет и два лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

870 2606/26.10.2009 2606 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Кованлъка",  

имот № 

049040  

Земеделска земя - имот № 049040 

(нула четири девет нула четири 

нула), с начин на трайно ползване 

"Ливада", шеста категория, с площ 

1.500 дка (един декар и петстотин 

квадратни метра). 

72.90 лв. (седемдесет 

и два лева, деветдесет 

стотинки) 

     

871 2607/26.10.2009 2607 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Кованлъка" 

имот № 

055005  

Земеделска земя - имот № 055005 

(нула пет пет нула нула пет), с начин 

на трайно ползване "Нива", с площ 

4.700 дка (четири декара и 

седемстотин квадратни метра). 

575.90 лв. (петстотин 

седемдесет и пет лева, 

деветдесет стотинки) 
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872 2608/26.10.2009 2608 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

местност 

"Ехово 

бърдо", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 050001  

 

Земеделска земя - имот № 050001 

(нула пет нула нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 67.928 дка 

(шестдесет и седем декара и 

деветстотин двадесет и осем квадратни 

метра). 

5502.20 лв. (пет 

хиляди петстотин и 

два лева, двадесет 

стотинки) 

     

873 2609/26.10.2009 2609 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

местност 

"Кованлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 057012  

 

 

Земеделска земя - имот № 057012 

(нула пет седем нула едно две), с начин 

на трайно ползване "Нива", с площ 

12.894 дка (дванадесет декара и 

осемстотин деветдесет и четири 

квадратни метра), от които 0.128 дка 

(сто дведесет и осем квадратни метра) 

- шеста категория и 12.766 дка 

(дванадесет декара и седемстотин 

шестдесет и шест квадратни метра) 

пета категория. 

1009.20 лв. (хиляда и 

девет лева, двадесет 

стотинки) 

     

874 2610/26.10.2009 2610 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

местност 

"Кованлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 057013  

 

Земеделска земя - имот № 057013 

(нула пет седем нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 24.452 дка (двадесет и четири 

декара и четиристотин петдесет и два 

квадратни метра), от които 1.079 дка 

(един декар и седемдесет и девет 

квадратни метра) - пета категория и 

23.373 дка (двадесет и три декара и 

тристаседемдесет и три квадратни 

метра) - четвърта категория. 

2496.70 лв. (две 

хиляди четиристотин 

деветдесет и шест 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

875 2611/26.10.2009 2611 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

местност 

"Курдене", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 066017 

Земеделска земя - имот № 066017 

(нула шест шест нула едно седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", пета 

категория, с площ 10.300 дка (десет 

декара и триста квадратни метра). 

908.50 лв. 

(деветстотин и осем 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

876 2612/26.10.2009 2612 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Козловец, 

местност 

"Ехово 

бърдо",  имот 

№ 068013  

Земеделска земя - имот № 068013 

(нула шест осем нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", пета 

категория, с площ 16.370 дка 

(шестнадесет декара и триста и 

седемдесет квадратни метра). 

1443.80 лв. (хиляда 

четиристотин 

четиридесет и три 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

877 2613/27.10.2009 2613 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кованлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 079006  

Земеделска земя - имот № 079006 

(нула седем девет нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Ливада", с 

площ 3,999 дка (три декара 

деветстотин деветдесет и девет 

квадратни метра) от които 2,213 дка 

(два декара двеста и тринадесет 

квадратни метра) шеста категория и 

1,786 дка (един декар седемстотин 

осемдесет и шест квадратни метра) 

трета категория. 

 

365,10 лв. (триста 

шестдесет и пет лева, 

десет стотинки) 
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878 2614/27.10.2009 2614 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Камъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

081009  

Земеделска земя - имот № 081009 

(нула осем едно нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 22,404 дка 

(двадесет и два декара четиристотин 

и четири квадратни метра). 

2744,50 лв. (две 

хиляди седемстотин 

четиридесет и четири 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

879 2615/27.10.2009 2615 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Камъка", 

имот № 

083006  

Земеделска земя - имот № 083006 

(нула осем три нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 44,536 дка 

(четиридесет и четири декара 

петстотин тридесет и шест квадратни 

метра). 

5019,20 лв. (пет 

хиляди и 

деветнадесет лева, 

двадесет стотинки) 

     

880 2616/27.10.2009 2616 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Абушев 

трап", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

087009  

Земеделска земя - имот № 087009 (нула 

осем седем нула нула девет), с начин на 

трайно ползване "Нива", с площ 5,630 

дка (пет декара шестстотин и тридесет 

квадратни метра) от които 1,370 дка 

(един декар триста и седемдесет 

квадратни метра) шеста категория, 1,540 

дка (един декар петстотин и четиридесет 

квадратни метра) пета категория и 2,720 

дка (два декара седемстотин и двадесет 

квадратни метра) трета категория. 

727,90 лв. 

(седемстотин 

двадесет и седем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

881 2617/27.10.2009 2617 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Лозенка 

припека", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

091004  

 

Земеделска земя - имот № 091004 

(нула девет едно нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 30,500 дка (тридесет декара и 

петстотин квадратни метра) от които 

30,481 дка (тридесет декара и 

четиристотин осемдесет и един 

квадратни метра) седма категория и 

0,019 дка (деветнадесет квадратни 

метра) пета категория. 

1373,30 лв. (хиляда 

триста седемдесет и 

три лева, тридесет 

стотинки) 

     

882 2618/27.10.2009 2618 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Лозенка 

припека", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

092004  

Земеделска земя - имот № 092004 

(нула девет две нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 71,372 дка (седемдесет и един 

декара и триста седемдесет и два 

квадратни метра) от които 66,300 дка 

(шестдесет и шест декара и триста 

квадратни метра) седма категория и 

5,072 дка (пет декара и седемдесет и 

два квадратни метра) пета категория. 

3430,90 лв. (три 

хиляди четиристотин 

и тридесет лева, 

деветдесет стотинки) 

     

883 2619/27.10.2009 2619 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Лозенка 

трапа", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

095005  

Земеделска земя - имот № 095005 

(нула девет пет нула нула пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 37,674 дка (тридесет и седем 

декара шестстотин седемдесет и 

четири квадратни метра) от които 

6,771 дка (шест декара седемстотин 

седемдесет и един квадратни метра) 

седма категория, 4,055 дка (четири 

декара петдесет и пет квадратни 

метра) шеста категория и 26,848 дка 

(двадесет и шест декара осемстотин 

четиридесет и осем квадратни метра) 

четвърта категория.  

4130,50 лв. (четири 

хиляди сто и тридесет 

лева, петдесет 

стотинки) 
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884 2620/27.10.2009 2620 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Лозенка 

трапа", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 096001  

Земеделска земя - имот № 096001 

(нула девет шест нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 37,308 дка (тридесет и седем 

декара триста и осем квадратни 

метра) от които 5,614 дка (пет декара 

шестстотин и четиринадесет 

квадратни метра) седма категория, 

0,084 дка (осемдесет и четири 

квадратни метра) шеста категория и 

31,610 дка (тридесет и един декара 

шестстотин и десет квадратни метра) 

четвърта категория. 

4365,20 лв. (четири 

хиляди триста 

шестдесет и пет лева, 

двадесет стотинки) 

     

885 2621/27.10.2009 2621 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Камъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 098003  

Земеделска земя - имот № 098003 

(нула девет осем нула нула три), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 11,389 дка (единадесет декара 

триста осемдесет и девет квадратни 

метра) от които 9,296 дка (девет 

декара двеста деветдесет и шест 

квадратни метра) пета категория и 

2,094 дка (два декара деветдесет и 

четири квадратни метра) трета 

категория. 

1281,80 лв. (хиляда 

двеста осемдесет и 

един лева, осемдесет 

стотинки) 

     

886 2622/27.10.2009 2622 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Камъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 100003  

Земеделска земя - имот № 100003 

(едно нула нула нула нула три), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 17,503 дка (седемнадесет 

декара петстотин и три квадратни 

метра) от които 6,263 дка (шест 

декара двеста шестдесет и три 

квадратни метра) пета категория и 

11,240 дка (единадесет декара двеста 

и четиридесет квадратни метра) 

четвърта категория. 

2063,80 лв. (две 

хиляди шестдесет и 

три лева, осемдесет 

стотинки) 

     

887 2623/27.10.2009 2623 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Камъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

108010  

Земеделска земя - имот № 108010 

(едно нула осем нула едно нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 3,887 дка (три 

декара осемстотин осемдесет и седем 

квадратни метра). 

 

 

438,10 лв. 

(четиристотин 

тридесет и осем лева, 

десет стотинки) 

     

888 2624/27.10.2009 2624 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Камъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

108028  

Земеделска земя - имот № 108028 

(едно нула осем нула две осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 18,786 дка 

(осемнадесет декара седемстотин 

осемдесет и шест квадратни метра). 

3451,90 лв. (три 

хиляди четиристотин 

петдесет и един лева, 

деветдесет стотинки) 

     

889 2625/27.10.2009 2625 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Камъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

108030  

 

Земеделска земя - имот № 108030 

(едно нула осем нула три нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 7,234 дка 

(седем декара двеста тридесет и 

четири квадратни метра). 

1329,20 лв. (хиляда 

триста двадесет и 

девет лева, двадесет 

стотинки)  
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890 2626/27.10.2009 2626 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кална дере", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 110005  

Земеделска земя - имот № 110005 

(едно едно нула нула нула пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 22,132 дка (двадесет и два 

декара сто тридесет и два квадратни 

метра) от които 8,020 дка (осем 

декара и двадесет квадратни метра) 

пета категория и 14,112 дка 

(четиринадесет декара сто и 

дванадесет квадратни метра) трета 

категория. 

3289,50 лв. (три 

хиляди двеста 

осемдесет и девет 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

891 2627/27.10.2009 2627 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кална дере", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 111004  

Земеделска земя - имот № 111004 

(едно едно едно нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 6,051 дка (шест декара 

петдесет и един квадратни метра) от 

които 2,138 дка (два декара, сто 

тридесет и осем квадратни метра) 

шеста категория и 3,913 дка (три 

декара деветстотин и тринадесет 

квадратни метра) пета категория. 

556,70 лв. (петстотин 

петдесет и шест лева, 

седемдесет стотинки) 

     

892 2628/27.10.2009 2628 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Кална дере", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 112012  

Земеделска земя - имот № 112012 

(едно едно две нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 12,665 дка 

(дванадесет декара и шестстотин 

шестдесет и пет квадратни метра). 

1241,20 лв. (хиляда 

двеста четиридесет и 

един лева, двадесет 

стотинки) 

     

893 2629/27.10.2009 2629 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Крушака", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 114029  

Земеделска земя - имот № 114029 

(едно едно четири нула две девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 39,462 дка 

(тридесет и девет декара 

четиристотин шестдесет и два 

квадратни метра). 

5800,90 лв. (пет 

хиляди и осемстотин 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

894 2630/27.10.2009 2630 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кална дере", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 115001  

 

Земеделска земя - имот № 115001 

(едно едно пет нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 3,187 дка (три декара сто 

осемдесет и седем квадратни метра) 

от които 1,623 дка (един декар 

шестстотин двадесет и три квадратни 

метра) пета категория и 1,564 дка 

(един декар петстотин шестдесет и 

четири квадратни метра) трета 

категория. 

389,00 лв. (триста 

осемдесет и девет 

лева) 

     

895 2631/27.10.2009 2631 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Сарене", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 122023  

Земеделска земя - имот № 122023 

(едно две две нула две три), с начин 

на трайно ползване "Нива", трета 

категория, с площ 5,170 дка (пет 

декара сто и седемдесет квадратни 

метра). 

608,00 лв. 

(шестстотин и осем 

лева) 
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896 2632/27.10.2009 2632 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Сарене", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 125003  

Земеделска земя - имот № 125003 

(едно две пет нула нула три), с начин 

на трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 6,299 дка (шест 

декара двеста деветдесет и девет 

квадратни метра). 

510,20 лв. (петстотин 

и десет лева, двадесет 

стотинки) 

     

897 2633/27.10.2009 2633 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Кална дере", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 128009  

Земеделска земя - имот № 128009 

(едно две осем нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 14,200 дка 

(четиринадесет декара и двеста 

квадратни метра). 

1391,60 лв. (хиляда 

триста деветдесет и 

един лева, шестдесет 

стотинки) 

     

898 2634/27.10.2009 2634 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Попова 

могила", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 133006  

Земеделска земя - имот № 133006 (едно 

три три нула нула шест), с начин на 

трайно ползване "Нива", с площ 58,550 

дка (петдесет и осем декара петстотин и 

петдесет квадратни метра) от които 

46,941 дка (четиридесет и шест декара 

деветстотин четиридесет и един 

квадратни метра) шеста категория, 0,896 

дка (осемстотин деветдесет и шест 

квадратни метра) пета категория и 10,713 

дка (десет декара седемстотин и 

тринадесет квадратни метра) трета 

категория. 

4371,80 лв. (четири 

хиляди триста 

седемдесет и един 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

899 2635/27.10.2009 2635 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Американск

и лозя", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 135013  

Земеделска земя - имот № 135013 

(едно три пет нула едно три), с начин 

на трайно ползване "Нива", с площ 

28,368 дка (двадесет и осем декара 

триста шестдесет и осем квадратни 

метра) от които 15,803 дка 

(петнадесет декара осемстотин и три 

квадратни метра) четвърта категория 

и 12, 565 дка (дванадесет декара 

петстотин шестдесет и пет квадратни 

метра) трета категория. 

3497,00 лв. (три 

хиляди четиристотин 

деветдесет и седем 

лева) 

     

900 2636/27.10.2009 2636 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Американск

и лозя",  

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 137012  

Земеделска земя - имот № 137012 

(едно три седем нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 10,000 дка (десет декара) от 

които 2,756 дка (два декара 

седемстотин петдесет и шест 

квадратни метра) четвърта категория 

и 7,244 дка (седем декара двеста 

четиридесет и четири квадратни 

метра) трета категория. 

1278,40 лв. (хиляда 

двеста седемдесет и 

осем лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

901 2637/27.10.2009 2637 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Американск

и лозя", имот 

№ 137036  

Земеделска земя - имот № 137036 

(едно три седем нула три шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 35,601 

дка (тридесет и пет декара 

шестстотин и един квадратни метра). 

4133,30 лв. (четири 

хиляди сто тридесет и 

три лева, тридесет 

стотинки) 
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902 2638/27.10.2009 2638 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Американск

и лозя", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 138005  

Земеделска земя - имот № 138005 

(едно три осем нула нула пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 25,577 дка (двадесет и пет 

декара петстотин седемдесет и седем 

квадратни метра) от които 13,940 дка 

(тринадесет декара деветстотин и 

четиридесет квадратни метра) 

четвърта категория и 11,637 дка 

(единадесет декара шестстотин 

тридесет и седем квадратни метра) 

трета категория. 

3158,00 лв. (три 

хиляди сто петдесет 

осем лева) 

     

903 2639/27.10.2009 2639 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Американск

и лозя",  

имот № 

138027  

Земеделска земя - имот № 138027 

(едно три осем нула две седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 10,061 дка 

(десет декара шестдесет и един 

квадратни метра). 

1331,10 лв. (хиляда 

триста тридесет и 

един лева, десет 

стотинки) 

     

904 2640/27.10.2009 2640 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Джелепски 

връх", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 141016  

Земеделска земя - имот № 141016 

(едно четири едно нула едно шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 14,799 дка (четиринадесет 

декара седемстотин деветдесет и 

девет квадратни метра) от които 

6.270 дка (шест декара двеста и 

седемдесет квадратни метра) пета 

категория и 8,529 дка (осем декара 

петстотин двадесет и девет 

квадратни метра) трета категория. 

2148,40 (две хиляди 

сто четиридесет и 

осем лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

905 2641/27.10.2009 2641 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Бахчалъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 145024  

Земеделска земя - имот № 145024 

(едно четири пет нула две четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 5,411 дка (пет 

декара четирисдтотин и единадесет 

квадратни метра). 

530,30 лв. (петстотин 

и тридесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

906 2642/27.10.2009 2642 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бахчалъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 147001  

Земеделска земя - имот № 147001 

(едно четири седем нула нула едно), 

с начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 17,600 дка (седемнадесет 

декара шестстотин квадратни метра) 

от които 0,094 дка (деветдесет и 

четири квадратни метра) шеста 

категория и 17,506 дка (седемнадесет 

декара петстотин и шест квадратни 

метра) пета категория. 

1550,90 лв. (хиляда 

петстотин и петдесет 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

907 2643/27.10.2009 2643 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Курдене", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

163028  

Земеделска земя - имот № 163028 (едно 

шест три нула две осем), с начин на 

трайно ползване "Ливада", с площ 2.600 

дка (два декара и шестстотин квадратни 

метра), от които 0.944 дка (деветстотин 

четиридесет и четири квадратни метра) - 

шеста категория и 1.656 дка (един декар 

и шестстотин петдесет и шест квадратни 

метра) - трета категория. 

170.60 лв. (сто и 

седемдесет лева, 

шестдесет стотинки) 

     



  

 176 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

908 2644/27.10.2009 2644 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Курдене", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 164001  

Земеделска земя - имот № 164001 

(едно шест четири нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 6.204 дка (шест декара и двеста 

и четири квадратни метра), от които 

0.337 дка (триста тридесет и седем 

квадратни метра) - седма категория, 

5.514 дка (пет декара и петстотин и 

четиринадесет квадратни метра) - 

шеста категория и 0.353 дка (триста 

петдесет и три квадратни метра) - 

пета категория. 

523.00 лв. (петстотин 

двадесет и три лева) 

     

909 2645/27.10.2009 2645 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Курдене", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 164002  

Земеделска земя - имот № 164002 

(едно шест четири нула нула две), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 9.100 дка (девет декара и сто 

квадратни метра), от които 3.276 дка 

(три декара и двеста седемдесет и 

шест квадратни метра) - десета 

категория, 4.662 дка (четири декара и 

шестстотин шестдесет и два 

квадратни метра) - седма категория и 

1.162 дка (един декар и сто 

шестдесет и два квадратни метра) - 

шеста категория. 

321.00 лв. (триста 

двадесет и един лева) 

     

910 2646/27.10.2009 2646 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Русков 

камък", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

168009  

Земеделска земя - имот № 168009 

(едно шест осем нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 7,557 дка 

(седем декара петстотин петдесет и 

седем квадратни метра). 

666,50 лв. 

(шестстотин 

шестдесет и шест 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

911 2647/27.10.2009 2647 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Алеково-

равнината", 

имот № 

181013  

Земеделска земя - имот № 181013 

(едно осем едно нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 12,664 дка 

(дванадесет декара шестстотин 

шестдесдет и четири квадратни 

метра). 

820,60 лв. 

(осемстотин и 

двадесет лева, 

шестдесет стотинки) 

     

912 2648/27.10.2009 2648 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Алеково - 

равнината", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

181014  

Земеделска земя - имот № 181014 

(едно осем едно нула едно четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 14.480 дка 

(четиринадесет декара и 

четиристотин и осемдесет квадратни 

метра). 

938.30 лв. 

(деветстотин тридесет 

и осем лева, тридесет 

стотинки) 

     

913 2649/27.10.2009 2649 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Алеково - 

равнината", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

182010  

 

Земеделска земя - имот № 182010 

(едно осем две нула едно нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 2.432 дка 

(два декара и четиристотин тридесет 

и два квадратни метра). 

157.60 лв. (сто 

петдесет и седем лева, 

шестдесет стотинки) 
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914 2650/27.10.2009 2650 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Алеково-

равнината", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

183007  

Земеделска земя - имот № 183007 

(едно осем три нула нула седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 12,803 

дка (дванадесет декара осемстотин и 

три квадратни метра). 

1321,30 лв. (хиляда 

триста двадесет и 

един лева, тридесет 

стотинки) 

     

915 2651/27.10.2009 2651 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Алеково - 

равнината", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

184007  

Земеделска земя - имот № 184007 

(едно осем четири нула нула седем), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 13.305 дка 

(тринадесет декара и триста и пет 

квадратни метра). 

862.20 лв. 

(осемстотин 

шестдесет и два лева, 

двадесет стотинки) 

     

916 2652/27.10.2009 2652 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Алеково - 

равнината", 

имот № 

185009  

Земеделска земя - имот № 185009 

(едно осем пет нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 24.338 дка 

(двадесет и четири декара и триста 

тридесет и осем квадратни метра). 

1774.20 лв. (хиляда 

седемстотин 

седемдесет и четири 

лева, двадесет 

стотиник) 

     

917 2653/28.10.2009 2653 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Гийклик", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

191013  

Земеделска земя - имот № 191013 

(едно девет едно нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 27,500 дка (двадесет и седем 

декара петстотин квадратни метра) 

от които 9,668 дка (девет декара 

шестстотин шестдесет и осем 

квадратни метра) десета категория, 

17,791 дка (седемнадесет декара 

седемстотин деветдесет и един 

квадратни метра) шеста категория и 

0,041 дка (четиридесет и един 

квадратни метра) пета категория. 

1378,90 лв. (хиляда 

триста седемдесет и 

осем лева, деветдесет 

стотинки)  

     

918 2654/28.10.2009 2654 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Саите", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

198002 

собственост 

Земеделска земя - имот № 198002 

(едно девет осем нула нула две), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 113,597 дка (сто и тринадесет 

декара петстотин деветдесет и седем 

квадратни метра) от които 91,399 дка 

(деветдесет и един декара триста 

деветдесет и девет квадратни метра) 

шеста категория и 22,198 дка 

(двадесет и два декара сто деветдесет 

и осем квадратни метра) четвърта 

категория. 

8213,50 лв. (осем 

хиляди двеста и 

тринадесет лева, 

петдесет стотинки) 

     

919 2655/28.10.2009 2655 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Саите", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

201016  

Земеделска земя - имот № 201016 

(две нула едно нула едно шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 9,614 дка 

(девет декара шестстотин и 

четиринадесет квадратни метра). 

992,20 лв. 

(деветстотин 

деветдесет и два лева, 

двадесет стотинки) 
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920 2656/28.10.2009 2656 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Саите", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

201017  

Земеделска земя - имот № 201017 

(две нула едно нула едно седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 11,996 дка (единадесет декара 

деветстотин деветдесет и шест 

квадратни метра). 

1016,40 лв. (хиляда и 

шестнадесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

921 2657/28.10.2009 2657 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Ирима", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

202021  

Земеделска земя - имот № 202021 

(две нула две нула две едно), с начин 

на трайно ползване "Ливада", с площ 

4,001 дка (четири декара и един 

квадратен метър) от които 3,250 дка 

(три декара двеста и петдесет 

квадратни метра) седма категория и 

0,751 дка (седемстотин петдесет и 

един квадратни метра) пета 

категория. 

122,90 лв. (сто 

двадесет и два лева, 

деветдесет стотинки) 

     

922 2658/28.10.2009 2658 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Чалтия", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

211013  

Земеделска земя - имот № 211013 

(две едно едно нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 14,298 дка (четиринадесет 

декара двеста деветдесет и осем 

квадратни метра). 

1630,40 лв. (хиляда 

шестстотин и 

тридесет лева, 

четиридесет 

стотинки)  

     

923 2659/28.10.2009 2659 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Чалтия", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

211065  

Земеделска земя - имот № 211065 (две 

едно едно нула шест пет), с начин на 

трайно ползване "Нива", с площ 4,662 

дка (четири декара шестстотин 

шестдесет и два квадратни метра) от 

които 0,139 дка (сто тридесет и девет 

квадратни метра) шеста категория, 0,065 

дка (шестдесет и пет квадратни метра) 

четвърта категория и 4,458 дка (четири 

декара четиристотин петдесет и осем 

квадратни метра) трета категория. 

607,40 лв. 

(шестстотин и седем 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

924 2660/28.10.2009 2660 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Саите", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

212010  

Земеделска земя - имот №  212010 

(две едно две нула едно нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 12,703 дка 

(дванадесет декара седемстотин и 

три квадратни метра). 

1493,90 лв. (хиляда 

четиристотин 

деветдесет и три лева, 

деветдесет стотинки) 

     

925 2661/28.10.2009 2661 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Чалтия", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

212017  

Земеделска земя - имот № 212017 

(две едно две нула едно седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 36,114 дка (тридесет и шест 

декара сто и четиринадесет 

квадратни метра) от които 4,713 дка 

(четири декара седемстотин и 

тринадесет квадратни метра) седма 

категория, 17,669 дка (седемнадесет 

декара шестстотин шестдесет и декет 

квадратни метра) шеста категория и 

13,732 дка (тринадесет декара 

седемстотин тридесет и два 

квадратни метра) четвърта 

категория. 

2750,60 лв. (две 

хиляди седемстотин и 

петдесет лева, 

шестдесет стотинки) 
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926 2662/28.10.2009 2662 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Ирима", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 215014  

Земеделска земя - имот № 215014 

(две едно пет нула едно четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 15,137 дка (петнадесет декара 

сто тридесет и седем квадратни 

метра) от които 10,466 дка (десет 

декара четиристотин шестдесет и 

шест квадратни метра) шеста 

категория и 4,671 дка (четири декара 

шестстотин седемдесет и един 

квадратни метра) пета категория. 

1044,40 лв. (хиляда 

четиридесет и четири 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

927 2663/28.10.2009 2663 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бахчалъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

220013  

Земеделска земя - имот № 220013 

(две две нула нула едно три), с начин 

на трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 29.667 дка 

(двадесет и девет декара и 

шестстотин шестдесет и седем 

квадратни метра). 

2162.70 лв. (две 

хиляди сто шестдесет 

и два лева, седемдесет 

стотинки) 

     

928 2664/28.10.2009 2664 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Копучка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

221010  

Земеделска земя - имот № 221010 

(две две едно нула едно нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 15.325 дка 

(петнадесет декара и триста двадесет 

и пет квадратни метра). 

1802.20 лв. (хиляда 

осемстотин и два 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

929 2665/28.10.2009 2665 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Ирима", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

224001  

Земеделска земя - имот № 224001 

(две две четири нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

четвърта категория, с площ 4.000 дка 

(четири декара). 

268.80 лв. (двеста 

шестдесет и осем 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

930 2666/28.10.2009 2666 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Копучка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

228011  

Земеделска земя - имот № 228011 

(две две осем нула едно едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 27.189 дка 

(двадесет и седем декара и сто 

осемдесет и девет квадратни метра). 

2131.60 лв. (две 

хиляди сто тридесет и 

един лева, шестдесет 

стотинки) 

     

931 2667/28.10.2009 2667 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бахчалъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

231018  

Земеделска земя - имот № 231018 

(две три едно нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 20.451 дка 

(двадесет декара и четиристотин 

петдесет и един квадратни метра). 

2705.80 лв. (две 

хиляди седемстотин и 

пет лева, осемдесет 

стотинки) 

     

932 2668/28.10.2009 2668 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бахчалъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

231025  

 

Земеделска земя - имот № 231025 

(две три едно нула двe пет), с начин 

на трайно ползване "Нива", трета 

категория, с площ 21.871 дка 

(двадесет и един декара и 

осемстотин седемдесет и един 

квадратни метра). 

2893.50 лв. (две 

хиляди осемстотин 

деветдесет и три лева, 

петдесет стотинки) 
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933 2669/28.10.2009 2669 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Акчарско", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

232018  

Земеделска земя - имот № 232018 

(две три две нула едно осем), с начин 

на трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 9.335 дка (девет 

декара и триста тридесет и пет 

квадратни метра). 

680.50 лв. 

(шестстотин и 

осемдесет лева, 

петдесет стотинки) 

     

934 2670/28.10.2009 2670 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Акчарско", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

232020  

Земеделска земя - имот № 232020 

(две три две нула две нула), с начин 

на трайно ползване "Нива", шеста 

категория, с площ 3.192 дка (три 

декара и сто деветдесет и два 

квадратни метра). 

232.70 лв. (двеста 

тридесет и два лева, 

седемдесет стотинки) 

     

935 2671/28.10.2009 2671 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Студенско", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

233006  

Земеделска земя - имот № 233006 

(две три три нула нула шест), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 19.066 дка 

(деветнадесет       декара и шестдесет 

и шест квадратни метра). 

1967.60 лв. (хиляда 

деветстотин 

шестдесет и седем 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

936 2672/28.10.2009 2672 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов,  с. 

Козловец, м. 

"Студенско", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

235006  

Земеделска земя - имот № 235006 

(две три пет нула нула шест), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 9.139 дка (девет 

декара и сто тридесет и девет 

квадратни метра). 

943.10 лв. 

(деветстотин 

четиридесет и три 

лева, десет стотинки) 

     

937 2673/28.10.2009 2673 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Акчарско", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

237001  

Земеделска земя - имот № 237001 

(две три седем нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 10.484 дка (десет декара и 

четиристотин осемдесет и четири 

квадратни метра), от които 3.409 дка 

(три декара и четиристотин и девет 

квадратни метра) - шеста категория и 

7.075 дка (седем декара и седемдесет 

и пет квадратни метра) - пета 

категория. 

872.50 лв. 

(осемстотин 

седемдесет и два лева, 

петдесет стотинки) 

     

938 2674/28.10.2009 2674 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, м. 

"Акчарско", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

243018  

Земеделска земя - имот № 243018 

(две четири три нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 8.114 дка 

(осем декара и сто и четиринадесет 

квадратни метра). 

591.50 лв. (петстотин 

деветдесет и един 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

939 2675/28.10.2009 2675 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Акчарско", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

246004  

 

Земеделска земя - имот № 246004 

(две четири шест нула нула четири), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 43.200 дка 

(четиридесет и три декара и двеста 

квадратни метра). 

4233.60 лв. (четири 

хиляди двесто 

тридесет и три лева, 

шестдисит стотинки) 

     



  

 181 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

940 2676/28.10.2009 2676 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Дюзлюка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

255029  

Земеделска земя - имот № 255029 

(две пет пет нула две девет), с начин 

на трайно ползване "Нива", пета 

категория, с площ 10.400 дка (десет 

декара и четиристотин квадратни 

метра). 

1019.20 лв. (хиляда и 

деветнадесет лева, 

двадесет стотинки) 

     

941 2677/28.10.2009 2677 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кална дере", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

264001  

Земеделска земя - имот № 264001 

(две шест четири нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 25.596 дка (двадесет и пет 

декара и петстотин деветдесет и 

шест квадратни метра), от които 

13.909 дка (тринадесет декара и 

деветстотин и девет квадратни 

метра) - пета категория и 11.687 дка 

(единадесет декара и шестстотин 

осемдесет и седем квадратни метра) - 

трета категория. 

3081.10 лв. (три 

хиляди осемдесет и 

един лева, десет 

стотинки) 

     

942 2678/28.10.2009 2678 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бостанлъка"

, ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 266001  

Земеделска земя - имот № 266001 

(две шест шест нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 19.314 дка (деветнадесет 

декара и триста и четиринадесет 

квадратни метра), от които 12.588 

дка (дванадесет декара и петстотин 

осемдесет и осем квадратни метра) - 

шеста категория и 6.725 дка (шест 

декара и седемстотин двадесет и пет 

квадратни метра) - пета категория. 

1678.70 лв. (хиляда 

шестстотин 

седемдесет и осем 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

943 2679/28.10.2009 2679 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"бостанлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

267005  

Земеделска земя - имот № 267005 

(две шест седем нула нула пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 36,202 дка 

(тридесет и шест декара двеста и два 

квадратни метра). 

2932,40 лв. (две 

хиляди деветстотин 

тридесет и два лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

944 2680/28.10.2009 2680 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бостанлъка"

, ЕКАТТЕ 

37784, имот 

№ 268001  

Земеделска земя - имот № 268001 

(две шест осем нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 18,111 дка (осемнадесет декара 

сто и единадесет квадратни метра) от 

които 15,581 дка (петнадесет декара 

петстотин осемдесет и един 

квадратни метра) шеста категория и 

2,530 дка (два декара петстотин и 

тридесет квадратни метра) трета 

категория. 

1634,00 лв. (хиляда 

шестстотин тридесет 

и четири лева) 

     

945 2681/28.10.2009 2681 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бостанлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

274001  

Земеделска земя - имот № 274001 

(две седем четири нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 7,209 дка 

(седем декара двеста и девет 

квадратни метра). 

583,90 лв. (петстотин 

осемдесет и три лева, 

деветдесет стотинки) 
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946 2682/28.10.2009 2682 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бостанлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

275001  

Земеделска земя - имот № 275001 

(две седем пет нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 4,930 дка 

(четири декара деветстоин и 

тридесет  квадратни метра). 

724,70 лв. 

(седемстотин 

двадесет и четири 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

947 2683/28.10.2009 2683 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Бостанлъка", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

276001  

Земеделска земя - имот № 276001 

(две седем шест нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 4,225 дка 

(четири декара двеста двадесет и пет 

квадратни метра). 

621,10 лв. 

(шестстотин двадесет 

и един лева, десет 

стотинки) 

     

948 2684/28.10.2009 2684 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кална дере", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

353008  

 

Земеделска земя - имот № 353008 

(три пет три нула нула осем), с начин 

на трайно ползване "Лозе", пета 

категория, с площ 4,251 дка (четири 

декара двеста петдесет и един 

квадратни метра). 

765,20 лв. 

(седемстотин 

шестдесет и пет лева, 

двадесет стотинкои) 

     

949 2685/28.10.2009 2685 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кална дере", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

353009  

 

Земеделска земя - имот № 353009 

(три пет три нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

пета категория, с площ 19,782 дка 

(деветнадесет декара седемстотин 

осемдесет и два квадратни метра). 

3560,80 лв. (три 

хиляди петстотин и 

шестдесет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

950 2686/28.10.2009 2686 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

местност 

"Кална дере", 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

354001  

 

Земеделска земя - имот № 354001 

(три пет четири нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Лозе", 

пета категория, с площ 19,382 дка 

(деветнадесет декара триста 

осемдесет и два квадратни метра). 

3837,60 лв. (три 

хиляди осемстотин 

тридесет и седем 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

951 2692/28.10.2009 2692 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000004  

 

Земеделска земя - имот № 000004 

(нула нула нула нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Храсти", 

с площ 7.561 дка (седем декара и 

петстотин шестдесет и един 

квадратни метра). 

 

 

612.40 лв. 

(шестстотин и 

дванадесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

952 2693/28.10.2009 2693 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000042  

Земеделска земя - имот № 000042 

(нула нула нула нула четири две), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", шеста категория, с 

площ 3.964 дка (три декара и 

деветстотин шестдесет и четири 

квадратни метра). 

 

641.00 лв. 

(шестстотин 

четиридесет и един 

лева) 

     



  

 183 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

953 2694/28.10.2009 2694 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000043  

Земеделска земя - имот № 000043 

(нула нула нула нула четири три), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", шеста категория, с 

площ 9.364 дка (девет декара и 

триста шестдесет и четири квадратни 

метра). 

1514.20 лв. (хиляда 

петстотин и 

четиринадесет лева, 

двадесет стотинки) 

     

954 2695/28.10.2009 2695 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000044  

Земеделска земя - имот № 000044 

(нула нула нула нула четири четири), 

с начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", шеста категория, с 

площ 8.724 дка (осем декара и 

седемстотин двадесет и четири 

квадратни метра). 

1410.70 лв. (хиляда 

четиристотин и десет 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

955 2696/28.10.2009 2696 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000051  

Земеделска земя - имот № 000051 

(нула нула нула нула пет едно), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", шеста категория, с 

площ 2.106 дка (два декара и сто 

ишест квадратни метра). 

340.50 лв. (триста и 

четиридесет лева, 

петдесет стотинки) 

     

956 2697/28.10.2009 2697 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000061 

Земеделска земя - имот № 000061 

(нула нула нула нула шест едно), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", трета категория, с 

площ 1.574 дка (един декар и 

петстотин седемдесет и четири 

квадратни метра). 

467.50 лв. 

(четиристотин 

шестдесет и седем 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

957 2698/28.10.2009 2698 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000157  

 

 

Земеделска земя - имот № 000157 

(нула нула нула едно пет седем), с 

начин на трайно ползване "Храсти", 

с площ 5.739 дка (пет декара и 

седемстотин тридесет и девет 

квадратни метра). 

594.00 лв. (петстотин 

деветдесет и четири 

лева) 

     

958 2699/28.10.2009 2699 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000181  

 

 

Земеделска земя - имот № 000181 

(нула нула нула едно осем едно), с 

начин на трайно ползване "Храсти", 

с площ 3.957 дка (три декара и 

деветстотин петдесет и седем 

квадратни метра). 

320.50 лв. (триста и 

двадесет лева, 

петдесет стотинки) 

     

959 2700/28.10.2009 2700 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000316 

 

 

Земеделска земя - имот № 000316 

(нула нула нула три едно шест), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", четвърта 

категория, с площ 0.348 дка (триста 

четиридесет и осем квадратни 

метра). 

65.10 лв. (шестдесет и 

пет лева, десет 

стотинки) 

     

960 2701/28.10.2009 2701 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000337  

 

Земеделска земя - имот № 000337 

(нула нула нула три три седем), с 

начин на трайно ползване "Храсти", 

седма категория, с площ 31.101 дка 

(тридеест и един декара и сто и един 

квадратни метра). 

2239.30 лв. (две 

хиляди двеста 

тридесет и девет лева, 

тридесет стотинки) 
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961 2702/28.10.2009 2702 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец,  

имот № 

000342  

Земеделска земя - имот № 000342 (нула 

нула нула три четири две), с начин на 

трайно ползване "Храсти", с площ 16,745 

дка (шестнадесет декара седемстотин 

четиридесет и пет квадратни метра). 

1205,60 лв. (хиляда 

двеста и пет лева, 

шестдесет стотинки) 

     

962 2703/28.10.2009 2703 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец,  

имот № 

000349  

Земеделска земя - имот № 000349 (нула 

нула нула три четири девет), с начин на 

трайно ползване "Гора и храсти в 

земеделски земи", трета категория, с 

площ 7,375 дка (седем декара триста 

седемдесет и пет квадратни метра). 

1792,10 лв. (хиляда 

седемстотин 

деветдесет и два лева, 

десет стотинки) 

     

963 2704/28.10.2009 2704 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000380  

Земеделска земя - имот № 000380 (нула 

нула нула три осем нула), с начин на 

трайно ползване "Храсти", с площ 2,256 

дка (два декара двеста петдесет и шест 

квадратни метра). 

233,50 лв. (двеста 

тридесет и три лева, 

петдесет стотинки) 

     

964 2705/28.10.2009 2705 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000397  

Земеделска земя - имот № 000397 (нула 

нула нула три девет седем), с начин на 

трайно ползване "Гора в земеделски 

земи", седма категория, с площ 4.464 дка 

(четири декара и четиристотин шестдесет 

и четири квадратни метра). 

401.80 лв. 

(четиристотин и един 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

965 2706/28.10.2009 2706 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000690  

Земеделска земя - имот № 000690 (нула 

нула нула шест девет нула), с начин на 

трайно ползване "Гора в земеделски 

земи", шеста категория, с площ 0.517 дка 

(петстотин и седемнадесет квадратни 

метра). 

83.60 лв. (осемдесет и 

три лева, шестдесет 

стотинки) 

     

966 2707/28.10.2009 2707 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец, 

ЕКАТТЕ 

37784, имот № 

000695  

Земеделска земя - имот № 000695 (нула 

нула нула шест девет пет), с начин на 

трайно ползване "Гора в земеделски 

земи", шеста категория, с площ 1.079 дка 

(един декар и седемдесет и девет 

квадратни метра). 

174.50 лв. (сто 

седемдесет и четири 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

967 2708/28.10.2009 2708 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Козловец,  

имот № 

000784  

Земеделска земя - имот № 000784 (нула 

нула нула седем осем четири), с начин на 

трайно ползване "Гора в земеделски 

земи", шеста категория, с площ 5.345 дка 

(пет декара и триста четиридесет и пет 

квадратни метра). 

982.10 лв. 

(деветстотин 

осемдесет и два лева, 

десет стотинки) 

     

968 2712/02.11.2009 2712 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, гр. 

Свищов, 

ЕКАТТЕ 

65766, ул. 

"Булаир" № 1, 

ПИ с 

идентификато

р 

65766.702.619 , 

УПИ XXVI-

619 кв. 38 

Недвижим имот в урбанизирана 

територия на гр. Свищов, ул. "Булаир" № 

1, имот с идентификатор 65766.702.619 

(шест пет седем шест шест точка седем 

нула две точка шест едно девет) по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри одобрени със Заповед № РД-18-

10 от 12.02.2009 г. на АГКК гр. София, 

целият с площ 1759 кв. м. (хиляда 

седемстотин петдесет и девет квадратни 

метра), а по ПУП-ПРЗ - УПИ ХХVІ-619 

(двадесет и шест-шестстотин и 

деветнадесет) кв.38 (тридесет и осем) с 

отреждане Соп (Смесена 

общественообслужваща зона за 

обществено обслужване, търтовия и 

услуги) САМО 123/1759 ид. ч. (сто 

двадесет и три от хиляда седемстотин 

петдесет и девет идеални части) от 

дворното място. 

1830,40 лв. (хиляда 

осемстотин и 

тридесет лева, 

четиридесет 

стотинки)  

 С Договор от 19.04.2010 г. 

продаден на Антон Ненчев 

Антонов и Мария Щерева 

Антонова. 

  Отписан със Заповед 

№ 988-РД-01-03 от 

11.10.2010 г. 
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969 2713/05.11.2009 2713 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Сазеолу", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

000300  

Земеделска земя - имот № 000300 

(нула нула нула три нула нула), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", четвърта 

категория, с площ 4,247 дка (четири 

декара двеста четиридесет и седем 

квадратни метра). 

795,00 лв. 

(седемстотин 

деветдесет и пет лева) 

     

970 2714/05.11.2009 2714 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Хасарлъка", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

000278  

Земеделска земя - имот № 000278 

(нула нула нула две седем осем), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", четвърта 

категория, с площ 5,135 дка (пет 

декара сто тридесет и пет квадратни 

метра). 

1081,40 лв. (хиляда 

осемдесет и един 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

971 2715/05.11.2009 2715 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Карш дере", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

000257  

 

 

Земеделска земя - имот № 000257 

(нула нула нула две пет седем), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", трета категория, с 

площ 25,174 дка (двадесет и пет 

декара сто седемдесет и четири 

квадратни метра). 

6797,00 лв. (шест 

хиляди седемстотин 

деветдесет и седем 

лева) 

     

972 2716/05.11.2009 2716 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Касоат - 2", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

000237  

 

 

Земеделска земя - имот № 000237 

(нула нула нула две три седем), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", пета категория, с 

площ 5,579 дка (пет декара 

петстотин седемедесет и девет 

квадратни метра). 

1154,90 лв. (хиляда 

сто петдесет и четири 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

973 2718/05.11.2009 2718 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Помпена 

станция - 1", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот 

000222 

 

 

Земеделска земя - имот № 000222 

(нула нула нула две две две), с начин 

на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", четвърта 

категория, с площ 9,920 дка (девет 

декара деветстотин и двадесет 

квадратни метра). 

2669,50 лв. (две 

хиляди шестстотин 

шестдесет и девет 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

974 2719/05.11.2009 2719 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

000216  

 

Земеделска земя - имот № 000216 

(нула нула нула две едно шест), с 

начин на трайно ползване "Гора в 

земеделски земи", четвърта 

категория, с площ 17,047 дка 

(седемнадесет декара четиридесет и 

седем квадратни метра). 

3590,10 лв. (три 

хиляди петстотин и 

деветдесет лева, десет 

стотинки) 
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975 2724/05.11.2009 2724 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, м. 

"Карш дере", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

196014  

Земеделска земя - имот № 196014 

(едно девет шест нула едно четири), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 2,000 дка 

(два декара). 

308,70 лв. (триста и 

осем лева, седемдесет 

стотинки) 

     

976 2725/05.11.2009 2725 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, м. 

"Карш дере", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

196001  

Земеделска земя - имот № 196001 

(едно девет шест нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 2,179 дка 

(два декара сто седемдесет и девет 

квадратни метра). 

336,30 лв. (триста 

тридесет и шест лева, 

тридесет стотинки) 

     

977 2726/05.11.2009 2726 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, м. 

"Карш дере", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

192001  

Земеделска земя - имот № 192001 

(едно девет две нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 3,233 дка 

(три декара двеста тридесет и три 

квадратни метра). 

375,40 лв. (триста 

седемдесет и пет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

978 2727/05.11.2009 2727 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, м. 

"Карш дере", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

187012  

Земеделска земя - имот № 187012 

(едно осем седем нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 1,720 дка 

(един декар седемстотин и двадесет 

квадратни метра). 

265,50 лв. (двеста 

шестдесет и пет лева, 

петдесет стотинки) 

     

979 2728/05.11.2009 2728 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. Г. 

Студена, м. 

"Карш дере", 

ЕКАТТЕ 

16393  

Земеделска земя - имот № 186014 

(едно осем шест нула едно четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 0.724 дка 

(седемстотин двадесет и четири 

квадратни метра). 

111.70 лв. (сто и 

единадесет лева, 

седемдесет стотинки) 

     

 980 2729/05.11.2009 2729 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

ЕКАТТЕ 

16393, м. 

"Стопански 

двор 2", имот 

№ 184010  

 

Земеделска земя - имот № 184010 

(едно осем четири нула едно нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 1.348 дка 

(един декар и триста четиридесет и 

осем квадратни метра). 

208.10 лв. (двеста и 

осем лева, десет 

стотинки) 

     

981 2730/05.11.2009 2730 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Помпена 

станция - 1", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

171010  

 

Земеделска земя - имот № 171010 

(едно седем едно нула едно нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 0.422 дка 

(четиристотин двадесет и два 

квадратни метра). 

65.10 лв. (шестдесет и 

пет лева, десет 

стотинки) 
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982 2731/05.11.2009 2731 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Гатьова 

могила", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

129009  

Земеделска земя - имот № 129009 

(едно две девет нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 6.072 дка 

(шест декара и седемдесет и два 

квадратни метра). 

476.00 лв. 

(четиристотин 

седемдесет и шест 

лева) 

     

983 2732/05.11.2009 2732 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Работилница"

, ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

103006  

Земеделска земя - имот № 103006 

(едно нула три нула нула шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 0.456 дка 

(четиристотин петдесет и шест 

квадратни метра). 

70.40 лв. (седемдесет 

лева, четиридесет 

стотинки) 

     

984 2733/05.11.2009 2733 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Хасарлъка",Е

КАТТЕ 16393, 

имот № 

094012  

Земеделска земя - имот № 094012 

(нула девет четири нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.891 дка 

(осемстотин деветдесет и един 

квадратни метра). 

92.00 лв. (деветдесет 

и два лева) 

     

985 2734/05.11.2009 2734 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Белия път", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

093009  

 

Земеделска земя - имот № 093009 

(нула девет три нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 20.725 дка 

(двадесет декара и седемстотин 

двадесет и пет квадратни метра). 

2132.60 лв. (две 

хиляди сто тридесет и 

два лева, шестдесет 

стотинки) 

     

986 2735/05.11.2009 2735 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Базалъшко 

ливаде", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

073010  

 

 

Земеделска земя - имот № 073010 

(нула седем три нула едно нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 1.181 дка 

(един декар и сто осемдесет и един 

квадратни метра). 

104.20 лв. (сто и 

четири лева, двадесет 

стотинки) 

     

987 2736/05.11.2009 2736 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Кайнаците", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

061002  

 

Земеделска земя - имот № 061002 

(нула шест едно нула нула две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 0.693 дка 

(шестстотин деветдесет и три 

квадратни метра). 

107.00 лв. (сто и 

седем лева) 
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988 2738/05.11.2009 2738 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Средния 

баир", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

033016  

Земеделска земя - имот № 033016 

(нула три три нула едно шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 0.402 дка 

(четиристотин и два квадратни 

метра). 

47.30 лв. (четиридесет 

и седем лева, 

тридесет стотинки) 

     

989 2739/05.11.2009 2739 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Сазеолу", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

029026  

Земеделска земя - имот № 029026 

(нула две девет нула две шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 6,001 дка 

(шест декара и един квадратен 

метър). 

705,70 лв. 

(седемстотин и пет 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

990 2740/05.11.2009 2740 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Дюзекенлик", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

022011  

Земеделска земя - имот № 022011 

(нула две две нула едно едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 4,434 дка 

(четири декара четиристотин 

тридесет и четири квадратни метра). 

521,40 лв. (петстотин 

двадесет и един лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

991 2741/05.11.2009 2741 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Долен 

Копусчик", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

005022  

Земеделска земя - имот № 005022 

(нула нула пет нула две две), с начин 

на трайно ползване "Нива", четвърта 

категория, с площ 0,350 дка (триста и 

петдесет квадратни метра). 

36,10 лв. (тридесет и 

шест лева, десет 

стотинки)  

     

992 2742/05.11.2009 2742 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Долен 

Копусчик", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

005021  

 

Земеделска земя - имот № 005021 

(нула нула пет нула две едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0,422 дка 

(четиристотин двадесет и два 

квадратни метра). 

43,60 лв. (четиридесет 

и три лева, шестдесет 

стотинки) 

     

993 2743/05.11.2009 2743 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Горна 

Студена, 

местност 

"Долен 

Копусчик", 

ЕКАТТЕ 

16393, имот № 

005015  

 

Земеделска земя - имот № 005015 

(нула нула пет нула едно пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 5,626 дка 

(пет декара шестстотин двадесет и 

шест квадратни метра). 

580,60 лв. (петстотин 

и осемдесет лева, 

шестдесет стотинки) 
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994 2748/09.11.2009 2748 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

000136  

Земеделска земя - имот № 000136 

(нула нула нула едно три шест), с 

начин на трайно ползване "Храсти ", 

с площ 5.495 дка (пет декара и 

четиристотин деветдесет и пет 

квадратни метра). 

727.00 лв. 

(седемстотин 

двадесет и седем 

лева) 

     

995 2763/10.11.2009 2763 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

местност 

"Червенска 

бара", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

145016  

Земеделска земя - имот № 145016 

(едно четири пет нула едно шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 3.001 дка 

(три декара и един квадратен метър). 

243.10 лв. (двеста 

четиридесет и три 

лева, десет стотинки) 

     

996 2764/10.11.2009 2764 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

местност 

"Балкан баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

131093  

 

Земеделска земя - имот № 131093 

(едно три едно нула девет три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.938 дка 

(деветстотин тридесет и осем 

квадратни метра). 

76.00 лв. (седемдесет 

и шест лева) 

     

997 2781/10.11.2009 2781 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Александрово, 

ЕКАТТЕ 

00285, УПИ Х 

кв. 38 по рег. 

план, одобрен 

със Заповед № 

249/10.08.1926 

г., без 

отреждане 

 

Застроен урегулиран поземлен имот 

Х (десет) кв. 38 (тридесет и осем) с 

площ 980 кв. м. (деветстотин и 

осемдесет квадрратни метра). 

2234,40 лв. (две 

хиляди двеста 

тридесет и четири 

лева, четиридесет 

стотинки) 

Отстъпено право на 

строеж за вилна сграда 

със ЗП - 56 кв. м. и гараж 

със ЗП - 24 кв. м. на 

Еленко Тихомиров 

Захариев съгласно 

договор от 26.04.1990 г., 

собственост с нот. акт № 

182, том ІІ, дело 

1065/26.10.1992 г. 

    

998 2792/11.11.2009 2792 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

000288  

Земеделска земя - имот № 000288 

(нула нула нула две осем осем), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива", с площ 6.474 дка 

(шест декара и четиристотин 

седемдесет и четири квадратни 

метра), от които 3.237 дка (три 

декара и двеста тридесет и седем 

квадратни метра) - шеста категория и 

3.237 дка (три декара и двеста 

тридесет и седем квадратни метра) - 

трета категория . 

738.00 лв. (седемстон 

тридесет и осем лева) 

     

999 2802/12.11.2009 2802 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

местност 

"Павликянскот

о", ЕКАТТЕ 

07363, имот № 

050001  

 

 

Земеделска земя - имот № 050001 

(нула пет нула нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

пета категория, с площ 4.724 дка 

(седем декара и седемстотин 

двадесет и четири квадратни метра). 

509.40 лв. (петстотин 

и девет лева, 

четиридесет 

стотинки) 
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1000 2803/12.11.2009 2803 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

местност 

"Павликянск

ото", 

ЕКАТТЕ 

07363, имот 

№ 051026  

Земеделска земя - имот № 051026 

(нула пет едно нула две шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 16.449 дка (шестнадесет декара 

и четиристотин четиридесет и девет 

квадратни метра), от които 9.205 дка 

(девет декара и двеста и пет 

квадратни метра) - седма категория, 

0.255 дка (двеста петдесет и пет 

квадратни метра) - пета категория и 

6.989 дка (шест декара и деветстотин 

осемдесет и девет квадратни метра) - 

четвърта категория. 

1248.10 лв. (хиляда 

двеста четиридесет и 

осем лева, десет 

стотинки) 

     

1001 2805/12.11.2009 2805 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

местност 

"Кънчева 

чешма", 

ЕКАТТЕ 

07363, имот № 

053001  

Земеделска земя - имот № 053001 

(нула пет три нула нула едно), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения", 

седма категория, с площ 5.717 дка 

(пет декара и седемстотин и 

седемнадесет квадратни метра). 

591.60 лв. (петстотин 

деветдесет и един 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

1002 2815/12.11.2009 2815 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

местност 

"Балкан баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

130089  

 

Земеделска земя - имот № 130089 

(едно три нула нула осем девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.520 дка 

(петстотин и двадесет квадратни 

метра). 

65.70 лв. (шестдесет и 

пет лева, седемдесет 

стотинки) 

     

1003 2816/12.11.2009 2816 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

м. "Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

131096  

 

Земеделска земя - имот № 131096 

(едно три едно нула девет шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.885 дка 

(осемстотин осемдесет и пет 

квадратни метра). 

71.70 лв. (седемдесет 

и един лева, 

седемдесет стотинки) 

     

1004 2817/12.11.2009 2817 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

м. "Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

131097  

 

Земеделска земя - имот № 131097 

(едно три едно нула девет седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.871 дка 

(осемстотин седемдесет и един 

квадратни метра). 

70.60 лв. (седемдесет 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

1005 2818/12.11.2009 2818 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

местност 

"Балкан баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

132014  

 

Земеделска земя - имот № 132014 

(едно три две нула едно четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.991 дка 

(деветстотин деветдесет и един 

квадратни метра). 

80.30 лв. (осемдесет 

лева, тридесет 

стотинки) 
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1006 2819/12.11.2009 2819 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 132059  

Земеделска земя - имот № 132059 

(едно три две нула пет девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 1.124 дка 

(един декар и сто двадесет и четири 

квадратни метра). 

91.00 лв. (деветдесет 

и един лева) 

     

1007 2820/12.11.2009 2820 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 133027  

Земеделска земя - имот № 133027 

(едно три три нула две седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.968 дка 

(деветстотин шестдесет и осем 

квадратни метра). 

78.40 лв. (седемдесет 

и осем лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

1008 2821/12.11.2009 2821 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 134004  

Земеделска земя - имот № 134004 

(едно три четири нула нула четири), 

с начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 0.997 дка 

(деветстотин деветдесет и седем 

квадратни метра). 

80.80 лв. (осемдесет 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

1009 2822/12.11.2009 2822 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 134009  

Земеделска земя - имот № 134009 

(едно три четири нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.955 дка 

(деветстотин петдесет и пет 

квадратни метра). 

77.40 лв. (седемдесет 

и седем лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

1010 2823/12.11.2009 2823 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 134016  

Земеделска земя - имот № 134016 

(едно три четири нула едно шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 1.227 дка 

(един декар и двеста двадесет и 

седем квадратни метра). 

99.40 лв. (деветдесет 

и девет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

1011 2824/13.11.2009 2824 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Вардим, 

ЕКАТТЕ 

10118, кв. 38, 

УПИ VІ  

застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ VІ (шести) кв. 38 (тридесет и 

осем), целият с площ 2000 кв.м. (две 

хиляди квадратни метра), само 

500/2000 ид.ч. (петстотин от две 

хиляди идеални части)  

2144.60 лв. (две 

хиляди сто 

четиридесет и четири 

лева, шестдесет 

стотинки) 
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1012 2825/13.11.2009 2825 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

местност 

"Червенска 

бара", 

ЕКАТТЕ 

53296, имот № 

146003  

 

Земеделска земя - имот № 146003 

(едно четири шест нула нула три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 9.328 дка 

(девет декара и триста двадесет и 

осем квадратни метра). 

831.10 лв. 

(осемстотин тридесет 

и един лева, десет 

стотинки) 

     

1013 2826/13.11.2009 2826 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

местност 

"Елията", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

020014  

 

Земеделска земя - имот № 020014 

(нула две нула нула едно четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 5.023 дка 

(пет декара и двадесет и три 

квадратни метра). 

738.40 лв. 

(седемстотин 

тридесет и осем лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

1014 2827/13.11.2009 2827 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

местност "Под 

гората", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

137013  

 

 

Земеделска земя - имот № 137013 

(едно три седем нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 2.196 дка 

(два декара и сто деветдесет и шест 

квадратни метра). 

290.50 лв. (двеста и 

деветдесет лева, 

петдесет стотинки) 

     

1015 2828/13.11.2009 2828 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов,  с. 

Овча Могила, 

местност 

"Елията", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

013012  

 

 

 

Земеделска земя - имот № 013012 

(нула едно три нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 5.833 дка 

(пет декара и осемстотин тридесет и 

три квадратни метра). 

857.50 лв. 

(осемстототин 

петдесет и седем лева, 

петдесет стотинки) 

     

1016 2829/13.11.2009 2829 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

местност 

"Елията", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

009001  

 

 

Земеделска земя - имот № 009001 

(нула нула девет нула нула едно), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива", четвърта 

категория, с площ 2.234 дка (два 

декара и двеста тридесет и четири 

квадратни метра). 

288.20 лв. (двеста 

осемдесет и осем 

лева, двадесет 

стотинки) 

     

1017 2838/13.11.2009 2838 обл. Велико 

Търново, общ. 

Свищов, с. 

Овча Могила, 

местност 

"Балкан баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

131088  

 

 

Земеделска земя - имот № 131088 

(едно три едно нула осем осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.917 дка 

(деветстотин и седемнадесет 

квадратни метра). 

74.30 лв. (седемдесет 

и четири лева, 

тридесет стотинки) 
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1018 2839/13.11.2009 2839 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 131077  

Земеделска земя - имот № 131077 

(едно три едно нула седем седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 1.013 дка 

(един декар и тринадесет квадратни 

метра). 

73.80 лв. (седемдесет 

и три лева, осемдесет 

стотинки) 

     

1019 2840/13.11.2009 2840 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130088  

Земеделска земя - имот № 130088 

(едно три нула нула осем осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.994 дка 

(деветстотин деветдесет и четири 

квадратни метра). 

72.50 лв. (седемдесет 

и два лева, петдесет 

стотинки) 

     

1020 2841/13.11.2009 2841 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 131089  

Земеделска земя - имот № 131089 

(едно три едно нула осем девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.811 дка 

(осемстотин и единадесет квадратни 

метра). 

65.70 лв. (шестдесет и 

пет лева, седемдесет 

стотинки) 

     

1021 2842/13.11.2009 2842 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130072  

Земеделска земя - имот № 130072 

(едно три нула нула седем две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 1.014 дка 

(един декар и четиринадесет 

квадратни метра). 

73.90 лв. (седемдесет 

и три лева, деветдесет 

стотинки) 

     

1022 2843/13.11.2009 2843 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130068  

Земеделска земя - имот № 130068 

(едно три нула нула шест осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 1.078 дка 

(един декар и седемдеест и осем 

квадратни метра). 

78.60 лв. (седемдесет 

и осем лева, 

шестдесет стотинки) 

     

1023 2844/16.11.2009 2844 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130067  

Земеделска земя - имот № 130067 

(едно три нула нула шест седем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 1.027 дка 

(един декар и двадесет и седем 

квадратни метра). 

74.90 лв. (седемдесет 

и четири лева, 

деветдесет стотинки) 
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1024 2845/16.11.2009 2845 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130066  

Земеделска земя - имот № 130066 

(едно три нула нула шест шест), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 1.503 дка 

(един декар и петстотин и три 

квадратни метра). 

109.60 лв. (сто и девет 

лева, шестдесет 

стотинки) 

     

1025 2846/16.11.2009 2846 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир",  имот 

№ 130042  

Земеделска земя - имот № 130042 

(едно три нула нула четири две), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.104 дка 

(един декар и сто и четири квадратни 

метра). 

128.20 лв. (сто 

двадесет и осем лева, 

двадесет стотинки) 

     

1026 2847/16.11.2009 2847 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130019  

Земеделска земя - имот № 130019 

(едно три нула нула едно девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.932 дка 

(деветстотин тридесет и два 

квадратни метра). 

67.90 лв. (шестдесет и 

седем лева, 

деветдесет стотинки) 

     

1027 2848/16.11.2009 2848 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 000322  

Земеделска земя - имот № 000322 

(нула нула нула три две две), с начин 

на трайно ползване "Нискостъблена 

гора", четвърта категория, с площ 

0.508 дка (петстотин и осем 

квадратни метра). 

67.20 лв. (шестдесет и 

седем лева, двадесет 

стотинки) 

     

1028 2850/16.11.2009 2850 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 000131  

Земеделска земя - имот № 000131 

(нула нула нула едно три едно), с 

начин на трайно ползване 

"Нискостъблена гора", шеста 

категория, с площ 0.948 дка 

(деветстотин четиридесет и осем 

квадратни метра). 

125.40 лв. (сто 

двадесет и пет лева, 

четиридесет 

стотинки) 

     

1029 2851/16.11.2009 2851 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 000096  

Земеделска земя - имот № 000096 

(нула нула нула нула девет шест), с 

начин на трайно ползване "Храсти", 

с площ 8.876 дка (осем декара и 

осемстотни седемдесет и 

шестквадратни метра). 

1043.80 лв. (хиляда 

четиридесет и три 

лева, осемдесет 

стотинки) 

     

1030 2854/16.11.2009 2854 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Ишил баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 198006  

Земеделска земя - имот № 198006 

(едно девет осем нула нула шест), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива", шеста категория, 

с площ 1.239 дка (един декар и 

двеста тридесет и девет квадратни 

метра). 

115.40 лв. (сто и 

петнадесет лева, 

четиридесет 

стотинки) 
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1031 2855/16.11.2009 2855 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Чалтия", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 195016  

Земеделска земя - имот № 195016 

(едно девет пет нула едно шест), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива", четвърта 

категория, с площ 0.989 дка 

(деветстотин осемдесет и девет 

квадратни метра). 

127.60 лв. (сто 

двадесет и седем лева, 

шестдесет стотинки) 

     

1032 2856/16.11.2009 2856 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Чалтия", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 195012  

Земеделска земя - имот № 195012 

(едно девет пет нула едно две), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

четвърта категория, с площ 17.051 

дка (седемнадесет декара и петдесет 

и един квадратни метра). 

1575.50 лв. (хиляда 

петстотин седемдесет 

и пет лева, петдесет 

стотинки) 

     

1033 2858/16.11.2009 2858 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Червенски 

път", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 158009  

Земеделска земя - имот № 158009 

(едно пет осем нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 14.126 

дка (четиринадесет декара и сто 

двадесет и шест квадратни метра). 

2095.60 лв. (две 

хиляди деветдесет и 

пет лева, шестдесет 

стотинки) 

     

1034 2859/16.11.2009 2859 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Мешелика", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 151028  

Земеделска земя - имот № 151028 

(едно пет едно нула две осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

трета категория, с площ 3.576 дка 

(три декара и петстотин седемдесет и 

шест квадратни метра). 

420.50 лв. 

(четиристотин и 

двадесет лева, 

петдесет стотинки) 

     

1035 2860/16.11.2009 2860 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130018  

Земеделска земя - имот № 130018 

(едно три нула нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.972 дка 

(деветстотин седемдесет и два 

квадратни метра). 

70.90 лв. (седемдесет 

лева, деветдесет 

стотинки) 

     

1036 2861/16.11.2009 2861 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130005  

Земеделска земя - имот № 130005 

(едно три нула нула нула пет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.980 дка 

(деветстотин и осемдесет квадратни 

метра). 

71.40 лв. (седемдесет 

и един лева, 

четиридесет 

стотинки) 
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1037 2862/16.11.2009 2862 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130004  

Земеделска земя - имот № 130004 

(едно три нула нула нула четири), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.997 дка 

(деветстотин деветдесет и седем 

квадратни метра). 

72.70 лв. (седемдесеет 

и два лева, седемдесет 

стотинки) 

     

1038 2863/16.11.2009 2863 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130003  

Земеделска земя - имот № 130003 

(едно три нула нула нула три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.987 дка 

(деветстотин осемдесет и седем 

квадратни метра). 

72.00 лв. (седемедесет 

и два лева) 

     

1039 2864/16.11.2009 2864 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 130001  

Земеделска земя - имот № 130001 

(едно три нула нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.618 дка 

(шестстотин и осемнадесет 

квадратни метра). 

45.10 лв. (четиридесет 

и пет лева, десет 

стотинки) 

     

1040 2865/16.11.2009 2865 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 129021  

Земеделска земя - имот № 129021 

(едно две девет нула две едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.074 дка 

(един декар и седемдесет и четири 

квадратни метра). 

124.70 лв. (сто 

двадесет и четири 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

1041 2866/16.11.2009 2866 обл. Велико 

Търново, 

общ. Свищов, 

с. Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 129018  

Земеделска земя - имот № 129018 

(едно две девет нула едно осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 1.099 дка 

(един декар и деветдесет и девет 

квадратни метра). 

127.60 лв. (сто 

двадесет и седем лева, 

шестдесет стотинки) 

     

1042 2867/16.11.2009 2867 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Овча Могила, 

м. 

"Смрадликата

", ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 042014  

Земеделска земя - имот № 042014 

(нула четири две нула едно четири), 

с начин на трайно ползване 

"Изоставена нива", шеста категория, 

с площ 31,077 дка (тридесет и един 

декара седемдесет и седем квадратни 

метра). 

2013,80 лв. (две 

хиляди и тринадесет 

лева, осемдесет 

стотинки( 
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1043 2868/16.11.2009 2868 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Сюлейман 

баир",  имот 

№ 062011  

Земеделска земя - имот № 062011 

(нула шест две нула едно едно), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения", 

четвърта категория, с площ 5,199 дка 

(пет декара сто деветдесет и девет 

квадратни метра). 

1384,30 лв. (хиляда 

триста осемдесет и 

четири лева, тридесет 

стотинки) 

     

1044 2869/16.11.2009 2869 обл. Велико 

Търново, общ.  

Свищов, с. 

Овча Могила, 

м. "Сусур 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот № 

064006  

Земеделска земя - имот № 064006 (нула 

шест четири нула нула шест), с начин на 

трайно ползване "Изоставени трайни 

насаждения", с площ 9,440 дка (девет 

декара четиристотин и четиридесет 

квадратни метра) от които 8,402 дка 

(осем декара четиристотин и два 

квадратни метра) седма категория и 1,038 

дка (един декар и тридесет и осем 

квадратни метра) шеста категория. 

 

1045,10 лв. (хиляда 

четиридесет и пет 

лева, десет стотинки) 

     

1045 2870/16.11.2009 2870 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Сусур 

баир",  имот 

№ 069013  

Земеделска земя - имот № 069013 

(нула шест девет нула едно три), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

втора категория, с площ 2,642 дка 

(два декара шестстотин четиридесет 

и два квадратни метра). 

399,50 лв. (триста 

деветдесет и девет 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

1046 2871/16.11.2009 2871 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Ирима", 

имот № 

106001  

Земеделска земя - имот № 106001 

(едно нула шест нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 5,234 дка 

(пет декара двеста тридесет и четири 

квадратни метра). 

478,50 лв. 

(четиристотин 

седемдесет и осем 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

1047 2872/16.11.2009 2872 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Сюлейман 

баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 062001  

Земеделска земя - имот № 062001 

(нула шест две нула нула едно), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения", с 

площ 5,522 дка (пет декара 

петстотин двадесет и два квадратни 

метра) от които 4,418 дка (четири 

декара четиристотин и осемнадесет 

квадратни метра) шеста категория и 

1,104 дка (един декар сто и четири 

квадратни метра) четвърта 

категория. 

907,70 лв. 

(деветстотин и седем 

лева, седемдесет 

стотинки) 

     

1048 2873/16.11.2009 2873 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Голямото 

ливаде", 

имот № 

039071  

Земеделска земя - имот № 039071 

(нула три девет нула седем едно), с 

начин на трайно ползване "Ливада", 

седма категория, с площ 2,781 дка 

(два декара седемстотин осемдесет и 

един квадратни метра). 

71,20 лв. (седемдесет 

и един лев, двадесет 

стотинки) 
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1049 2874/16.11.2009 2874 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Овча 

Могила, 

местност 

"Орта баир", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 027004  

Земеделска земя - имот № 027004 

(нула две седем нула нула четири), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива", с площ 9,359 дка 

(девет декара триста петдесет и девет 

квадратни метра) от които 4,866 дка 

(четири декара осемстотин 

шестдесет и шест квадратни метра) 

седма категория и 4,493 дка (четири 

декара четиристотин деветдесет и 

три квадратни метра) шеста 

категория. 

546,50 лв. (петстотин 

четиридесет и шест 

лева, петдесет 

стотинки) 

     

1050 2875/16.11.2009 2875 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Орта баир", 

имот № 

027003  

Земеделска земя - имот № 027003 

(нула две седем нула нула три), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива", шеста категория, 

с площ 16,904 дка (шестнадесет 

декара деветстотин и четири 

квадратни метра). 

1232,30 лв. (хиляда 

двеста тридесет и два 

лева, тридесет 

стотинки) 

     

1051 2876/16.11.2009 2876 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", имот 

№ 129011  

Земеделска земя - имот № 129011 

(едно две девет нула едно едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 1.040 дка 

(един декар и четиридесет квадратни 

метра). 

75.80 лв. (седемдесет 

и пет лева, осемдесет 

стотинки) 

     

1052 2877/16.11.2009 2877 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", имот 

№ 129010  

Земеделска земя - имот № 129010 

(едно две девет нула едно нула), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.954 дка 

(деветстотин петдесет и четири 

квадратни метра). 

69.50 лв. (шестдесет и 

девет лева, петдесет 

стотинки) 

     

1053 2878/16.11.2009 2878 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", имот 

№ 129009  

Земеделска земя - имот № 129009 

(едно две девет нула нула девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 0.995 дка 

(деветстотин деветдесет и пет 

квадратни метра). 

72.50 лв. (седемдесет 

и два лева, петдесет 

стотинки) 

     

1054 2879/16.11.2009 2879 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Балкан 

баир", имот 

№ 129008  

 

Земеделска земя - имот № 129008 

(едно две девет нула нула осем), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 1.319 дка 

(един декар и триста и деветнадесет 

квадратни метра). 

96.20 лв. (деветдесет 

и шест лева, двадесет 

стотинки) 
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1055 2880/16.11.2009 2880 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, 

местност 

"Балкан 

баир", имот 

№ 128004  

Земеделска земя - имот № 128004 

(едно две осем нула нула четири), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения", 

шеста категория, с площ 10.506 дка 

(десет декара и петстотин и шест 

квадратни метра). 

1389.90 лв. (хиляда 

триста осемдесет и 

девет лева, деветдесет 

стотинки)  

     

1056 2881/16.11.2009 2881 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Кюнта", 

имот № 

111001  

Земеделска земя - имот № 111001 

(едно едно едно нула нула едно), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

четвърта категория, с площ 7.396 дка 

(седем декара и триста деветдесет и 

шест квадратни метра). 

954.10 лв. 

(деветстотин петдесет 

и четири лева, десет 

стотинки) 

     

1057 2882/16.11.2009 2882 обл. Велико 

търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, 

местност 

"Ирима", 

ЕКАТТЕ 

53196, имот 

№ 108002 

Земеделска земя - имот № 108002 

(едно нула осем нула нула две), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения", 

шеста категория, с площ 97.059 дка 

(деветдесет и седем декара и 

петдесет и девет квадратни метра). 

17834.60 лв. 

(седемнадесет хиляди 

осемстотин тридесет 

и четири лева, 

шестдесет стотинки) 

     

1058 2883/16.11.2009 2883 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, 

местност 

"Ирима", 

имот № 

107006  

Земеделска земя - имот № 107006 

(едно нула седем нула нула шест), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения", 

шеста категория, с площ 22.630 дка 

(двадесет и два декара и шестстотин 

и тридесет квадратни метра). 

4158.30 лв. (четири 

хиляди сто петдесет и 

осем лева, тридесет 

стотинки) 

     

1059 2884/16.11.2009 2884 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, 

местност 

"Ирима",имо

т № 107001  

Земеделска земя - имот № 107001 

(едно нула седем нула нула едно), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива", шеста категория, 

с площ 3.406 дка (три декара и 

четиристотин и шест квадратни 

метра). 

317.30 лв. (триста и 

седемнадесет лева, 

тридесет стотинки) 

     

1060 2885/16.11.2009 2885 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Овча 

Могила, м. 

"Голямото 

ливаде", 

имот № 

040019  

Земеделска земя - имот № 040019 

(нула четири нула нула едно девет), с 

начин на трайно ползване "Нива", 

шеста категория, с площ 3.431 дка 

(три декара и четиристотин тридесет 

и един квадратни метра). 

354.10 лв. (триста 

петдесет и четири 

лева, десет стотинки) 

     



  

 200 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1061 2886/17.11.2009 2886 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

местност 

"Кънчева 

чешма", 

ЕКАТТЕ 

07363, имот 

№ 053047  

Земеделска земя - имот № 053047 

(нула пет три нула четири седем), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения", 

седма категория, с площ 0,771 дка 

(седемстотин  седемдесет и един 

квадратни метра). 

79,80 лв. (седемдесет 

и девет лева, 

осемдесет стотинки) 

     

1062 2887/17.11.2009 2887 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

местност 

"Кънчева 

чешма", 

ЕКАТТЕ 

07363, имот 

№ 053045  

Земеделска земя - имот № 053045 

(нула пет три нула четири пет), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения", 

седма категория, с площ 0,804 дка 

(осемстотин и четири квадратни 

метра). 

83,20 лв. (осемдесет и 

три лева, двадесет 

стотинки) 

     

1063 2888/17.11.2009 2888 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, м. 

"Кънчева 

чешма", 

ЕКАТТЕ 

07363, имот 

№ 053044  

Земеделска земя - имот № 053044 

(нула пет три нула четири четири), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения", 

седма категория, с площ 4,338 дка 

(четири декара триста тридесет и 

осем квадратни метра). 

449,00 лв. 

(четиристотин 

четиридесет и девет 

лева) 

     

1064 2889/17.11.2009 2889 обл. Велико 

Търново, 

общ.  

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, м. 

"Кънчева 

чешма", 

ЕКАТТЕ 

07363, имот 

№ 053043  

Земеделска земя - имот № 053043 

(нула пет три нула четири три), с 

начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения", 

седма категория, с площ 4,357 дка 

(четири декара триста петдесет и 

седем квадратни метра). 

451,10 лв. 

(четиристотин 

петдесет и един лева, 

десет стотинки) 

     

1065 2891/17.11.2009 2891 обл. Велико 

Търново, 

общ. 

Свищов, с. 

Българско 

Сливово, 

местност 

"Козловски 

връх", 

ЕКАТТЕ 

07363, имот 

№ 087023  

Земеделска земя - имот № 087023 

(нула осем седем нула две три), с 

начин на трайно ползване "Нива", с 

площ 18.501 дка (осемнадесет декара 

и петстотин и един квадратни метра), 

от които 18.370 дка (осемнадесет 

декара и триста и седемдесет 

квадратни метра) - пета категория и 

0.131 дка (сто тридесет и един 

квадратни метра) - четвърта 

категория. 

1453.70 лв. (хиляда 

четиристотин 

петдесет и три лева, 

седемдесет стотинки) 

     

 


