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

№
по
ред

№ и дата на
съставяне на акта
за общинска
собственост

Номер
на
препис
ката
(досие)

Местонахожде
ние

Вид и описание на имота

1
1

2
5573/02.09.2013

3
5573

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх" ,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.462
2 по КК и КР,
УПИ І, кв. 170
по ПУП.

2

5574/02.09.2013

5574

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий", ПИ
с
идентификато
р
65766.702.457
7 по КК и КР,
УПИ І, кв. 170
по ПУП.

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4622 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири шест две две),
с площ 1020 кв.м. (хиляда и двадесет
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри на землище
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 5014622),
участващ в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ І (първи),
отреден за жилищно строителство,
целият с площ 9 966 кв.м. (девет
хиляди деветстотин шестдесет и шест
квадратни метра), кв. 170 (сто и
седемдесет) по ПУП-ПРЗ, зона
"Изток", одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов.
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4577 (шест
пет седем шест шест точка седем нула
две точка четири пет седем седем), с
площ
479
кв.м.
(четиристотин
седемдесет и девет квадратни метра),
трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри на землище
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 5014577),
участващ в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ І (първи), отреден
за жилищно строителство, целият с
площ 9 966 кв.м. (девет хиляди
деветстотин
шестдесет
и
шест
квадратни метра), кв. 170 (сто и
седемдесет) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г.
на Общински съвет - Свищов.

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

6
8 812,80 лв. (осем
хиляди осемстотин и
дванадесет лева,
осемедесет стотинки)

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

8

9

2 483,10 лв. (две
хиляди четерестотин
осемдесет и три лева,
десет стотинки)

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

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

11

1
3

2
5575/02.09.2013

3
5575

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" 68,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.435
9 по КК и КР,
УПИ ІV, кв.
105 по ПУП.

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4359 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири три пет девет),
с площ 1535 кв.м. (хиляда петстотин
тридесет и пет квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София (номер по предходен план:
5014359), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ІV
(четири), отреден за жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
4621 кв.м.(четири хиляди шестстотин
двадесет и един квадратни метра), кв.
105 (сто и пет) по ПУП-ПРЗ, зона
"Изток", одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов.

6
16578,00 лв.
(шестнадесет хиляди
петстотин седемдесет
и осем лева)

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

4

5576/02.09.2013

5576

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
72, ПИ с
идентификато
р
65766.702.443
9 по КК и КР,
УПИ І, кв. 159
по ПУП.

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4439 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири четири три
девет), с площ 4267 кв.м.(четири
хиляди двеста шестдесет и седем
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 5014439), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І
(първи),
отреден
за
жилищно
строителство, целият с площ 5515
кв.м. (пет хиляди петстотин и
петнадесет квадратни метра), кв. 159
(сто петдесет и девет) по ПУП-ПРЗ,
зона "Изток", одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов.

46 083,60 лв.
(четиридесет и шест
хиляди осемдесет и
три лева, шестдесет
стотинки)

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

8

9

10

11

2

1
5

2
5578/02.09.2013

3
5578

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
18, ПИ с
идентификато
р
65766.702.423
4 по КК и КР,
УПИ І, кв. 112
по ПУП.

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4234 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири две три
четири),
с
площ
951
кв.м.(
деветстотин
петдесет
и
един
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 5014234), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І
(първи),
отреден
за
жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
3 346 кв.м. (три хиляди триста
четиридесет и шест квадратни метра),
кв. 112 (сто и дванадесет) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет – Свищов.

6
8 216,60 лв.(осем
хиляди двеста и
шестнадесет лева,
шестдесет стотинки)

6

5579/02.09.2013

5579

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
20, ПИ с
идентификато
р
65766.702.423
5 по КК и КР,
УПИ І, кв. 112
по ПУП.

Недвижим имот в урбанизирана 3 200,00 лв. (три
територия
на
гр.
Свищов, хиляди и двеста лева)
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4235 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири две три пет), с
площ
481
кв.м.(четиристотин
осемдесет и един квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София (номер по предходен план:
5014235), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І
(първи),
отреден
за
жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
3 346 кв.м. (три хиляди триста
четиридесет и шест квадратни метра),
кв. 112 (сто и дванадесет) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

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

8

9

10

11

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

3

1
7

2
5580/02.09.2013

3
5580

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
22, ПИ с
идентификато
р
65766.702.423
6 по КК и КР,
УПИ І, кв. 112
по ПУП.

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4236 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири две три шест),
с площ 919 кв.м.( деветстотин и
деветнадесет
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София (номер по предходен план:
5014236), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І
(първи),
отреден
за
жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
3 346 кв.м. (три хиляди триста
четиридесет и шест квадратни метра),
кв. 112 (сто и дванадесет) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

6
7 940,20 лв. (седем
хиляди деветстотин и
четиридесет лева,
двадесет стотинки)

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

8

5581/02.09.2013

5581

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
24, ПИ с
идентификато
р
65766.702.423
7 по КК и КР,
УПИ І, кв. 112
по ПУП.

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4237 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири две три седем),
с площ 1013 кв.м.(хиляда и
тринадесет квадратни метра), трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 5014237), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І
(първи),
отреден
за
жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
3 346 кв.м. (три хиляди триста
четиридесет и шест квадратни метра),
кв. 112 (сто и дванадесет) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

8 752,30 лв. (осем
хиляди седемстотин
петдесет и два лева,
тридесет стотинки)

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

8

9

10

11

4

1
9

2
5582/02.09.2013

3
5582

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
77, ПИ с
идентификато
р
65766.702.444
2 по КК и КР,
УПИ І, кв. 169
по ПУП.

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4442 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири четири четири
две), с площ 725 кв.м. (седемстотин
двадесет и пет квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София (номер по предходен план:
5014442), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ Х
(десет),
отреден
за
жилищно
строителство, целият с площ 1 355
кв.м. (хиляда триста петдесет и пет
квадратни метра), кв. 169 (сто
шестдесет и девет) по ПУП-ПРЗ, зона
"Изток", одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов.

6
5 387,00 лв. (пет
хиляди триста
осемдесет и седем
лева)

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

10

5583/02.09.2013

5583

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" 70,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.435
8 по КК и КР,
УПИ V, кв.
105 по ПУП.

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4358 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири три пет осем),
с
площ
1417
кв.м.
(хиляда
четиристотин
и
седемнадесет
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 5014358), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ V
(пет),
отреден
за
жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
5644 кв.м.(пет хиляди шестстотин
четиридесет и четири квадратни
метра), кв. 105 (сто и пет) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

10 983,60 лв. (десет
хиляди деветстотин
осемдесет и три лева,
шестдесет стотинки)

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

8

9

10

11

5

1
11

2
5584/02.09.2013

3
5584

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" , ПИ
с
идентификато
р
65766.702.146
по КК и КР,
УПИ ІІ, кв.
169 по ПУП.

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.146 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка едно четири шест), с
площ 3294 кв.м. (три хиляди двеста
деветдесет и четири квадратни
метра), трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София, изменени със Заповед № КД14-04-128/10.03.2011 г. на СГКК Велико Търново (стар идентификатор
65766.702.4355;
65766.702.4561;
65766.702.4569), (номер по предходен
план: кв. 169, парцел ІІ), участващ в
застроен урегулиран поземлен имот
УПИ ІІ (втори), отреден за жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
4448
кв.м.(четири
хиляди
четиристотин четиридесет и осем
квадратни метра), кв. 169 (сто
шестдесет и девет) по ПУП-ПРЗ, зона
"Изток", одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов.

6
28 460,20 лв. (двадесет
и осем хиляди
четиристотин и
шестдесет лева,
двадесет стотинки)

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

12

5585/02.09.2013

5585

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" 74,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.435
6 по КК и КР,
УПИ ІІІ, кв.
169 по ПУП.

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4356 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири три пет шест),
с площ 2212 кв.м. (две хиляди двеста
и дванадесет квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София (номер по предходен план:
5014356), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ
(трети),
отреден
за
жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
6392 кв.м.(шест хиляди триста
деветдесет и два квадратни метра),
кв. 169 (сто шестдесет и девет) по
ПУП-ПРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

23 889,60 лв. (двадесет Кмет на Община Свищов
и три хиляди
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
осемстотин осемдесет
и девет лева, шестдесет
стотинки)

8

9

10

11

6

1
13

2
5586/02.09.2013

3
5586

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий", ПИ
с
идентификато
р
65766.702.463
7 по КК и КР,
УПИ І, кв. 170
по ПУП

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4637 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири шест три
седем), с площ 2292 кв.м.(две хиляди
двеста деветдесет и два квадратни
метра), трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: Обществен
селищен
парк,
градина,
по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София (номер по предходен план:
5014637), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І
(първи),
отреден
за
жилищно
строителство, целият с площ 9 966
кв.м. (девет хиляди деветстотин
шестдесет и шест квадратни метра),
кв. 170 (сто и седемдесет) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

6
24 753,60 лв. (двадесет
и четири хиляди
седемстотин петдесет
и три лева, шестдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
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5587/02.09.2013

5587

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
11, ПИ с
идентификато
р
65766.702.424
2 по КК и КР,
УПИ ХІІІ, кв.
108 по ПУП

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4242 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири две четири
две), с площ 705 кв.м. (седемстотин и
пет
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 5014242), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ
(тринадесет), целият с площ 1165
кв.м. (хиляда сто шестдесет и пет
квадратни метра), кв. 108 (сто и осем)
по ПУП-ПРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

5 421,20 лв. (пет
хиляди четиристотин
двадесет и един лева,
двадесет стотинки)

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

8

9

10

11

7

1
15

2
5588/02.09.2013

3
5588

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Никола
Петков" 33,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.424
3 по КК и КР,
УПИ ХІV и
УПИ ХІІІ, кв.
108 по ПУП

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4243 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири две четири
три), с площ 899 кв.м. (осемстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София (номер по предходен план:
5014243), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ХІV
(четиринадесет), целият с площ 976
кв.м. (деветстотин седемдесет и шест
квадратни метра), кв. 108 (сто и осем)
и УПИ ХІІІ (тринадесет), целият с
площ 1165 кв.м. (хиляда сто
шестдесет и пет квадратни метра), кв.
108 (сто и осем) по ПУП-ПРЗ, зона
"Изток", одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов.

6
7 767,40 лв. (седем
хиляди седемстотин
шестдесет и седем
лева, четиридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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5589/02.09.2013

5589

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" 18,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.424
4 по КК и КР,
УПИ ІІ, кв.
108 по ПУП

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4244 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири две четири
четири), с площ 591 кв.м.(петстотин
деветдесет и един квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София (номер по предходен план:
5014244), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ
(втори),
отреден
за
жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
4847 кв.м. (четири хиляди осемстотин
четиридесет и седем квадратни
метра), кв. 108 (сто и осем) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

6 837,90 лв. (шест
хиляди осемстотин
тридесет и седем лева,
деветдесет стотинки)

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

8

9

10

11

8

1
17

2
5590/02.09.2013

3
5590

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" 20,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.424
5 по КК и КР,
УПИ ІІ, кв.
108 по ПУП

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4245 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири две четири
пет), с площ 720 кв.м. (седемстотин и
двадесет квадратни метра), трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 5014245), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ
(втори),
отреден
за
жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
4847 кв.м. (четири хиляди осемстотин
четиридесет и седем квадратни
метра), кв. 108 (сто и осем) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет – Свищов

6
8 330,40 лв. (осем
хиляди триста и
тридесет лева,
четиридесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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5591/02.09.2013

5591

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" 22,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.424
6 по КК и КР,
УПИ ІІ, кв.
108 по ПУП

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4246 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири две четири
шест), с площ 359 кв.м. (триста
петдесет и девет квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София (номер по предходен план:
5014244), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ
(втори),
отреден
за
жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
4847 кв.м. (четири хиляди осемстотин
четиридесет и седем квадратни
метра), кв. 108 (сто и осем) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

4 153,60 лв. (четири
хиляди сто петдесет и
три лева, шестдесет
стотинки)

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

8

9

10

11

9

1
19

2
5592/02.09.2013

3
5592

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий", ПИ
с
идентификато
р
65766.702.457
1 по КК и КР,
УПИ ІІ, кв.
108 по ПУП

20

5593/02.09.2013

5593

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" 34,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.430
0 по КК и КР,
УПИ ІІ кв. 168
по ПУП

21

5594/11.09.2013

5594

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКТТЕ 65766,
местност
"Ненова
шатра", ПИ с
идентификато
р 65766.162.1

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4571 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири пет седем
едно), с площ 809 кв.м. (осемстотин и
девет квадратни метра), трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 5014244), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ
(втори),
отреден
за
жилищно
строителство и гаражи, целият с площ
4847 кв.м. (четири хиляди осемстотин
четиридесет и седем квадратни
метра), кв. 108 (сто и осем) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4300 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири три нула нула),
с площ 1 857 кв.м.(хиляда осемстотин
петдесет и седем квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За обществен
обект, комплекс, по кадастралната
карта и кадастрални регистри на
землище Свищов, одобрени със
Заповед № 18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ
(втори), целият с площ 2 762 кв.м.(две
хиляди седемстотин шестдесет и два
квадратни метра), кв. 168 (сто
шестдесет и осем) по ПУП-ПРЗ, зона
"Изток",
Поземлен имот с идентификатор
65766.162.1 (шест пет седем шест
шест точка едно шест две точка едно)
целият с площ 4 029 кв.м.(четири
хиляди и двадесет и девет квадратни
метра),трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на
трайно
ползване:
нива,
трета
категория съгласно кадастралната
карта и кадастрални регистри
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София.

6
7
8 413,60 лв. (осем
Кмет на Община Свищов
хиляди четиристотин и - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
тринадесет лева,
шестдесет стотинки)

19 312.80 лв.
(деветнадесет хиляди
триста и дванадесет
лева, осемдесет
стотинки)

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

681,10 лв.(шестстотин
осемдесет и един лева,
десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
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2
5595/17.09.2013

3
5595

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Совата,
ЕКАТТЕ
67787, ул.
"Втора" 10,
ПИ с
идентификато
р
67787.707.103
по КК и КР,
УПИ V - 2, кв.
11 по ПУП

5
Недвижим имот в урбанизиран
територия
на
с.
Совата,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 67787.707.103 (шест
седем седем осем седем точка седем
нула седем точка едно нула три),
незастроен, целият с площ 953 кв.м.
(деветстотин
петдесет
и
три
квадратни метра), с начин на трайно
ползвана: Ниско застрояване ( до 10
м), трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, (стар
идентификатор : 65766.707.103), по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
урегулиран поземлен имот УПИ V - 2
(пети- две),

6
1 715,40 лв.(хиляда
седемстотин и
петнадесет лева,
четиридесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
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5596/02.10.2013

5596

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Плевенско
шосе" 45, ПИ с
идентификато
р
65766.701.412
1 по КК и КР,
УПИ І-4121,
кв. 7 по ПУП

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.701.4121 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула едно точка четири едно две
едно), с площ 499 кв.м. (четиристотин
деветдесет и девет квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг вид
застрояване, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план:
5014121),
представляващ
застроен урегулиран поземлен имот
УПИ І-4121 (първи-четири хиляди
сто двадесет и едно) кв. 7 (седем) с
площ 502 кв.м. (петстотин и два
квадратни метра), по ПУП-ПРЗ, зона
"Запад", одобрен със Заповед №
1070/2000 г. на Кмета на Община
Свищов.

5389,20 лв. (пет
Кмет на Община Свищов
хиляди триста
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
осемдесет и девет лева,
двадесет стотинки)

24

5597/18.10.2013

5597

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
ЕКАТТА
000237, ул. 51,
№ 6, кв. 37,
УПИ V-164.

Застроен урегулиран поземлен имот
УПИ V-164 (пети-сто шестдесет и
четири), кв. 37 (тридесет и седем),
представляващ дворно място с площ
1
243
кв.м.
(хиляда
двеста
четиридесет и три квадратни метра),
отреден за жилищно строителство по
регулационния план на с. Алеково,
одобрен със Заповеди № 116/1926 гл
и № 1240/1926 г.

2 267,20 лв. (две
хиляди двеста
шестдесет и седем
лева, двадесет
стотинки)

8

9

10

11

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

11

1
25

2
5598/05.11.2013

3
5598

26

5599/05.11.2013

5599

27

5600/05.11.2013

5600

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Хемус" 2, ПИ
с
идентификато
р
65766.702.435
3 по КК и КР,
УПИ ІІ, кв.
220 по ПУП.

5

Недвижим
имот
в
урбанизирана
територия на гр. Свищов, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
65766.702.4353 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка четири
три пет три), с площ 1 257 кв.м. (хиляда
двеста петдесет и седем квадратни метра),
трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен план:
5014353), участващ в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ ІІ (втори), отреден за
жилищно строителство, целият с площ 1
900 кв.м. (хиляда и деветстотин
квадратни метра), кв. 220 (двеста и
двадесет) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.
имот
в
урбанизирана
обл. Велико Недвижим
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ
Търново, общ.
имот
с
идентификатор
Свищов, гр. поземлен
65766.702.4973 (шест пет седем шест
Свищов,
шест точка седем нула две точка четири
ЕКАТТЕ
девет седем три), с площ 217 кв.м. (двеста
65766, ул.
и седемнадесет квадратни метра), трайно
"Хемус" 2А, предназначение
на
територията:
ПИ с
Урбанизирана, с начин на трайно
идентификато ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
р
65766.702.497 кадастрални регистри, одобрени със
3 по КК и КР, Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен план:
УПИ ІІ, кв.
5014973), участващ в застроен урегулиран
220 по ПУП. поземлен имот УПИ ІІ (втори), отреден за
жилищно строителство, целият с площ 1
900 кв.м. (хиляда и деветстотин
квадратни метра), кв. 220 (двеста и
двадесет) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.
имот
в
урбанизирана
обл. Велико Недвижим
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ
Търново, общ.
имот
с
идентификатор
Свищов, гр. поземлен
65766.702.4974 (шест пет седем шест
Свищов,
шест точка седем нула две точка четири
ЕКАТТЕ
девет седем четири), с площ 212 кв.м.
65766, ул.
(двеста и дванадесет квадратни метра),
"Хемус" 2Б, трайно предназначение на територията:
ПИ с
Урбанизирана, с начин на трайно
идентификато ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
р
65766.702.497 кадастрални регистри, одобрени със
4 по КК и КР, Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен план:
УПИ ІІ, кв.
5014974), участващ в застроен урегулиран
220 по ПУП. поземлен имот УПИ ІІ (втори), отреден за
жилищно строителство, целият с площ 1
900 кв.м. (хиляда и деветстотин
квадратни метра), кв. 220 (двеста и
двадесет) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

6
8 905,60 лв. (осем
хиляди деветстотин и
пет лева, шестдесет
стотинки)

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

187,50 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, петдесет
стотинки)

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

183,20 лв. (сто
осемдесет и три лева,
двадесет стотинки)

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

8

9

10

11

12

1
28

2
5601/05.11.2013

3
5601

29

5603/06.11.2013

5603

30

5604/06.11.2013

5604

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Хемус" 2В,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.497
5 по КК и КР,
УПИ ІІ, кв.
220 по ПУП.

5

Недвижим
имот
в
урбанизирана
територия на гр. Свищов, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
65766.702.4975 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка четири
девет седем пет), с площ 216 кв.м. (двеста
и шестнадесет квадратни метра), трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен план:
5014975), участващ в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ ІІ (втори), отреден за
жилищно строителство, целият с площ 1
900 кв.м. (хиляда и деветстотин
квадратни метра), кв. 220 (двеста и
двадесет) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.
имот
в
урбанизирана
обл. Велико Недвижим
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ
Търново, общ.
имот
с
идентификатор
Свищов, гр. поземлен
65766.702.4464 (шест пет седем шест
Свищов,
шест точка седем нула две точка четири
ЕКАТТЕ
четири шест четири), с площ 1 827 кв.м.
65766, ул.
(хиляда осемстотин двадесет и седем
"Черни връх" квадратни метра), трайно предназначение
53, ПИ с
на територията: Урбанизирана, с начин на
идентификато трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс, по кадастралната карта и
р
65766.702.446 кадастрални регистри, одобрени със
4 по КК и КР, Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
УПИ ХІ, кв. АГКК София (номер по предходен план:
5014464), участващ в застроен урегулиран
106 по ПУП поземлен имот УПИ ХІ (единадесет),
отреден за жилищно строителство, целият
с площ 2 900 кв.м. (две хиляди и
деветстотин квадратни метра), кв. 106
(сто и шест) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.
имот
в
урбанизирана
обл. Велико Недвижим
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ
Търново, общ.
имот
с
идентификатор
Свищов, гр. поземлен
65766.702.4976 (шест пет седем шест
Свищов,
шест точка седем нула две точка четири
ЕКАТТЕ
девет седем шест), с площ 230 кв.м.
65766, ул.
(двеста и тридесет квадратни метра),
"Черни връх" трайно предназначение на територията:
53Б, ПИ с
Урбанизирана, с начин на трайно
идентификато ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
р
65766.702.497 кадастрални регистри, одобрени със
6 по КК и КР, Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
УПИ ХІ кв. АГКК София (номер по предходен план:
5014976), участващ в застроен урегулиран
106 по ПУП поземлен имот УПИ ХІ (единадесет),
отреден за жилищно строителство, целият
с площ 2 900 кв.м. (две хиляди и
деветстотин квадратни метра), кв. 106
(сто и шест) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

6
186,60 лв. (сто
осемдесет и шест лева,
шестдесет стотинки)

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

19 731,60 лв.
(деветнадесет хиляди
седемстотин тридесет
и един лева, шестдесет
стотинки)

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

8

9

10

11

198,70 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
деветдесет и осем лева, - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
седемдесет стотинки)

13

1
31

2
5605/06.11.2013

3
5605

32

5606/06.11.2013

5606

33

5607/06.11.2013

5607

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
53А, ПИ с
идентификато
р
65766.702.497
7 по КК и КР,
УПИ ХІ кв.
106 по ПУП

5

Недвижим
имот
в
урбанизирана
територия на гр. Свищов, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
65766.702.4977 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка четири
девет седем седем), с площ 227 кв.м.
(двеста двадесет и седем квадратни
метра), трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с начин на
трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен план:
5014977), участващ в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ ХІ (единадесет),
отреден за жилищно строителство, целият
с площ 2 900 кв.м. (две хиляди и
деветстотин квадратни метра), кв. 106
(сто и шест) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.
имот
в
урбанизирана
обл. Велико Недвижим
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ
Търново, общ.
имот
с
идентификатор
Свищов, гр. поземлен
65766.702.4978 (шест пет седем шест
Свищов,
шест точка седем нула две точка четири
ЕКАТТЕ
девет седем осем), с площ 229 кв.м.
65766, ул.
(двеста двадесет и девет квадратни
"Черни връх" метра), трайно предназначение на
55Б, ПИ с
територията: Урбанизирана, с начин на
идентификато трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс, по кадастралната карта и
р
65766.702.497 кадастрални регистри, одобрени със
8 по КК и КР, Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
УПИ ХІ кв. АГКК София (номер по предходен план:
5014978), участващ в застроен урегулиран
106 по ПУП поземлен имот УПИ ХІ (единадесет),
отреден за жилищно строителство, целият
с площ 2 900 кв.м. (две хиляди и
деветстотин квадратни метра), кв. 106
(сто и шест) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.
имот
в
урбанизирана
обл. Велико Недвижим
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ
Търново, общ.
имот
с
идентификатор
Свищов, гр. поземлен
65766.702.4979 (шест пет седем шест
Свищов,
шест точка седем нула две точка четири
ЕКАТТЕ
девет седем девет), с площ 245 кв.м.
65766, ул.
(двеста четиридесет и пет квадратни
"Черни връх" метра), трайно предназначение на
55А, ПИ с
територията: Урбанизирана, с начин на
идентификато трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс, по кадастралната карта и
р
65766.702.497 кадастрални регистри, одобрени със
9 по КК и КР, Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
УПИ ХІ кв. АГКК София (номер по предходен план:
5014979), участващ в застроен урегулиран
106 по ПУП поземлен имот УПИ ХІ (единадесет),
отреден за жилищно строителство, целият
с площ 2 900 кв.м. (две хиляди и
деветстотин квадратни метра), кв. 106
(сто и шест) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

6
7
196,10 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
деветдесет и шест лева, - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
десет стотинки)

197,90 лв. (сто
деветдесет и седем
лева, деветдесет
стотинки)

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

211,70 лв. (двеста и
единадесет лева,
седемдесет стотинки)

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

8

9

10

11

14

1
34

2
5608/07.11.2013

3
5608

4
обл. Велико
Търново, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Гаргалъка",
ПИ с
идентификато
р 65766.414.19
по КК и КР на
Свищов

35

5609/13.11.2013

5609

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Петър
Ангелов" 10,
ПИ
65766.702.405
3 по КК и КР,
УПИ ІV кв. 59
по ПУП

36

5610/18.11.2013

5610

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Средна гора",
ПИ с
идентификато
р
65766.702.449
3 по КК и КР,
УПИ І, кв. 60
по ПУП.

5
Недвижим имот, представляващ поземлен
имот с идентификатор 65766.414.19 (шест
пет седем шест шест точка четири едно
четири точка едно девет), с площ 1 287
кв.м.(хиляда дведста осемдесет и седем
квадратни метра), с начин на трано
ползване: Друг вид трайно насъждение, с
трйно
ползване
на
територията:
Земеделска,
шеста
категория
по
кадастралната
карта
и
кадастрани
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
изменени със Заповед № КД-14-04172/29.03.2011 г. на Началника на СГКК Велико Търново.
Недвижим
имот
в
урбанизирана
територия на гр. Свищов, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
65766.702.4053 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка четири
нула пет три), с площ 2 885 кв.м. (две
хиляди осемстотин осемдесет и пет
квадратни метра), трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, с начин на
трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен план:
5014053), участващ в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ ІV (четири), отреден
за жилищно строителство и гаражи,
целият с площ 6 128 кв.м. (шест хиляди
сто двадесет и осем квадратни метра), кв.
59 (петдесет и девет) по ПУП-ПРЗ, зона
"Изток", одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов.
Недвижим
имот
в
урбанизирана
територия на гр. Свищов, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
65766.702.4493 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка четири
четири девет три), с площ 2783 кв.м. (две
хиляди седемстотин осемдесет и три
квадратни метра), трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, с начин на
трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, изменен със Заповед № КД14-04-539/06.10.2011 г. на Началник на
СГКК - Велико Търново (номер по
предходен план: 5014493), участващ в
застроен урегулиран поземлен имот УПИ
І (първи), кв. 60 (шестдесет, отреден за
жилищно
строителство,
гаражи,
обслужващи
дейности
и
инж.
инфраструктура, целият с площ 10380
кв.м.(десет хиляди триста и осемдесет
квадратни метра) по ПУП-ПРЗ, одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.

6
7
245,90 лв.(двеста
Кмет на Община Свищов
четиридесет и пет лева, - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
деветдесет стотинки)

41 111,20 лв.
(четиридесет и една
хиляди сто и
единадесет лева,
двадесет стотинки)

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

2 783.00 лв. (две
хиляди седемстотин
осемдесет и три лева)

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

8

9

10

11

15

1
37

2
5612/25.11.2013

3
5612

38

5613/02.12.2013

5613

39

5614/02.12.2013

5614

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово
ЕКАТТЕ
07363,
ул."Димитър
Борисов" №
35, УПИ ХІІІ480, кв. 80
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Проф.
Димитър
Бъров" , ПИ с
идентификато
р 65766.702.
4625 по КК и
КР, УПИ VІІ776 кв. 191 по
ПУП

5
Застроен урегулиран поземлен имот
УПИ ХІІІ - 480 (тринадесети четиристотин и осемдесет) кв. 80
(осемдесет), целият с площ 800 кв.м.
(осемстотин
квадратни
метра),
отреден за жилищно строителство по
регулационния план на с. Българско
Сливово, одобрен със Заповеди №
1212/1938 г. и № 1213/1938 г.

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4625 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири шест пет две
пет), целият с площ 2152 кв.м. (две
хиляди сто петдесет и два квадратни
метра), по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, изменени със Заповед
№ КД-14-04-489/23.10.2012 г. на
СГКК - Велико Търново, САМО
6,4/2152
ид.ч.(шест
цяло
и
четиридесет стотни от две хиляди сто
петдесет и две
идеални части),
участващи в УПИ VІІ-776 (седемседемстотин седемдесет и шест),
целият с площ 229 кв.м. (двеста
двадесет и девет квадратни метра),
отреден за жилищно строителство от
кв. 191 (сто деветдесет и едно) по
ПУП-ПР, одобрен със Заповед №
1070/2000 г.
обл. Велико Недвижим имот в урбанизирана
на
гр.
Свищов,
Търново, общ. територия
Свищов, гр. представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.9698 (шест
Свищов,
пет седем шест шест точка седем нула
ЕКАТТЕ
две точка девет шест девет осем),
65766, ул.
целият с площ 1693 кв.м. (хиляда
"Проф.
шестстотин деветдесет и три квадратни
Димитър
метра), ул. "Проф. Димитър Бъров" по
Бъров" , ПИ с
кадастралната карта и кадастрални
идентификато
регистри, одобрени със Заповед № РДр
18-10/12.02.2009 г. на АГКК София,
65766.702.969 изменени със Заповед № КД-14-048 по КК и КР, 489/23.10.2012 г. на СГКК - Велико
УПИ VІІ-776 Търново, САМО 2,10/1693 ид.ч.(две
кв. 191 по
цяло и десет стотни от хиляда
ПУП
шестстотин деветдесет и три идеални
части), участващи в УПИ VІІ-776
(седем-седемстотин седемдесет и шест),
целият с площ 229 кв.м. (двеста
двадесет и девет квадратни метра),
отреден за жилищно строителство от
кв. 191 (сто деветдесет и едно) по ПУППР, одобрен със Заповед № 1070/2000 г.

6
7
2 875,80 лв.(две хиляди Кмет на Община Свищов
осемстотин седемдесет - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
и пет лева, осемдесет
стотинки)

90,60 лв. (деветдесет
лева, шестдесет
стотинки)

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

27,30 лв. (двадесет и
седем лева, тридесет
стотинки)

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

8

9

10

11

16

1
40

2
5615/12.12.2013

3
5615

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р
65766.312.156
по КК и КР

41

5616/16.12.2013

5616

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Средна гора",
ПИ с
идентификато
р
65766.702.450
1 по КК и КР,
УПИ І, кв. 60
по ПУП

42

5617/16.12.2013

5617

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Средна гора",
ПИ с
идентификато
р
65766.702.449
0 по КК и КР,
УПИ І, кв. 60
по ПУП.

5
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.312.156 (шест
пет седем шест шест точка три едно
две точка едно пет шест), с площ 1
478
кв.м.(хиляда
четиристотин
седемдесет и осем квадратни метра),
с начин на трайно ползване: "Друг
вид трайно насаждение", шеста
категория, начин на предназначение
на територията: Земеделска, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София.
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4501 (шест
пет седем шест шест точка седем нула
две точка четири пет нула едно), с площ
1 868 кв.м. (хиляда осемстотин
шестдесет и осем квадратни метра),
трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 5014501), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І
(първи),
отреден
за
жилищно
строителство, гаражи, обсл. дейности и
инж. инфраструктура, целият с площ 10
380 кв.м. (десет хиляди триста и
осемдесет квадратни метра), кв. 60
(шестдесет) по ПУП-ПРЗ, одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов.
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4490 (шест
пет седем шест шест точка седем нула
две точка четири четири девет нула), с
площ 1 807 кв.м. (хиляда осемстотин и
седем квадратни метра), трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 5014490), участващ в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І
(първи),
отреден
за
жилищно
строителство, гаражи, обсл. дейности и
инж. инфраструктура, целият с площ 10
380 кв.м. (десет хиляди триста и
осемдесет квадратни метра), кв. 60
(шестдесет) по ПУП-ПРЗ

6
282,40 лв. (двеста
осемдесет и два лева,
четиридесет стотинки)

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

14 041.40 лв.
(четирнадесет хиляди
четиридесет и един
лева, четиридесет
стотинки)

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

23 155.20 лв. (двадесет
и три хиляди сто
петдесет и пет лева,
двадесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
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9

10

11

17

1
43

2
5618/10.01.2014

3
5618

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Мирон
Бешков" , ПИ
с
идентификато
р
65766.701.955
5 по КК и КР,
УПИ ХLIІ-333
кв. 35 по ПУП

44

5619/10.01.2014

5619

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Гаргалъка",
ПИ с
идентификато
р 65766.414.16
по КК и КР

45

5621/17.01.2014

5621

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково, УПИ
І кв. 36А по
ПУП

46

5621/24.01.2014

5621

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237, УПИ І
кв. 36А по
ПУП

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.701.9555 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула едно точка девет пет пет пет),
целият с площ 1390 кв.м. (хиляда
триста и деветдесет квадратни метра),
по кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София,
САМО
12/1390
ид.ч.(дванадесет от хиляда триста и
деветдесет идеални части), участващи
в УПИ ХLIІ-333 (четиридесет и
втори-триста тридесет и три), целият
с площ 98 кв.м. (деветдесет и осем
квадратни
метра),
отреден
за
обществено-обслужващи дейности от
кв. 35 (тридесет и пет) по ПУП,
одобрен със Заповед № 1665/2008 г.
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.414.16 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно четири точка едно шест), с площ
418 кв.м.(четиристотин и осемнадесет
квадратни метра), с начин на трайно
ползване: "Друг вид нива", с трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска, шеста категория по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София
11.63 % ид. части (единадесет цяло и
шестдесет и три стотни процента
идеални части) от търговска сграда,
построена през 1959 г., състояща се
от сутерен с полезна площ 245 кв.м.
(двеста четиридесет и пет квадратни
метра), първи етаж със застроена
площ 437 кв.м. (четиристотин
тридесет и седем квадратни метра) и
втори етаж със застроена площ 484
кв.м. (четиристотин осемдесет и
четири квадратни метра).
11.63 % ид. части (единадесет цяло и
шестдесет и три стотни процента
идеални части) от търговска сграда,
масивна ст.б. конструкция, построена
през 1959 г., състояща се от сутерен с
полезна площ 245 кв.м. (двеста
четиридесет и пет квадратни метра),
първи етаж със застроена площ 437
кв.м. (четиристотин тридесет и седем
квадратни метра) и втори етаж със
застроена
площ
484
кв.м.
(четиристотин осемдесет и четири
квадратни метра).

6
115,34 лв. (сто и
петнадесет лева,
тридесет и четири
стотинки)

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

50,80 лв. (петдесет
лева, осемдесет
стотинки)

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

6 175,90 лв. (шест
хиляди сто седемдесет
и пет лева, деветдесет
стотинки)

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

6 175,90 лв. (шест
хиляди сто седемдесет
и пет лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12 ал. 5 от ЗОС
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11

18

1
47

2
5622/10.02.2014

3
5622

4
обл.Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Иларион
Макариополск
и" № 13, ПИ с
идентификато
р
65766.701.180
по КК и КР,
УПИ VІІ от кв.
9 по ПУП

48

5623/13.02.2014

5623

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.411.27
по КК и КР.

49

5624/28.03.2014

5624

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013, м.
"Козловско",
имот №
000102 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.701.180 (шест пет
седем шест шест точка седем нула едно
точка едно осем нула), дворно място с
площ 336 кв.м. (триста тридесет ишест
квадратни метра), с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана (номер по
предходен
план:
5010180)
по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрена със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София, а по
ПУП-ПРЗ, зона Запад, одобрен със
Заповед № 1070/29.09.2000 г. на Кмета
на Община Свищов участва в УПИ VІІ
(седем),
целият
с
площ
864
кв.м.(осемстотин шестдесет и четири
квадратни метра), отреден за жилищно
строителство и магазини, в УПИ VІ
(шест),
отреден
за
жилищно
строителство и магазини от кв. 9 (девет)
и в улица с ОК 193-192-191, с
неуредени регулационни отношения и
представлява ПИ 2321, актуван с АДС
1267/01.08.1961г. съгласно скица №
33/23.01.2014 г.
Недвижими имот, представляващ
поземлен имот с идентификатор
65766.411.27 (шест пет седем шест
шест точка четири едно едно точка
две седем), с площ 801 кв.м.
(осемстотин и едни квадратни метра),
начин
на
предназначение
на
територията: Земеделска, с начин на
трайно ползване: Нива, шеста
категория, (стар идентификатор:
65766.37.3) по кадастралната карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София,
изменени със Заповед № КД-14-04165/25.03.2011 г. на Началника на
СГКК - В.Търново.
Земеделска земя - имот № 000102
(нула нула нула едно нула две) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 30.382 дка (тридесет декара
триста осемдесет и два квадратни
метра), от които 4.346 дка (четири
декара триста четиридесет и шест
квадратни метра) шеста категория,
13.578 дка (тринадесет декара
петстотин
седемдесет
и
осем
квадратни метра) четвърта категория
и 12.458 дка (дванадесет декара,
четиристотин петдесет и осем
квадратни метра) трета категория.

6
7
3 229,60 лв. (три
Кмет на Община Свищов
хиляди двеста двадесет - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
и девет лева, шестдесет
стотинки)

84,30 лв.(осемдесет и
четири лева, тридесет
стотинки)

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

3 147.90 лв. (три
хиляди сто
четиридесет и седем
лева, деветдесет
стотинки)

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

8

9

10

11

19

1
50

2
5625/02.04.2014

3
5625

51

5626/03.04.2014

5626

52

5627/11.04.2014

5627

53

5628/11.04.2014

5628

54

5629/24.04.2014

5629

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.162.3 (шест пет седем шест шест
точка едно шест две точка три) целият с
площ 2 999 кв.м. (две хиляди
деветстотин
деветдесет
и
девет
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията:
земеделска, начин на трайно ползване:
нива,
трета
категория
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр. София.
обл. Велико Поземлен имот с идентификатор
Търново, общ. 65766.162.2 (шест пет седем шест шест
Свищов, гр. точка едно шест две точка две) целият с
площ 6233 кв.м. (шест хиляди двеста
Свищов,
ЕКТТЕ 65766, тридесет и три квадратни метра),
трайно предназначение на територията:
местност
урбанизирана,
начин на трайно
"Ненова
ползване:
За
друг
вид производствен,
шатра", ПИ с
складов обект съгласно кадастралната
идентификато
карта и кадастрални регистри одобрени
р 65766.162.2
със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. София.

6
7
507,00 лв. (петстотин и Кмет на Община Свищов
седем лева)
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431, имот №
000192
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431, имот №
000194
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Климент
Охридски" №
11 , ПИ с
идентификато
р
65766.701.88
по КК и КР,
УПИ ХХ2686,88 кв. 3
по ПУП

Имот № 000192 (нула нула нула едно
девет две) с площ 17.398 дка
(седемнадесет
декара
триста
деветдесет и осем квадратни метра),
начин на трайно ползване: Рибарник.

22 965,40 лв. (двадесет Кмет на Община Свищов
и две хиляди
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
деветстотин шестдесет
и пет лева, четиридесет
стотинки)

Имот № 000194 (нула нула нула едно
девет четири) с площ 22.636 дка
(двадесет и два декара шестстотин
тридесет и шест квадратни метра),
начин на трайно ползване: Рибарник.

29 879,50 лв. (двадесет Кмет на Община Свищов
и девет хиляди
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
осемстотин седемдесет
и девет лева, петдесет
стотинки)

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКТТЕ 65766,
местност
"Ненова
шатра", ПИ с
идентификато
р 65766.162.3

20 194,90 лв. (двадесет
хиляди сто деветдесет
и четири лева,
деветдесет стотинки)

Недвижим имот в урбанизирана 685,91 лв. (шестстотин
територия
на
гр.
Свищов, осемдесет и пет лева,
представляващ поземлен имот с деветдесет стотинки)
идентификатор 65766.701.88 (шест пет
седем шест шест точка седем нула едно
точка осем осем), целият с площ 22 132
кв.м. (двадесет и две хиляди сто
тридесет и два квадратни метра), по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София,
САМО 73/22132 ид.ч.(седемдесет и три
от двадесет и две хиляди сто тридесет и
две идеални части), участващи в УПИ
ХХ-2686, 88 (двадесет-две хиляди
шестстотин
осемдесет
и
шест,
осемдесет и осем), целият с площ 550
кв.м. (петстотин и петдесет квадратни
метра), отреден за ниско етажно
жилищно строителство от кв. 3 (три) по
ПУП-ПР, одобрен с Решение №
759/30.01.2014 г., Прот. № 45 на
Общински съвет - Свищов.

8

9

10

11

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

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

20

1
55

2
5630/24.04.2014

3
5630

56

5631/24.04.2014

5631

57

5632/24.04.2014

5632

58

5633/28.04.2014

5633

4
обл. Велико
Търново, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Пунар
Боалар",
Поземлен
имот с
идентификато
р 65766.635.22
по КК и КР на
Свищов
обл. Велико
Търново, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Пунар
Боалар",
Поземлен
имот с
идентификато
р 65766.635.23
по КК и КР
обл. Велико
Търново, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Пунар
Боалар",
Поземлен
имот с
идентификато
р 65766.162.8
обл. Велико
Търново, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Вихрен" 10,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.419
9 по КК и КР
на Свищов,
УПИ Х, кв. 56
по ПУП на
Свищов.

5
Недвижим имот в неурбанизирана
територия на землище гр. Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.635.22 (шест пет
седем шест шест точка шест три пет
точка две две), целият с площ 9 055
кв.м. (девет хиляди и петдесет и пет
квадратни метра) , с начин на трайно
ползванае:
други
земеделски
територии, с предназначение на
територията
:Земеделска,
по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София.
Недвижим имот в неурбанизирана
територия на землище гр. Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.635.23 (шест пет
седем шест шест точка шест три пет
точка две три), целият с площ 4 260
кв.м. (четири хиляди двеста и
шестдесет квадратни метра), с начин на
трайно ползване: други земеделски
територии, с предназначение на
територията :Земеделска,

Недвижим имот в неурбанизирана
територия на землище гр. Свищов,
представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор 65766.162.8 (шест пет
седем шест шест точка едно шест две
точка осем), целият с площ 1 895 кв.м.
(хиляда осемстотин деветдесет и пет
квадратни метра), с начин на трайно
ползване: други земеделски територии, с
предназначение
на
територията
:Земеделска, по кадастралната карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София.
Недвижим
имот
в
урбанизирана
територия на гр. Свищов, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
65766.702.4199 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка четири
едно девет девет), целият с площ 915
кв.м.(девестотин и петнадесет квадратни
метра), с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с начин на
трано ползване: За друг обществен обект,
комплекс, номер попредходен план:
5014199 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София, а по
ПУП-ПРЗ, зона "Изток" с отреждане за
жилищно строителство в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ Х
(десет), целият с площ 1 304 кв.м. (хиляда
триста и четири квадратни метра) от кв.
56 (петдесет и шест),

6
7
770,10 лв.(седемстотин Кмет на Община Свищов
и седемдесет лева,
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
десет стотинки)

362,30 лв. (триста
шестдесет и два лева,
тридесет стотинки)

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

161,20 лв. (сто
шестдесет и един лева,
двадесет стотинки)

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

19 764,00
лв.(деветнадесет
хиляди седемстотин
шестдесет и четири
лева)

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

8

9

10

11

21

1
59

2
5634/29.04.2014

3
5634

4
обл. Велико
Търново, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Вихрен" 10,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.482
1 по КК и КР
на Свищов,
УПИ Х, кв. 56
по ПУП на
Свищов.

60

5635/29.04.2014

5635

61

5636/30.04.2014

5636

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Вихрен" 12,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.482
2 по КК и КР
на Свищов,
УПИ Х, кв. 56
по ПУП на
Свищов
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул. "3ти март" 50,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.372
9 по КК и КР,
УПИ ІV-3729,
кв.201 по
ПУП.

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4821 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири осем две едно),
целият с площ 126 кв.м.(сто двадесет
и шест квадратни метра) , с трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трано
ползвана: За друг обществен обект,
комплекс, номер попредходен план:
5014821по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4822 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири осем две две),
целият с площ 238 кв.м.(двеста
тридесет и осем квадратни метра), с
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трано ползвана: За друг обществен
обект, комплекс, номер попредходен
план: 5014822 по кадастралната карта
и кадастрални регистри на гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София,
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.3729 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка три седем две девет),
целият с площ 547 кв.м.(петстотин
четиридесет и седем квадратни
метра),
САМО
93/543
ид.ч.(деветдесет и три от петстотин
четиридесет и три идеални части) от
дворното място по кадастралната
карта и кадастрални регистри на
гр.Свищов, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София, (номер по предходен план:
5013729),
застроен
урегулиран
поземлен имот УПИ ІV - 3729
(четири-три хиляди седемстотин
двадесет и девет) с площ 543
кв.м.(петстотин четиридесет и три
квадратни метра) от кв. 201 (двеста и
първи) с отреждане за нискоетажно
жилищно строителство (Жм) по
ПУП-ПРЗ, зона"Изток", одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Обшщински съвет - Свищов.

6
7
131,00 лв.(сто тридесет Кмет на Община Свищов
и един лева)
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.

8
Отстъпено право на с

1 116,10 лв.(хиляда сто Кмет на Община Свищов
и шестнадесет лева,
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
десет стотинки)

Отстъпено право на с

9

10

11

5 688,80 лв.(пет хиляди Кмет на Община Свищов
шестстотин осемдесет - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
и осем лева, осемдесет
стотинки)

22

1
62

2
5637/30.04.2014

3
5637

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТА
65766, ул.
"Георги
Матев" № 5,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.966,
УПИ ХІХ-966,
кв. 87;

5
6
7
Незвижим имот в урбанизирана 3 109,60 лв.(три хиляди Кмет на Община Свищов
територия
на
гр.
Свищов, сто и девет лева,
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
представляващ
поземлен
имот шестдесет стотинки)
65766.702.966 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка
девет шест шест), с площ 299 кв.м.
(двеста деветдесет и девет квадратни
метра), с начин на трайно ползване:
За друг обществен обект, комплекс,
начин на трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, (номер
по предходен план: 5010966) по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, застроен поземлен
имот УПИ ХІХ-966 (деветнадесетдеветстотин шестдесет и шест), с
площ 302 кв.м.(триста и два
квадратни метра), кв. 87 (осемдесет и
седем),
отреден
за
жилищно
нискоетажно строителство (Жм) по
ПУП-ПРЗ, осдобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет
Свищов.

63

5638/22.05.2014

5638

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
ЕКАТТЕ
07363, УПИ
ХV-483а кв. 80
по
регулационния
план на с.
Българско
Сливово,
одобрен със
Заповед №
1213/1938 г.

Незастроен урегулиран поземлен 1 964,00 лв. (хиляда
Кмен на Община Свищов
имот УПИ ХV-483а (петнадесет - деветстотин шестдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиристотин осемдесет и три, буква и четири лева)
"а")
кв.
80
(осемдесет)
по
регулационния план на с. Българско
Сливово, одобрен със Заповед №
1213/1938 г., с площ
500 кв.м.
(петстотин квадратни метра), без
отреждане.

64

5639/12.06.2014

5639

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р
65766.312.162,
местност
"Стъклен" по
кадастралната
карта и
кадастрални
регистри

Недвижим
имот,
представляващ 152,10 лв.(сто петдесет Кмет на Община Свищов
поземлен имот с идентификатор и два лева, десет
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
65766.312.162 (шест пет седем шест стотинки)
шест точка три едно две точка едно
шест две), целият с площ 796
кв.м.(седемстотин деветдесет и шест
квадратни метра), с начин на трайно
ползване:
Друг
вид
трайно
насъждение, с предназначение на
територията:
Земеделска,
шеста
категория, по кадастраната карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г.на АГКК София.

8

9

10

11

23

1
65

2
5640/17.06.2014

3
5640

4
обл. Велико
Търново, общ.
свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" №
16, поземлен
имот с
идентификато
р
65766.702.424
8, УПИ ХІІ4248, кв. 109;

5
Недвижим имот в урланизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4248 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири две четири
осем), с площ 1 131 кв.м.(хиляда сто
тридесет и един квадратни метра), с
нчин на трайно ползване : За друг
обществен обект, комплекс, с трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, (номер по предходен
план: 5014248) по кадастралната
карта и кадстрални регистри на
землище гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
ИД на АГКК София, с отреждане застроен урегулиран имот УПИ ХІІ4248 (дванадесети-четири хиляди
двеста четиридесет и осем), с площ 1
138 кв.м.(хиляда сто тридесет и осем
квадратни метра), кв. 109 (сто и
девет) по ПУП - ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008
г., Протокол 24 на Общински съевт Свищов.

6
11 762,40
лв.(единадесет хиляди
седемстотин шестдесет
и два лева, четиридесет
стотинки)

66

5641/17.07.2014

5641

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Цанко
Церковски",
ПИ с
идентификато
р
65766.702.956
4 по КК и КР,
УПИ V-2149,
кв. 45 по ПУП

Недвижим имот в урбанизирана 6,46 лв. (шест лева,
територия
на
гр.
Свищов, четиридесет и шест
представляващ поземлен имот с стотинки)
идентификатор 65766.702.9564 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка девет пет шест
четири), целият с площ 6276 кв.м.
(шест хиляди двеста седемдесет и
шест
квадратни
метра),
по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София, изменени със Заповед № КД14-04-11/15.01.2013 г. на СГКК Велико Търново, САМО 0,11/6276
ид.ч. (нула цяло и единадесет стотни
от шест хиляди двеста седемдесет и
шест идеални части), участващи в
УПИ V-2149 (пет-две хиляди сто
четиридесет и девет), целият с площ
537 кв.м. (петстотин тридесет и седем
квадратни
метра),
отреден
за
жилищно строителство от кв. 45
(четиридесет и пет) по ПУП-ПР,
одобрен с Решение № 348/30.10.2008
г. на Общински съвет - Свищов.

7

8

9

10

11

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

24

1
67

2
5642/24.07.2014

3
5642

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Климент
Охридски" №
13, ПИ с
идентификато
р
65766.701.268
5 по КК и КР,
УПИ XIX2685, кв. 3 по
ПУП

68

5643/26.08.2014

5643

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул. "33
Свищовски
полк" № 41,
ПИ с
идентификато
р
5766.702.4291
по ККиКР,
УПИ ІІ кв. 151
по ПУП

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.701.88 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула едно осем осем), целият с площ
22 132 кв.м.(две хиляди сто тридесет
и два квадратни метра), с начин на
трайно ползване: обществен селищен
парк,
градина,
с
трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана,
по кадастралната
карта и кадастрални регистри на
землище гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК -София, САМО 8/22 132
ид.ч.(осем от двадесет и две хиляди
сто тридесет и две идеални части)
участващи в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ ХІХ-2685
(деветнадесет
две
хиляди
шестстотин осемдесет и пет), целият
с площ 428 кв.м.(четиристотин
двадесет и осем квадратни метра),
отреден за нискоетажно жилищно
строителство от кв. 3 (три), по ПУППРЗ, одобрен с Решение №
759/30.01.2014 г., Прот.№ 45 на
Общински съвет - Свищов и Заповед
№ 465-РД-01-03/08.05.2014 г. на
Зам.Кмета на Свищов по Подробния
устройствен пл
Недвижим имот в урбанизираната
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4291 (шест
пет седем шест шест точка седем нула
две точка четири две девет едно), с
площ 320 кв.м. (триста и двадесет
квадратни метра), с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана съгласно
кадастралната карта и кадастралните
регистри одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на ИД на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № 185209-17.04.2014 г. на Началник на
СГКК- Велико Търново (номер по
предходен план: кв. 151, парцел: ІV4287),
представляващ
незастроен
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ
(втори), кв. 151 (сто петдесет и едно) с
площ 320 кв.м. (триста и двадесет
квадратни
метра),
отреден
за
"обществено и делово обслужване" с
устройствен режим при условията на
смесена устройствена зона "Соп" по
ПУП-ПРЗ одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов

6
73,44 лв.(седемдесет и
три лева, четиридесет
и четири стотинки)

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

8

9

10

11

3 952,00 лв.(три хиляди Кмет на Община Свищов
деветстотин петдесет и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
два лева)
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1
69

2
5644/27.08.2014

3
5644

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Христаки
Павлович" ,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.470
6 по ККиКР,
УПИ VI-1271
кв. 72 по ПУП

5
Недвижим имот в урбанизираната
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4706 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири седем нула
шест), с площ 100 кв.м. (сто
квадратни метра), с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, с трайно предназначение
на
територията:
Урбанизирана
съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
ИД на АГКК гр. София, участващ в
застроен урегулиран поземлен имот
УПИ VІ-1271 (шести-хиляда двеста
седемдесет
и
едно),
кв.
72
(седемдесет и две) с площ 416 кв.м.
(четиристотин
и
шестнадесет
квадратни
метра),
отреден
за
"жилищно строителство" по ПУППРЗ
одобрен
с Решение
№
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов.

6
7
1 922,40 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
деветстотин двадесет и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
два лева, четиридесет
стотинки)

70

5645/27.08.2014

5645

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Искър" № 2931, ПИ с
идентификато
р
65766.702.450
0 по ККиКР,
УПИ ІV-4500
и V, кв. 63 по
ПУП

Недвижим имот в урбанизираната
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4500 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири пет нула нула),
с площ 774 кв.м. (седемстотин
седемдесет и четири квадратни
метра), с начин на трайно ползване:
За друг обществен обект, комплекс, с
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана съгласно
кадастралната карта и кадастралните
регистри одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на ИД на
АГКК гр. София, изменени със
Заповед № КД-14-04-304/28.05.2011
г. на Началник на СГКК- Велико
Търново
участващ
в
застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ІV4500 (четвърти-четири хиляди и
петстотин), кв. 63 (шестдесет и три),
целият с площ 559 кв.м. (петстотин
петдесет и девет квадратни метра) и
застроен урегулиран поземлен имот V
(пет), кв. 63 (шестдесет и три), целият
с площ 672 кв.м. (шестстотин
седемдесет и два квадратни метра),
отреден "за гаражи" по ПУП-ПРЗ

2 892,60 лв. (две
хиляди осемстотин
деветдесет и два лева,
шестдесет стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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1
71

2
5647/10.10.2014

3
5647

72

5648/10.10.2014

5648

73

5649/10.10.2014

5649

74

5650/10.10.2014

5650

75

5651/10.10.2014

5651

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
000108 по
КВС
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"При
воденицата",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
000120 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
000122 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013,
местност "При
воденицата",
имот №000144
по картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013,
местност
"Новите лозя",
имот №
000146 по
КВС

5
Земеделска земя - имот № 000108
(нула нула нула едно нула осем) с
начин на трайно ползване "Други
трайни насаждения", площ 23,288 дка
(двадесет и три декара, двеста
осемдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.

6
7
5 176.90 лв. (пет
Кмет на Община Свищов
хиляди сто седемдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и шест лева, деветдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 000120
(нула нула нула едно две нула) с
начин на трайно ползване "Други
трайни насаждения", площ 38.026 дка
(тридесет и осем декара, двадесет и
шест квадратни метра), четвърта
категория.

10 232.80 лв. (десет
Кмет на Община Свищов
хиляди двеста тридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и два лева, осемдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 000122
(нула нула нула едно две две) с начин
на трайно ползване "Други трайни
насаждения", площ 79.984 дка
(седемдесет
и
девет
декара,
деветстотин осемдесет и четири
квадратни метра), четвърта категория.

79 984.00 лв.
(седемдесет и девет
хиляди деветстотин
осемдесет и четири
лева)

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

Земеделска земя - имот № 000144
(нула нула нула едно четири четири)
с начин на трайно ползване "Други
трайни насаждения", площ 237,914
дка (двеста тридесет и седем декара,
деветстотин
и
четиринадесет
квадратни метра), четвърта категория.

52888,30 лв. (петдесет
и две хиляди
осемстотин осемдесет
и осем лева, тридесет
стотинки)

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

Земеделска земя - имот № 000146
(нула нула нула едно четири шест) с
начин на трайно ползване "Други
трайни насаждения", площ 47,115 дка
(четиридесет и седем декара, сто и
петнадесет квадратни метра), от
които 30,625 дка (тридесет декара,
шестстотин двадесет и пет квадратни
метра) шеста категория и 16,490 дка
(шестнадесет декара, четиристотин и
деветдесет квадратни метра) четвърта
категория.

3665,70 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
шестстотин шестдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и пет лева, седемдесет
стотинки)

8

9

10

11
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