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ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОС Наредба 8
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на нов акт за
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Новообразуван поземлен имот /ПИ / кадастрален № 13950.00 лева/
512 /петстотин и дванадесет/ в кв.49 а по плана на тринадесет хиляди
Област Враца ,Община Мездра , с.Типченица,
с.Типченица,одобрен със Заповед № 790/03.05.1967 деветстотин и
Община Мездра, Област Враца,
кв.49а,кадастрален № 512.
год., изменен със Заповед № 753 от 18.12.2009 год. петдесет лева 0.00 Заповед № 753/18.12.2009 год.
Площ на имота - 7.750 дка./седем дка. седемстотин и ст./
петдесет кв.м./.
Урегулиран поземлен имот УПИ V /пет/ , пл.№ 729 3643.30 лева/ Три
Област Враца, Община Мездра , с. Зверино,УПИ V,пл.№ 729 в в кв.90 по плана на с.Зверино,одобрен със Заповед хиляди шестстотин Община Мездра , Област Враца.
кв.90.
№ 400 от 26.06.1990 год. Площ на имота - 590 кв.м./ четиредесет и три
петстотин и деветдесет кв.м./ .
лева 0.30 ст./
Новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ
VІІІ
общ./осми/
в
кв.12
по
плана
на
с.Старо
село,
810.00 лева/
Област Враца , Община Мездра , с.Старо село ,кв.12. парц.VІІІ
Област Враца, Община Мездра,
одобрен със Заповед № 579/20.09.1991 год. , Заповед осемстотин и десет Заповед № 737/07.12.2009 год.
общ.
№ 737/07.12.2009 г. за изменение на ПУП. Площ на лева/.
имота - 450 кв.м.
Новообразуван поземлен имот /ПИ/ кадастрален №
1270 от кв. 99 и 85 а по плана на гр.Мездра, одобрен 111526.80 лева/сто и
със
Заповед № 111/20.02.1989 год., изменен със
Област Враца, Община Мездра , гр.Мездра, /ПИ/ кадастрален
единадесет хиляди
Заповед № 99/98 година, Заповед №335/2006 год.
имот № 1270 от кв.99 и 85 а.
петстотин двадесет Община Мездра , Област Враца.
Имота е попълнен в действащия кадастрален план и шест лева 0.80 ст./.
на гр.Мездра със Заповед № 740 от 07.12.2009 год.
Площ на поземления имот - 9372 кв.м.
Новообразуван поземлен имот /ПИ/ кадастрален №
1269 в кв.99 по плана на гр.Мездра, одобрен със
19896.80 лева/
Заповед
№ 111 от 20.02.1989 год., изменен със
деветнадесет хиляди
Област Враца , Община Мездра , гр.Мездра, /ПИ/ кад.№ 1269 в
Заповед № 99/1998 год. и Заповед № 355/2006 год. осемстотин
Община Мездра , Област Враца
кв.99.
Имота е попълнен в действащия кадастрален план деветдесет и шест
със Заповед № 739/07.12.2009 год. Площ на
лева 0.80 ст./
поземления имот - 1672 кв.м.
Имот № 080075 в землището на с. Царевец ,
местността "Ливаде". Начин на трайно ползване на 26.02. лева /
Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра , в землището на с.Царевец,
имота - нива. Категория на земята при неполивни
двадесет и шест лева Враца,Заповед№15/23.03.09г.на
местността"Ливаде".
условия - пета.Площ на имота - 0.295 дка. / нула
0.02 ст./.
Обл.Дирекция"Земеделие".
цяло двеста деветдесет и пет дка./.
Земеделска земя имот № 080163 в землището на
Община Мездра,Област
с.Царевец,Община Мездра , местността
122.33 лева/сто
Област Враца, Община Мездра ,гр.Мездра , с.Царевец,
Враца,Заповед №
"Ливаде".Категория
на
земята
при
неполивни
двадесет
и
два
лева
местността "Ливаде".
15/23.03.2009г.на
условия - пета. Начин на трайно ползване - нива.
0.33 ст./
Обл.дир."Земеделие"Враца.
Площ на имота - 1.387 дка.
Област Враца, Община Мездра, гр.Мездра, с.Царевец,
Земеделска земя имот № 080159 в землището на
39.69 лева /
Община Мездра,Област
местността"Ливаде"
с.Царевец, Община Мездра , местността"Ливаде". Тридесет и девет
Враца,Заповед № 15/23.03.2009
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16

977/25-022010

977

Област Враца , Община Мездра , гр.Мездра, с.Старо село,
местността"Ливаде".

17

978/26-022010

978

Област Враца , Община Мездра , гр.Мездра, с.Люти дол, УПИ
І ,пл.№ 59 в кв.2.

18

979/01-032010

979

Област Враца , Община Мездра , гр.Мездра,с.Игнатица, кв.14 ,
парц.І І , пл.№ 106.

19

980/17-032010

980

Област Враца ,Община Мездра, гр.Мездра , кв.53 , парц.ХІV,
пл.№ 735-общ.

20

982/27-042010

982

Област Враца , Община Мездра , с.Кален ,
местността"Рътляка".

21

983/28-042010

983

Област Враца ,Община Мездра , с.Типченица ,
местността"Дудовец".

22

984/29-042010

984

Област Враца , Община Мездра, с.Типченица , местността
"Креща".

23

985/12-052010

985

Област Враца , Община Мездра , с.Типченица ,
местността"Зли дол".

24

987/21-062010

987

ТП се намира в имот № 009092 собственост на н-ци на Стоян
Цеков Лашов в землището на с.Крета в м."Падината".

25

988/28-062010

988

Област Враца , Община Мездра , с.Боденец , упи ХVІІІ общ. в
кв.40

26

989/02-072010

989

Област Враца, Община Мездра , с.Горна Кремена ,
местността"Бубарника".

27

990/02-072010

990

Област Враца , Община Мездра , с.Горна Кремена ,
м."Бубарника".
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Категория на земята при неполивни условия - пета лева 0.69 ст./
г.на Обл.дир"Земеделие"Враца.
.Начин на трайно ползване- нива. Площ на имота 0.450 дка.
Гора в земеделски земи имот № 000195 в
землището на с.Старо село, Община Мездра ,
78.70 лева/
Община Мездра,Област
местността"Ливаде". Категория на земята при
седемдесет и осем Враца,Заповед№15/23.03.2009
неполивни условия-десета. Начин на трайно
лева 0.70 ст./
г.на Обл.дир"Земеделие"Враца.
ползване- гора в земеделски земи. Площ на имота 6.246 дка.
Застроен урегулиран поземлен имот УПИ І /първи/
775.20 лева /
,пл.№59 , кв.2 по плана на с.Люти дол, Община
седемстотин
Мездра , одобрен със Заповед № 845/16.12.1993 год.
Община Мездра ,Област Враца.
седемдесет и пет
Площ на имота - 340 кв.м. съгласно скица № 63 от лева 0.20 ст./
17.02.2010 год.
Застроен урегулиран поземлен имот УПИ І І /
втори/, пл.№ 106 , кв.22 по плана на
2302.80 лева/две
с.Игнатица,одобрен със Заповед № 726 от 1990 год. хиляди триста и два Община Мездра,Област Враца
Площ на имота - 1010 кв.м. съгласно скица № 14 от лева 0.80 ст./
26.02.2010 год.
Урегулиран поземлен имот УПИ ХІV ,пл.№ 73551824.50 лева/
общ. в кв.53 по плана на гр.Мездра , одобрен със
петдесет и една
Заповед № 111 от 20.02.1089 год. Площ на УПИ ХІV хиляди осемстотин Община Мездра, Област Враца
- 4355.00 кв.м. съгласно скица № 105 / 15.03.2010
двадесет и четири
год.
лева 0.50 ст./
Имот № 214101 в землището на с.Кален , Община 3411.88 лева./три
Община Мездра , Област Враца
Мездра , местността "Рътляка". Начин на трайно
хиляди
Решение по чл.13/5/ ЗВСГЗГФ
ползване - широколистна гора . Имота попада в нов четиристотин и
№ 0036К от 23.03.2001 год. на
подотдел номер - 194 а. Площ на имота - 25.789 дка.
единадесет лева 0.88 Общинска служба по земеделие
/двадесет и пет цяло седемстотин осемдесет и девет ст./
гр.Мездра.
дка./
Имот № 057171 в землището на с.Типченица ,
Община Мездра , местността "Дудовец". Начин на
трайно ползване - зелесена територия. Имота попада 36382.50 лева/
Община Мездра , Област Враца,
в подотдел: 125Б- 3 дка.,125Д-13 дка.,125Е- 5
тридесет и шест
Решение по чл.13/2/ ЗВСГЗГФ
дка.,125Ж-16 дка., 125 а2- 60 дка., 125 б2- 1 дка.,125 хиляди триста
№ 20Б от 05.02.2004 год. на
в2- 5 дка.,125 ц1-39 дка.,125 ч1-26 дка., 125 ш1- 7
осемдесет и два лева Общинска служба по земеделие
дка., 125 щ1-19 дка.,125 я1 - дка. Площ на имота - 0.50 ст./
гр.Мездра.
198.000 дка./сто деветдесет и осем цяло нула нула
нула дка./
Имот № 059095 в землището на с. Типченица ,
Община Мездра , местността "Креща". Начин на
56624.53 лева./
трайно ползване - залесена територия. Имота попада
петдесет и шест
Община Мездра , Област Враца
в подотдел - 122а - 11дка., 122б - 24 дка., 122ж - 6
хиляди шестстотин , Решение по чл.13/2/ ЗВСГЗГФ
дка., 122з - 17дка., 122и - 16 дка., 122к - 63дка.,122л
двадесет и четири № 20Б от 05.02.2004 год.
- 11 дка.,122м-112 дка.,122т- 96 дка., 122у-6 дка. ,
лева 0.53ст./
122/2/- 2 дка., 123я- 6 дка., 123/2/ - 4 дка.,123а1 -23
дка.,123г1- 31 дка. Площ на имота - 428.001 дка.
Имот №051116 в землището на с.Типченица ,
Община Мездра, местността"Зли дол". Начин на
21829.50 лева/
трайно ползване - залесена територия. Имота попада двадесет и една
Община Мездра , Област Враца
в подотдел - 130с - 11 дка., 130т - 29 дка., 130у - 3
хиляди осемстотин Решение по чл.13/2/ ЗВСГЗГФ
дка., 130ф - 86 дка., 130х - 36 дка. Площ на имота - двадесет и девет
№ 20Б от 05.02.2004 год.
165.000 дка./сто шестдесет и пет цяло , нула нула
лева 0.50 ст./
нула дка./
Трансформаторен пост със застроена площ 9 кв.м./ 239.20 лева/двеста
девет квадратни метра/, намиращ се в имот №
тридесет и девет
Община Мездра , Област Враца.
009092 в землището на с.Крета собственост на н-ци лева 0.20 ст./
Стоян Цеков Лашов.
Урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ общ. в кв.40 1190.60 лева/хиляда
по плана на с.Боденец , одобрен със Заповед №
Кмета на Община Мездра ,
сто и деветдесет
276/12.06.1992 год. Площ на имота - 550 кв.м. /
Област Враца.
лева 0.60 ст./
петстотин и петдесет кв.м./
Имот № 016216 в землището на с.Горна Кремена с
площ от 42.909 дка. Начин на трайно ползване 540.65 лева./
използв.ливада . Категория на земята при неполивни петстотин и
Кмета на Община Мездра ,
условия - девета, Имота се намира в
четиридесет лева
Област Враца.
местността"Бубарника" и е образуван от имот №
0.65 ст./
016197.
Имот № 016215 в землището на с.Горна Кремена с 575.43 лева/
площ от 45.669 дка. Начин на трайно ползванепетстотин
Кмета на Община Мездра ,
използв.ливада. Категория на земята при неполивни
седемдесет и пет
Област Враца.
условия- девета. Имота се намира в м."Бубарника" и лева 0.43 ст./
е образуван от имот № 016197.

Акт за поправка:
2/2010-06-23
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991/15-072010

Актове
991

29

993/19-072010

993

30

994/19-072010

994

31

995/20-072010

995

32

997/09-082010

997

33

998/07-092010

998

34

999/07-092010

999

35

1000/15-092010

1000

36

1001/15-092010

1001

37

1002/21-092010

1002

38

1003/27-092010

1003

39

1007/29-092010

1007

40

1008/29-092010

1008

Област Враца , Община Мездра , с. Царевец , кв.21"а" , парц.
V, 161.

Новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ 5 /
пети/, пл.№ 161 в кв.21 "а" по плана на с.Царевец ,
одобрен със Заповед №304/27.05.1991 год. , изменен
със Заповед № 304/28.06.2010 год. Площ на имота 730 кв.м./седемстотин и тридесет квадратни метра/.
Сграда - Автоспирка със застроена площ от 66 кв.м.
/шестдесед и шест квадратни метра/.
Новообразуван поземлен имот УПИ ХVІ общ. 107/
шестнадесет/ в кв. 16 по плана на с.Дърманци,
Област Враца , Община Мездра ,с.Дърманци , кв.16 ,парц.ХVІ. одобрен със Заповед № 540/30.09.1988 год., изменен
със Заповед№ 293/ 23.06.2010 год. Площ на имота 750 кв.м.
Новообразуван поземлен имот УПИ І/ първи/,пл.№
107 в кв.16 по плана на с.Дърманци , одобрен със
Заповед №540/30.09.1988 год., изменен със Заповед
Област Враца , Община Мездра, с.Дърманци ,кв.16 , парц.І
№ 293/23.06.2010 год. Площ на имота -600 кв.м.
Върху имота е отстъпено право на строеж на ЕТ"Снежина"Цветко Иванов Димитров.

2633.70 лв./ две
Кмета на Община Мездра ,
хиляди шестстотин Област Враца.
тридесет и три лева
0.70 ст./

1566.00 лева /
хиляда петстотин
шестдесет и шест
лева 00 ст./

Кмета на Община Мездра,
Област Враца.

1368.00 лева/хиляда
триста шестдесет и Кмета на Община Мездра
осем лева 0.00ст./

1550.40 лева/
Урегулиран поземлен имот УПИ VІ , пл.№ 160 в
кв.21"а" по плана на с.Царевец, одобрен със Заповед хиляда петстотин и Кмета на Община Мездра.
петдесет лева 0.40
№ 304/27 05.1991 год. Площ на имота - 680 кв.м.
ст./
област Враца, община Мездра, с.Руска бяла, кв.39, УПИ ІХ, пл. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ
1734,50 лв. (хиляда Кмета на Община Медра на
№337 по действащия подробен устройствен план на с.Руска
(девети), пл.№ 337 (триста тридесет и седем), кв.39 седемстотин
основание чл.12, ал.5 от Закона
бяла, одобрен със Заповед № 1063 от 02.12.1992г. на Кмета на (тридесет и девет) по плана на с.Руска бяла с площ тридесет и четири за общинската собственост
Община Мездра
от 876 кв.м.
лева 0,50)
Урегулиран поземлен имот УПИ 13 / тринадесети 1820.70 лева/
общ./ в кв. 49/четиридесет и девети/ по плана на
Област Враца , Община Мездра , с. Типченица , парцел 13
хиляда осемстотин и Кмета на Община Мездра ,
с.Типченица
, одобрен със Заповед № 790/05.03.1967 двадесет лева 0.70 Област Враца.
общ. в кв.49 по плана на с.Типченица.
год. и Заповед № 1467/27.08.1984 год. Площ на
ст./
имота - 1090 кв.м./хиляда и деветдесет кв.м/.
Урегулиран поземлен имот УПИ 6 /шести/ в кв.3 / 1774.80 лева /
Област Враца , Община Мездра , с. Брусен , парц.6 в кв.3 по трети/ по плана на с.Брусен, одобрен със Заповед № хилядя седемстотин Кмета на Община Мездра,
действащия план на с. Брусен.
628/08.10.1990 год. Площ на имота - 850 кв.м./
седемдесет и четири Област Враца.
осемстотин и петдесет кв. м./
лева 0.80 ст./
Поземлен имот с идентификатор 27317 . 937.3
намиращ се в с.Елисейна,общ.Мездра , обл.Враца по
кадастралната карта и кадастралните
3429.00 лева / три
регистри,одобрени със Заповед № РД-18хиляди
Област Враца , Община Мездра , с. Елисейна , м."Аршино" , 06/01/15.08.2007 год. на Началника на СК-Враца.
четиристотин
Община Мездра , Област Враца.
имот- 27317. 937.3
Имота се намира в м."Аршино". Трайно
двадесет и девет
предназначение на територията- Урбанизирана.
лева./
Начин на трайно ползване - за друг вид озеленени
площи. Площ на имота - 1905 кв.м. / хиляда
деветстотин и пет кв.м./
Поземлен имот с идентификатор 27317. 937.1
намиращ се в с.Елисейна ,общ.Мездра , обл.Враца
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-06/01/15.08.2007 год.
3519.00 лева/три
Област Враца , Община Мездра , с.Елисейна , м."Аршино",
на Началника на СК- Враца. Имота се намира в
хиляди петстотин и Община Мездра , Област Враца.
имот 27317 .937.1
м."Аршино". Трайно предназначение на
деветнадесет лева/
територията- Урбанизирана. Начин на трайно
ползване - за друг вид озеленени площ. Площ на
имота- 1955 кв.м./хиляда деветстотин петдесет и пет
кв. м./.
Имот № 000952 в землището на с.Ребърково,
1924.80 лева /
общ.Мездра , местността"Селището". Начин на
хиляда деветстотин
Област Враца , Община Мездра , с. Ребърково , м."Селището". трайно ползване - храсти. Категория на земята при двадесет и четири
Община Мездра , Област Враца.
неполивни условия - шеста. Площ на имота - 11.386 лева 0.80 ст./
дка./ единадесет цяло триста осемдесет и шест./
Имот № 000951 в землището на с. Ребърково, общ. 2684.85 лева / две
Мездра , местността "Селището". Начин на трайно
хиляди шестстотин
Област Враца , Община Мездра , с.Ребърково, м."Селището". ползване - храсти. Категория на земята при
осемдесет и четири Община Мездра , Област Враца.
неполивни условия- шеста. Площ на имота - 15.882 лева 0.85 ст./
дка. /петнадесет цяло осемстотин осемдесет и два./
Имот № 013013 в землището на с. Ребърково , общ.
Мездра , местността "Душкова лъка". Начин на
408.94 лева /
Област Враца, Община Мездра , с.Ребърково , местността
трайно ползване - изоставени трайни насаждения. четиристотин и осем Община Мездра , Област Враца.
"Душкова лъка".
Категория на земята при неполивни условия лева 0.94 ст./
шеста. Площ на имота - 3.091 дка. /три цяло нула
деветдесет и един дка./
Област Враца , Община Мездра , с. Ребърково , м."Селището". Имот № 014107 в землището на с.Ребърково , общ. 318.31 лева /триста Община Мездра , Област Враца.
Мездра , местността "Селището". Начин на трайно и осемнадесет лева
Област Враца , Община Мездра , с.Царевец , кв.21"а" ,
парц.VІ,пл.№160
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1026/15-102010
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52

1027/18-10-
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ползване - изоставени трайни насаждения.
0.31 ст./
Категория на земята при неполивни условия шеста. Площ на имота - 2.406 дка. /две цяло
четиристотин и шест дка./
Имот № 013018 в землището на с.Ребърково ,
общ.Мездра, м."Душкова лъка". Начин на трайно
ползване
- изоставени трайни насаждения.
528.14 лева /
Област Враца , Община Мездра , с.Ребърково , м."Душкова
Категория на земята при неполивни условия петстотин двадесет
лъка".
шеста. Площ на имота - 3.992 дка./три цяло
и осем лв. 0.14 ст./
деветстотин деветдесет и два дка./. Имота е
образуван от имот № 013010.
Имот № 013020 в землището на с.Ребърково , общ.
Мездра , м."Душкова лъка". Начин на трайно
ползване - изоставени трайни насаждения.
330.22 лева/триста и
Област Враца , Община Мездра , с.Ребърково , м."Душкова
Категория на земята при неполивни условия тридесет лева 0.22
лъка".
шеста. Площ на имота - 2.496 дка./Две цяло
ст./
четиристотин деветдесет и шест дка./ Имота е
образуван от имот № 013012.
Имот № 000957 в землището на с. Ребърково , общ.
Мездра, м."Селището". Начин на трайно ползване - 16.80 лева /
Област Враца , Община Мездра , с.Ребърково, м."Селището". дере, овраг, яма. Категория на земята при неполивни шестнадесет лева
условия - десета. Площ на имота - 2.000дка./Две
0.80 ст./
цяло нула нула нула дка./ Имота е образуван от имот
№ 000946.
Имот № 014102 в землището на с. Ребърково , общ.
Мездра , м."Селището". Начин на трайно ползване - 529.20 лева /
Област Враца , Община Мездра , с.Ребърково, м." Селището". гора в земеделска земя. Категория на земята при
петстотин двадесет
неполивни условия - шеста. Площ на имота - 4.000 и девет лева 0.20 ст./
дка./четири цяло нула нула нула дка./. Имота е
образуван от имот № 014101.
Имот № 000963 в землището на с.Ребърково ,
общ.Мездра , м."Селището". Начин на трайно
463.20 лева /
четиристотин
Област Враца , Община Мездра , с.Ребърково , м."Селището" ползване - гора в земеделска земя. Категория на
земята при неполивни условия - шеста. Площ на
шестдесет и три
имота - 3.001 дка./три цяло нула нула един дка./
лева 0.20ст./
Имота е образуван от имот № 000953.
Имот № 000760 в землището на с. Люти брод , общ.
Мездра, м."Под слога". Начин на трайно ползване - 947.70 лева /
деветстотин
Област Враца , Община Мездра , с. Люти брод , м.Под слога". гора в земеделски земи. Категория на земята при
неполивни условия - трета. Площ на имота - 3.900 четиридесет и седем
дка./три цяло и деветстотин дка./ Имота е образуван лева 0.70 ст./
от имот № 000755.
Имот № 000754 в землището на с. Елисейна ,
общ.Мездра , м."Аршино". Начин на трайно
221.38 лева /двеста
ползване - унищожена нива- пром. Категория на
Област Враца , Община Мездра , с.Елисейна , м."Аршино"
двадесет и един лева
земята при неполивни условия - осма. Площ на
0.38 ст./
имота - 5.500 дка./пет цяло и петстотин дка./ Имота
е образуван от имот № 000746.
Имот № 014121 в землището на с.Ребърково ,
общ.Мездра , м."Селището". Начин на трайно
1624.38 лева /
ползване
- гора в зем.земя. Категория на земята при хиляда шестстотин
Област Враца , Община Мездра , с.Ребърково , м."Селището".
неполивни условия- шеста. Площ на имота - 12.278 двадесет и четири
дка. /дванадесет цяло двеста седемдесет и осем
лева 0.38 ст./
дка./. Имота е образуван от имот № 014101 .
Имот № 013017 в землището на с.Ребърково ,
общ.Мездра , м."Душкова лъка". Начин на трайно
396.90 лева / триста
Община Мездра , Област Враца , с.Ребърково , м."Душкова
ползване- изоставени трайни насаждения. Категория деветдесет и шест
лъка."
на земята при неполивни условия - шеста. Площ на лева 0.90 ст./
имота - 3.000 дка./три цяло нула нула нула дка./
Имота е образуван от имот № 013010.
Имот № 000958 в землището на с.Ребърково ,
общ.Мездра ,м.Селището". Начин на трайно
ползване - дере , овраг, яма. Категория на земята при 26.35 лева /двадесет
Област Враца ,Община Мездра , с. Ребърково , м."Селището"
неполивни условия- десета. Площ на имота - 2.091 и шест лева 0.35 ст./
дка. /две цяло нула деветдесет и един дка./. Имота е
образуван от имот № 000946.
Имот № 000755 в землището на с. Елисейна , общ.
Мездра , м."Аршино". Начин на трайно ползване 164.42 лева / сто
унищожена
нива - пром. Категория на земята при
Област Враца , Община Мездра , с. Елисейна , м."Аршино"
шестдесет и четири
неполивни условия - осма. Площ на имота - 4.085
лева 0.42 ст./
дка. / четири цяло нула осемдесет и пет дка./. Имота
е образуван от имот № 000746.
Област Враца , Община Мездра , с.Люти брод, имот № 000759. Имот № 000759 в землището на с. Люти брод ,
481.87 лева /
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Община Мездра , Област Враца.

Община Мездра , Област Враца.
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Община Мездра , Област Враца.

Община Мездра , Област Враца.

Община Мездра , Област Враца
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Община Мездра , Област Враца.

Община Мездра , Област Враца
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Община Мездра , Област Враца

Община Мездра , Област Враца.
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общ.Мездра .Начин на трайно ползване - гора в
четиристотин
зем.земи. Категория на земята при неполивни
осемдесет и един
условия - трета. Площ на имота - 1.983 дка./ едно
лева 0.87 ст./
цяло деветстотин осемдесет и три дка./. Имота е
образуван от имот № 000755 .
Имот № 014023 в землището на с.Върбешница ,
общ.Мездра . Начин на трайно ползване - ливада.
13.20 лева /
Област Враца , Община Мездра , с.Върбешница , м."Байна
Категория на земята при неполивни условия- девета. Тринадесет лева 0.20
Крещ".
Площ на имота - 1.179 дка. /едно цяло сто
ст./
седемдесет и девет дка./
Имот № 014017 в землището на с.Върбешница ,
общ. Мездра, м."Байна крещ". Начин на трайно
Област Враца , Община Мездра , с.Върбешница , м."Байна
33.04 лева/тридесет
ползване - ливада. Категория на земята при
крещ".
и три лева 0.04 ст./
неполивни условия - девета. Площ на имота -2.950
дка./две цяло деветстотин и петдесет дка./.
Имот № 020023 в землището на с.Върбешница ,
общ. Мездра, м."Иванов дол". Начин на трайно
21.99 лева /
Област Враца , Община Мездра , с. Върбешница , м."Иванов
ползване
- ливада . Категория на земята при
двадесет и един лева
дол".
неполивни условия - девета. Площ на имота - 1.745 0.99 ст./
дка./ едно цяло седемстотин четиридесет и пет дка./.
Имот № 009001 в землището на с. Върбешница ,
общ. Мездра , м."Брестов дол". Начин на трайно
1257.70 лева /
Област Враца , Община Мездра , с.Върбешница , м."Брестов ползване - Друга селскостопанска територия.
Хиляда двеста
дол".
Категория на земята при неполивни условия петдесет и седем
девета. Площ на имота - 1.191 дка./ едно цяло сто
лева 0.70 ст./
деветдесет и един дка./
Имот № 000954 в землището на с. Ребърково , общ.
Мездра , местността"Селището". Начин на трайно 31.72 лева./
Област Враца , Община Мездра , с. Ребърково ,
ползване - пасище , мера. Категория на земята при тридесет и един лева
местността"Селището".
неполивни условия - шеста. Площ на имота - 0.944
0.72 ст./
дка. / нула цяло деветстотин четиридесет и четири
дка./
Имот № 013024 в землището на с. Люти брод ,
общ.Мездра, местността "Под слога". Начин на
113.18 лева / сто и
трайно ползване - пасище , мера. Категория на
Област Враца , Община Мездра , с. Люти брод , м."Под слога".
тринадесет лева 0.18
земята при неполивни условия - шеста. Площ на
ст./
имота - 3.930 дка. /три цяло деветстотин и тридесет
дка. Имота е образуван от имот № 012997.
Имот № 000542 в землището на с.Ребърково,
общ.Мездра, местността"Край село". Начин на
147.75 лева /сто
Област Враца , Община Мездра , с.Ребърково ,
трайно ползване - пасище , мера. Категория на
четиридесет и седем
местността"Край село"
земята при неполивни условия - шеста. Площ на
лева 0.75 ст./
имота 4.015 дка. /четири цяло нула петнадесет дка./
Имот № 013036 в землището на с.Люти брод,
общ.Мездра , местността "Под слога". Начин на
трайно ползване - пасище, мера. Категория на
401.07 лева /
Област Враца , Община Мездра , с.Люти брод , м."Под слога" земята при неполивни условия - шеста. Площ на
четиристотин и един
имота 13.926 дка./ тринадесет цяло деветстотин
лева 0.07 ст./
двадесет и шест дка./. Имота е образуван от имот №
012999.
Имот № 011069 в землището на с.Върбешница ,
общ.Мездра , местността"Здравчов дол". Начин на
68.31 лева/
Област Враца, Община Мездра , с.Върбешница , м."Здравчов трайно ползване - ливада. Категория на земята при
шестдесет и осем
дол".
неполивни условия - девета. Площ на имота 6.099 лева 0.31 ст./
дка./шест цяло нула деветдесет и девет дка./ Имота е
образуван от имот № 011033.
Имот № 011059 в землището на с.Върбешница ,
общ.Мездра , местността"Здравчов дол".Начин на
Област Враца , Община Мездра , с.Върбешница , м."Здравчов
3.09 лева/три лева
трайно ползване - ливада. Категория на земята при
дол".
0.09 ст./
неполивни условия - девета. Площ на имота 0.276
дка./нула цяло двеста седемдесет и шест дка./
Имот № 011027 в землището на с.Върбешница ,
общ.Мездра , м."Здравчов дол". Начин на трайно
Област Враца , Община Мездра , с.Върбешница , м.Здравчов
10.10 лева /десет
ползване
- ливада. Категория на земята при
дол".
лева 0.10 ст./
неполивни условия - девета. Площ на имота - 0.902
дка./нула цяло девет нула два дка./
Имот № 017167 в землището на с. Горна Кремена ,
общ. Мездра ,местността"Равнището". Начин на
Област Враца , Община Мездра , с.Горна Кремена ,
20.10 лева /двадесет
трайно ползване - използвана ливада. Категория на
м."Равнището".
лева 0.10 ст./
земята при неполивни условия - девета. Площ на
имота 1.795 дка./едно цяло седем девет пет дка./.
Област Враца , Община Мездра , с. Горна Кремена ,
Имот № 017092 в землището на с. Горна Кремена , 29.72 лева /
местността "Равнището".
общ.Мездра , местността"Равнището". Начин на
Двадесет и девет
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Община Мездра , Област Враца.
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Актове

66

1044/10-122010

1044

Област Враца , Община Мездра , с.Горна Кремена ,
м."Ламбова туфа".

67

1045/10-122010

1045

Област Враца , Община Мездра , с.Горна Кремена ,
м."Манастира".

68

1046/10-122010

1046

Област Враца , Община Мездра , с.Горна Кремена ,
м."Ламбова туфа".

69

1047/10-122010

1047

Област Враца , Община Мездра , с. Горна Кремена ,
м."Ламбова туфа".

70

1048/10-122010

1048

Област Враца , Община Мездра , с.Горна Кремена ,
м."Равнището".

71

1049/10-122010

1049

Област Враца, Община Мездра , с.Горна Кремена ,
м."Равнището".

72

1050/10-122010

1050

Област Враца , Община Мездра , с. Горна Кремена ,
м."Ламбова туфа"

73

1053/14-122010

1053

Област Враца , Община Мездра , с. Старо село , м."Женски
брод".

74

1054/14-122010

1054

Област Враца , Община Мездра , с.Старо село , местността няма данни.

75

1063/03-022011

1063

Област Враца , Община Мездра , с. Върбешница, м."Иванов
дол".

76

1064/03-022011

1064

Област Враца , Община Мездра , с.Върбешница, м."Иванов
дол".

77

1065/03-022011

1065

Област Враца , Община Мездра , с.Върбешница , м."Иванов
дол".

78

1066/10-022011

1066

Област Враца , Община Мездра , с. Дърманци , м."Полето"

79

1067/10-02-

1067

Област Враца , Община Мездра ,с.Оселна ,

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

трайно ползване - използвана ливада. Категория на лева 0.72 ст./
земята при неполивни условия - девета. Площ на
имота 2.654 дка./две цяло шест пет четири дка./
Имот № 018003 в землището на с. Горна Кремена ,
общ.Мездра , м.Ламбова туфа". Начин на трайно
92.94 лева /
Община Мездра , Област Враца
ползване - използвана ливада. Категория на земята деветдесет и два
.
при неполивни условия - девета. Площ на имота
лева 0.94 ст./
8.298 дка. / осем цяло две девет осем дка./
Имот № 000192 в землището на с. Горна Кремена ,
общ.Мездра ,м."Манастира". Начин на трайно
11.60 лева /
ползване - храсти . Категория на земята при
единадесет лева 0.60 Община Мездра , Област Враца.
неполивни условия - девета. Площ на имота 2.072 ст./
дка. / две цяло нула седем две дка./.
Имот № 017001 в землището на с.Горна Кремена ,
общ.Мездра , м."Ламбова туфа". Начин на трайно
323.39 лева / триста
ползване - използвана ливада. Категория на земята двадесет и три лева Община Мездра , Област Враца.
при неполивни условия - девета. Площ на имота
0.39 ст./
28.874 дка./двадесет и осем цяло, осем, седем
четири дка./
Имот № 017098 в землището на с.Горна Кремена ,
общ.Мездра , м."Ламбова туфа". Начин на трайно
14.55 лева /
ползване - използвана ливада. Категория на земята четиринадесет лева Община Мездра , Област Враца.
при неполивни условия - девета. Площ на имота
0.55 ст./
1.299 дка./ едно цяло две девет девет дка./.
Имот № 017099 в землището на с. Горна Кремена
,общ.Мездра , м."Равнището". Начин на трайно
67.83 лева/
ползване - използвана ливада. Категория на земята шестдесет и седем Община Мездра , Област Враца.
при неполивни условия - девета. Площ на имота
лева 0.83 ст./
6.056 дка. /шест цяло нула пет шест дка./
Имот № 017017 в землището на с. Горна Кремена ,
общ. Мездра , м."Равнището". Начин на трайно
30.72 лева /тридесет
ползване - използвана ливада. Категория на земята
Община Мездра , Област Враца.
лева 0.72 ст./
при неполивни условия - девета. Площ на имота
2.743 дка./две цяло седем четири три дка./
Имот № 017111 в землището на с. Горна Кремена ,
общ.Мездра , м."Ламбова туфа". Начин на трайно
254.34 лева /двеста
ползване - използвана ливада . Категория на земята
петдесет и четири
Община Мездра, Област Враца.
при неполивни условия- девета. Площ на имота
лева 0.34 ст./
22.709 дка./двадесет и две цяло седем нула девет
дка./
Имот № 000238 в землището на с. Старо село,
общ.Мездра, м."Женски брод". Начин на трайно
1007.53 лева /
ползване - използвана ливада. Категория на земята хиляда нула нула
Община Мездра , Област Враца.
при неполивни условия - пета. Площ на имота седем лева 0.53 ст./
19.082 дка. /деветнадесет цяло нула осем два дка./.
Имота е образуван от имот № 000192.
Имот № 000040 в землището на с. Старо село , общ. 15488.40 лева/
Мездра. Начин на трайно ползване - Кариера - скала. петнадесет хиляди
Площ на имота - 14.667 дка / четиринадесет цяло
четиристотин
Община Мездра , Област Враца.
шест шест седем дка./ Категория на земята - няма
осемдесет и осем
данни.
лева 0.40 ст./
Имот № 053004 в землището на с. Върбешница,
общ. Мездра , м. "Иванов дол". Начин на трайно
288.49 лева /двеста
ползване - пасище , мера.Категория на земята при осемдесет и осем
Община Мездра , Област Враца.
неполивни условия - девета. Площ на имота - 45.077
лева 0.49 лв./
дка./четиридесет и пет цяло нула седемдесет и
седем хилядни дка./
Имот № 054003 в землището на с. Върбешница ,
общ.Мездра ,м."Иванов дол". Начин на трайно
27.71 лева /двадесет
ползване - пасище , мера. Категория на земята при
Община Мездра , Област Враца.
и седем лава 0.71 ст./
неполивни условия - девета. Площ на имота - 4.330
дка./ четири цяло три три нула дка./
Имот № 053010 в землището на с.Върбешница ,
673.56 лева./
общ. Мездра , м."Иванов дол". Начин на трайно
шестстотин
ползване - пасище , мера. Категория на земята при
Община Мездра , Област Враца.
седемдесет и три
неполивни условя- девета. Площ на имота - 105.243
лева 0.56 ст./
дка. / сто и пет цяло две четири три дка./
Имот № 040084 в землището на с. Дърманци , общ.
Мездра, м."Полето". Начин на трайно ползване 329.82 лева / триста
нива. Категория на земята при неполивни условия - двадесет и девет
Община Мездра , Област Враца.
трета. Площ на имота - 1.951 дка. /един декар
лева 0.82 ст./
деветстотин петдесет и един кв.м./
Имот № 000432 в землището на с.Оселна , общ.
213.28 лева /двеста Община Мездра , Област Враца.

Заповед за отписване:
475/2012-07-24
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Актове

2011

местността"Ковачева падина".

80

1068/11-022011

1068

81

1071/15-022011

1071

82

1072/21-022011

1072

83

1073/21-022011

1073

84

1074/21-022011

1074

85

1075/21-022011

1075

86

1076/07-032011

Враца

87

1077/07-032011

1077

88

1078/16-032011

1078

89

1079/16-032011

1079

90

1080/16-032011

1080

91

1081/16-032011

1081

Мездра , местността"Ковачева падина". Начин на
и тринадесет лева
трайно ползване -използвана ливада. Категория на 0.28 ст./
земята при неполивни условия - осма. Площ на
имота - 9.761 дка. /девет декара седемстотин
шестдесет и един кв.м./
Имот № 001224 в землището на с. Оселна ,
общ.Мездра , местността"Нирски Камък". Начин на
234.11 лева/ двеста
трайно ползване - използвана ливада. Категория на
Област Враца , Община Мездра , с. Оселна , м."Нирски Камък"
тридесет и четири
Община Мездра , Област Враца.
земята при неполивни условия - девета. Площ на
лева 0.11 ст./
имота - 23.889 дка./двадесет и три дка осемстотин
осемдесет и девет кв.м./
Идеална част от урегулиран поземлен имот УПИ 5
,пл.№ 28 в кв.6 , целият от 500 кв.м. по плана на
376.20 лева /триста
Област Враца , Община Мездра , с. Руска бяла , кв.6 , парц. 5 , с.Руска бяла , одобрен със Заповед №
седемдесет и шест Община Мездра , Област Враца.
пл.№ 28.
1063/02.12.1992 год. , изменен със Заповед №
лева 0.20 ст./
804/03.06.2007 год. Площ на ид. част - 150 кв.м. / сто
и петдесет кв.м./
Имот № 000269 в землището на с.Царевец ,
общ.Мездра , местността"Малиновец". Начин на
2597.80 лева./две
Област Враца , Община Мездра , с.Царевец , м. "Малиновец". трайно ползване - друга селскостопанска територия. хиляди петстотин
Община Мездра , Област Враца.
Категория на земята при неполивни условия - трета. деветдесет и седем
Площ на имота - 2.460 дка./ два декара четиристотин лева 0.80 ст./
и шестдесет кв.м./
Имот № 000268 в землището на с.Царевец , общ.
Мездра , местността "Малиновец" . Начин на трайно
1007.40 лева/
ползване - друга селскостопанска територия.
Област Враца , Община Мездра , с.Царевец , м."Малиновец".
хиляда и седем лева Община Мездра , Област Враца.
Категория на земята при неполивни условия - трета.
0.40 ст./
Площ на имота - 0.954 дка. /нула дкара деветстотин
петдесет и четири кв.м./
Имот № 000267 в землището на с. Царевец , общ.
Мездра , местността"Трохала". Начин на трайно
3801.60 лева/ три
ползване - друга селскостопанска територия .
Област Враца, Община Мездра , с.Царевец , м."Трохала".
хиляди осемстотин и Община Мездра , Област Враца.
Категория на земята при неполивни условия един лева/.
десета. Площ на имота - 3.600 дка./три декара и
шестстотин кв.м./
Имот № 020001 в землището на с.Горна Кремена , 6450.39 лева/ шест
общ.Мездра , местността"Рудината". Начин на
хиляди
Област Враца , Община Мездра , с.Горна Кремена ,
трайно ползване - нива. Категория на земята при
четиристотин и
Община Мездра , Област Враца.
м."Рудината"
неполивни условия - четвърта. Площ на имота петдесет лева 0.39
50.003 дка./петдесет декара нула нула три кв.м./
ст./
Имот № 012018 в землището на с. Брусен ,
общ.Мездра , местността"Брусненски слог". Начин 2373.60 лева / две
Област Враца , Община Мездра , с.Брусен , м."Брусненски
на трайно ползване - затревена нива. Категория на хиляди триста
Община Мездра , Област Враца.
слог".
земята при неполивни условия - четвърта . Площ на седемдесет и три
имота - 16.000 дка. /шестнадесет дка. нула нула нула лева 0.60 ст./
кв.м./Имотът е образуван от имот № 012004.
Имот № 012019 в землището на с. Брусен , общ.
Мездра, местността"Брусненски слог". Начин на
7972.33 лева / седем
трайно ползване - затревена нива. Категория на
Област Враца , Община Мездра , с.Брусен ,
хиляди деветстотин
земята при неполивни условия - четвърта. Площ на седемдесет и два
Община Мездра , Област Враца.
местността"Брусненски слог".
имота - 53.740 дка. / петдесет и три дка. седемстотин
лева 0.33 ст./
и четиридесет кв.м./. Имотът е образуван от имот №
012004.
Имот №011056 в землището на с.Върбешница,
община Мездра, м."Здравчов дол" с НТП - ливада,
Област Враца, Община Мездра, с.Върбешница с ЕКАТТЕ
17.90 (седемнадесет Кмета на Община Мездра на
ІХ категория, площ на имота 1,598 дка ( един декар лева и деведесет ст.) основание чл.12, ал.5 от ЗОбС
12704, м."Здавчов дол"
и петстотин деведесет и осем кв.м.). Имотът е
въстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №011052 в землището на с.Върбешница,
община Мездра, м."Здравчов дол", с НТП - ливада, 14,15 лева
Област Враца, Община Мездра, с.Върбешница с ЕКАТТЕ
Кмета на Община Мездра на
ІХ категория, площ на имота 1,263 дка ( един декар (четиринадесет лева
12704, м."Здравчов дол"
основание чл.12, ал.5 от ЗОбС
и двеста шестесет и три кв.м.). Имотът е въстановен 0,15)
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 011061 в землището на с.Върбешница,
община Мездра, м."Здравчов дол", с НТП - ливада, 13,09 лв.
Област Враца, Община Мездра, с.Върбешница с ЕКАТТЕ
Кмета на Община Мездра на
ІХ категория, площ на имота - 1,169 дка (един декар (тринадесет лева и основание чл.12, ал.5 от ЗОбС
12704, м."Зравчов дол"
и сто шестдесет и девет кв.м.). Имотът е въстановен 0.09)
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 019054 в землището на с.Върбешница,
община Мездра, м."Рътовете", с НТП - ливада, ІХ
Област Враца, община Мездра, с.Върбещница с ЕКАТТЕ
33,62 лева (тридесет Кмета на Община Мездра на
категория, площ на имота - 3.002 дка (три декара и
12704, м."Рътовете"
и три лева 0,62)
основание чл.12, ал.5 от ЗОБС
два кв.м.). Имотът е въстановен в съществуващи
стари реални граници.

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0
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1082/16-032011

Актове
1082

93

1083/16-032011

1083

94

1084/16-032011

1084

95

1086/22-032011

1086

96

1087/26-042011

1087

97

1088/26-042011

1088

98

1089/16-052011

1089

99

1090/16-052011

1090

100

1091/16-052011

1091

101

1097/18-052011

1097

102

1106/30-052011

1106

103

1107/30-052011

1107

104

1108/31-052011

1108

област Враца, община Мездра, с.Върбешница с ЕКАТТЕ
12704, м."Рътовете"

Имот № 019051, в землището на с.Върбешница,
87,35 лева
община Мездра, в м."Рътовете" с НТП - ливада, ІХ (осемдесет и седем
категория, площ на имота -7,799 дка (седем декара и лева 0,35)
седемстотин и деведесет и девет дка). Имотът е
въстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №019036 в землището на с.Върбешница,
община Мездра, в м."Рътовете" с НПТ-ливада, ІХ
Област Враца, община Мездра, с.Върбешница с ЕКАТТЕ
17,00 лв.
категория, площ на имота -1,518 дка (един декар и (седемнадесет лева)
12704 в м."Рътовете"
петстотин и осемнадесет кв.м.). Имотът е
въстановен в съществуващи стари реални граници.
имот №019032 в землището на с.Върбешница,
община Мездра, в м."Рътовете" с НТП - ливада, ІХ 82,06 лева
Област Враца, общ.Мездра, с.Върбешница с ЕКАТТЕ 12704, в
категория, площ на имота -7,327 дка (седем декара (осемдесет и два
м."Рътовете"
триста двадесет и седем кв.м.). Имотът е въстановен лева 0,06)
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 140011 в землището на с.Върбешница ,
Община Мездра , м."Край село". Начин на трайно
ползване
- пустееща необработваема земя.
248.80 лева /двеста
Област Враца , Община Мездра , с. Върбешница , м."Край
Категория на земята при неполивни условия четиредесет и осем
село"
шеста. Площ на имота - 6.761 дка. /шест декара
лева 0.80 ст./
седемстотин шестдесет и един кв.м./ Имотът е
образуван от имот № 140008.
Имот № 087001 в землището на с.Боденец ,
общ.Мездра , м."Камъка". Начин на трайно ползване 339.35 лева /триста
Област Враца , Община Мездра , м."Камъка"
- ливада . Категория на земята при неполивни
тридесет и девет
условия - шеста. Площ на имота - 5.985 дка. / пет
лева 0.35 ст./
цяло деветстотин осемдесет и пет кв.м./
Урегулиран поземлен имот УПИ І общ. /първи/ в
3866.90 лева/ три
кв.2 /втори/по плана на с.Царевец ,общ. Мездра ,
хиляди осемстотин
Област Враца , Община Мездра , с.Царевец , парц.І общ. в кв.2
одобрен със Заповед № 304/27.05.1991 год. Площ на шестдесет и шест
имота - 2120 кв.м./две хиляди сто и двадесет кв.м./. лева 0.90 ст./
Имот № 000721 в землището на с.Елисейна ,
м."Прадището",общ. Мездра. Начин на трайно
8581.79 лева /осем
ползване - гора в земеделски земи. Категория на
хиляди петстотин
Област Враца, общ.Мездра , с.Елисейна , м."Прадището".
земята при неполивни условия - шеста. Площ на
осемдесет и един
имота - 45.933 дка./четиридесет и пет цяло
лева 0.79 ст./
деветстотин тридесет и три кв. м./ От имота 1.302
дка попада в отдел /под отдел/ - 349 /а/
Имот № 001005 в землището на с.Зли дол ,
м."Бегалишки дол" , общ.Мездра. Начин на трайно
44.21 лева /
Област Враца , Община Мездра ,с. Зли дол ,м."Бегалишки
ползване - храсти. Категория на земята при
четиридесет и
дол".
неполивни условия - десета. Площ на имота - 3.947
четири лева 0.21 ст./
дка. /три цяло деветстотин четиридесет и седем
кв.м./
Имот № 000588 в землището на с.Елисейна ,
м.Студеница" , общ.Мездра. Начин на трайно
ползване
- друга селскостопанска територия.
1009.50/ хиляда и
Област Враца , Община Мездра , с.Елисейна , м.Студеница"
Категория на земята при неполивни условия - пета. девет лева 0.50 ст./
Площ на имота - 0.956 дка. /нула цяло деветстотин
петдесет и шест кв.м./
ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА/ ателиета на занаятите/
със застроена площ - 202.72 кв.м. на един етаж,
масивна , монолитна със стоменобетонна
40997.00 лева/
конструкция, строена през 2008 год. СГРАДА/ зала четиридесет хиляди
Област Враца , Община Мездра , гр.Мездра , кв."Калето"
за постоянна експозиция/ със застроена площ - 88.72 деветстотин
,парц.І ,пл.№ 1533.
кв.м. едноетажна ,масивна със стоманена
деветдесет и седем
конструкция с покрив и стени от поликарбонат,
лева 0.00ст./
строена през 2008 год. Сградите се намират в парц.І
пл.№ 1533 в кв."Калето" по плана на гр.Мездра ,
одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 год.
Имот № 006042 в землището на с.Царевец
,м."Могиле" , общ.Мездра. Начин на трайно
19.55 лева /
Област Враца , общ.Мездра , с.Царевец , м."Могиле"
ползване- нива .Категория на земята при неполивни деветнадесет лева
условия - десета.Площ на имота - 2.069 дка./ две
0.55 ст./
цяло нула шестдесет и девет кв.м./
Имот № 006041 в землището на с.Царевец ,
м."Могиле", общ.Мездра. Начин на трайно ползване 16.59 лева/
Област Враца, общ.Мездра, с.Царевец , м."Могиле".
- нива. Категория на земята при неполивни условия - шестнадесет лева
десета. Площ на имота - 1.756 дка. / едно цяло
0.59 ст./
седемстотин петдесет и шест кв.м./
Област Враца , общ.Мездра , с.Царевец , м."Могиле"
Имот № 006027 в землището на с.Царевец ,
81.44 лева /
м."Могиле" , общ.Мездра. Начин на трайно ползване осемдесет и един
- нива , Категория на земята при неполивни условия лева 0.44 ст./
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1109/31-052011

1109

Област Враца , общ.Мездра , с.Царевец , м."Могиле".

106

1114/07-062011

1114

Област Враца , Община Мездра , с.Руска бяла , м."Страшни
дол"

107

1115/10-062011

1115

гр.Мездра , Област Враца , м."Шавара".

108

1116/13-062011

1116

Област Враца , Община Мездра , гр.Мездра , упи ІІ кв.17.

109

1117/14-062011

1117

Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Чуклата".

110

1118/14-062011

1118

Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Топлика".

111

1119/14-062011

1119

Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Аличовец"

112

1120/15-062011

1120

Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м." Върха".

113

1121/15-062011

1121

Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Върха".

114

1122/16-062011

1122

Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Камика".

115

1123/16-062011

1123

Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Градището".

1124

Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Изворище".

116

1124/16-062011
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- четвърта. Площ на имота - 0.549 дка./ нула цяло
петстотин четиридесет и девет кв.м./
Имот № 006026 в землището на с.Царевец ,
м."Могиле" , общ.Мездра. Начин на трайно ползване 96.87 лева /
- нива . Категория на земята при неполивни условия деветдесет и шест
- четвърта. Площ на имота - 0.653 дка. / нула цяло лева 0.87 ст./
шестстотин петдесет и три кв.м./
Имот № 025010 в землището на с.Руска бяла ,
общ.Мездра , м."Страшни дол". Начин на трайно
1519.10 лева /
ползване - ливада. Категория на земята при
хиляда петстотин и
неполивни условия - пета. Площ на имота - 25.574 деветнадесет лева
дка./двадесет и пет цяло петстотин седемдесет и
0.10 ст./
четири кв.м./
Имот № 001044 в землището на гр.Мездра , Област 735.18 лева /
Враца , м."Шавара". Начин на трайно ползване седемстотин
затревена нива . Категория на земята при неполивни тридесет и пет лева
условия - трета. Площ на имота - 4.001 дка. /четири 0.18 ст./
цяло нула нула един кв.м./.
Застроен поземлен имот УПИ 2 общ./ втори/ в кв.17
по плана на гр.Мездра , одобрен със Заповед №
3869.90 лева / три
111/20.02.1989 год. , изм. със Заповед № 255 /
хиляди осемстотин
18.05.2011 год. Площ на имота - 630 кв.м. /
шестдесет и девет
шестстотин и тридесет кв.м./ Имота е образуван от лева 0.90 ст./
УПИ 1 в кв.17.
Имот № 011369 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м." Чуклата". Начин на трайно ползване - посевна
1122.66 лева/хиляда
площ. Категория на земята при неполивни условия - сто двадесет и два
шеста. Площ на имота - 15.400 дка. / петнадесет
лева 0.66 ст./
цяло и четиристотин кв.м./ Имота е образуван от
обединяване на имот № 010888 и имот № 010908.
Имот № 011233 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м."Топлика" . Начин на трайно ползване - посевна
3546.10 лева/ три
площ. Категория на земята при неполивни условия хиляди петстотин
шеста . Площ на имота - 43.779 дка. /четиридесет и
четиридесет и шест
три цяло седемстотин седемдесет и девет кв.м./
лева 0.10 ст./
Имота е образуван от обединяване на имот №
010888 и имот № 010908.
Имот № 001108 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м."Аличовец". Начин на трайно ползване - посевна 2059.67 лева / две
площ. Категория на земята при неполивни условия хиляди петдесет и
пета. Площ на имота - 21.017 дка./ двадесет и едно
девет лева 0.67ст./
цяло нула седемнадесет кв.м./ Имота е образуван от
обединяване на имот № 010888 и имот № 010908.
Имот № 011355 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м."Върха". Начин на трайно ползване - посевна
1823.89 лева/
площ. Категория на земята при неполивни условия - хиляда осемстотин
пета. Площ на имота - 20.679 дка. /двадесет цяло
двадесет и три лева
шестстотин седемдесет и девет кв.м./ Имота е
0.89./
образуван от обединяването на имот № 010888 и
имот № 010908.
Имот № 011372 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м."Върха". Начин на трайно ползване - посевна
1368.26 лева /
площ. Категория на земята при неполивни условия - хиляда триста
шеста. Площ на имота - 18.769 дка./ осемнадесет
шестдесет и осем
цяло седемстотин шестдесет и девет кв.м./. Имота е лева 0.26 ст./
образуван от имот № 010888 и имот № 010908 .
Имот № 005032 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м."Камика" . Начин на трайно ползване - посевна 1270.79 лева /
площ . Категория на земята при неполивни условия - хиляда двеста и
пета. Площ на имота - 14.408 дка./ четиринадесет
седемдесет лева 0.79
цяло четиристотин и осем кв.м./ Имота е образуван ст./.
от обединяване на имот № 010888 и имот № 010908.
Имот № 002084 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м."Градището". Начин на трайно ползване 4565.23 лева/
посевна площ. Категория на земята при неполивни четири хиляди
условия - пета. Площ на имота - 51.760 дка. /
петстотин шестдесет
петдесет и едно цяло седемстотин и шестдесет
и пет лева 0.23 ст./
кв.м./ Имота е образуван от имот № 002080 и
обединяването на имот № 010888 и имот № 010908.
Имот № 011284 в землището на с.Лик , общ.Мездра 2138.89 лева/ две
, м."Изворище". Начин на трайно ползване - посевна хиляди сто тридесет
площ . Категория на земята при неполивни условия - и осем лева 0.89 ст./
шеста. Площ на имота - 26.406 дка./ двадесет и шест

Община Мездра , Област Враца.
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цяло четиристотин и шест кв.м./ Имот е образуван
от имот № 011229 и обединяването на имот №
010888 и имот № 010908.
Имот № 003151 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м."Мокра". Начин на трайно ползване - посевна
1875.57 лева /
площ . Категория на земята при неполивни условия - хиляда осемстотин
Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Мокра"
пета. Площ на имота - 21.265 дка./ двадесет и едно седемдесет и пет
цяло двеста шестдесет и пет кв.м./ Имота е
лева 0.57/
образуван от обединяването на имот № 010888 и
имот № 010908.
Имот № 006063 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м."Драгошов хрът". Начин на трайно ползване посевна площ. Категория на земята при неполивни 1044.44 лева/хиляда
Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Драгошов хрът". условия - шеста. Площ на имота - 14.327 дка. /
четиридесет и
четиринадесет цяло триста двадесет и седем кв.м./ четири лева 0.44 ст./
имота е образуван от обединяването на имот №
010888 и имот № 010908 .
Имот № 005043 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м."Барата".Начин на трайно ползване - посевна
1874.34 лева /
площ . Категория на земята при неполивни условияхиляда осемстотин
Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Барата".
пета. Площ на имота - 21.251 дка. / двадесет и едно
седемдесет и четири
цяло двеста петдесет и един кв.м./ . Имота е
лева 0.34 ст./
образуван от обединяването на имот № 010888 и
имот № 010908.
Имот № 005042 в землището на с.Лик , общ.Мездра
, м."Барата". Начин на трайно ползване - посевна
1687.80 лева /
площ . Категория на земята при неполивни условия хиляда шестстотин
Област Враца , Община Мездра , с.Лик , м."Барата".
пета. Площ на имота - 19.136 дка. / деветнадесет
осемдесет и седем
цяло сто тридесет и шест кв.м./ Имота е образуван
лева 0.80 ст./
от обединяването на имот № 010888 и имот №
010908.
Имот № 016219 в землището на с. Горна Кремена,
Община Мездра, местността "Тихова глава". Начин
на
трайно ползване - използвана ливада. Категория 523.49 лв.
Област Враца, Община Мездра, с. Горна Кремена, местността
на земята при неполивни условия- Девета. Площ на (петстотин двадесет
"Тихова глава".
имота - 41.547 дка(четиридесет и едно цяло
и три лева и 0,49 ст).
петстотин четиридесет и седем квадратни метра).
Имота е образуван от имот №016216.
Имот №000010 в землището на с. Кален, община
Мездра, местността "До селото".Начин на трайно
312.92 лв. (триста и
Област Враца, Община Мездра, с. Кален, местността "До
ползване- полска култура. Категория на земята при дванадесет лева 0.92
селото".
неполивни условия- Пета. Площ на имота- 3.041 дка ст.)
(три цяло нула четиридесет и един квадратни
метра).
Селскостопанска сграда със застроена площ от 69 523.50 лв.
кв.м. (шестдесет и девет квадратни метра) с масивна (петстотин двадесет
Област Враца, община Мездра, с. Кален, местността "Под
конструкция,
едноетажна, находяща се в имот
село".
и три лева и
№148001 (сто четиридесет и осем хиляди и едно) в петдесет стотинки)
землището на с. Кален, местността "Под село".
Административна сграда със застроена площ от 85 1289.70лв. (хиляда
кв.м. (осемдесет и пет квадратни метра) с масивна двеста осемдесет и
Област Враца, община Мездра, с. Кален, местността
конструкция,
едноетажна, находяща се в имот
девет лева и
"Банчовец"
№000154(сто петдесет и четири) в землището на с. седемдесет
Кален, местността "Банчовец".
стотинки).
Сграда- трафопост със застроена площ от 9 кв.м.
198.10 лв. (сто
(девет квадратни метра) с масивна конструкция
Област Враца, община Мездра, с. Кален, местността "Под
деветдесет и осем
находяща се в имот №148014 (сто четиридесет и
село".
лева и десет
осем хиляди и четиринайсет) в землището на с.
стотинки).
Кален, местността "Под село".
Имот № 000515 в землището на с.Ребърково ,
общ.Мездра , м."Селището". Начин на трайно
436.80 лева/
Област Враца , Община Мездра , с.Ребърково ,
ползване - друга селищна територия. Категория на четиристотин
местността"Селището".
земята при неполивни условия - пета. Площ на
тридесет и шест
имота 0.299 дка. / нула цяло двеста деветдесет и
лева 0.80 ст./
девет кв.м./
Имот №012002 в землището на с. Брусен, общ.
Мездра, м."Горни воден". Начин на трайно ползване: 4 128.01 лв. (четири
Изоставени трайни насаждения. Категория на
хиляди сто двадесет
Област Враца, Община Мездра, с. Брусен, м."Горни воден"
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на и осем лева и една
имота: 16.801 дка (шестнайсет цяло осемстотин и стотинка).
един декара). Имотът е в съществуващи стари
реални граници.
област Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Тихова глава" Имот № 015087 в землището на с.Горна Кремена с 303,02 лева (триста
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Община Мездра , Област Враца.

Община Мездра , Област Враца.
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Община Мездра , Област Враца.

Община Мездра, Област Враца

Община Мездра, Област Враца

Кмета на община Мездра

Кмета на община Мездра

Кмета на община Мездра.

Община Мездра , Област Враца.

Кмет на Община Мездра

Заповед за отписване:
193/2013-04-18

Кмета на Общината на
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Актове

2011

129

1141/29-072011

1141

130

1142/29-072011

1142

131

1143/29-072011

1143

132

1144/29-072011

1144

133

1145/29-072011

1145

134

1146/29-072011

1146

135

1147/02-082011

1147

136

1148/04-082011

1148

137

1149/09-082011

1149

138

1150/09-082011

1150

139

1151/09-082011

1151

140

1152/12-092011

1152

141

1153/12-09-

1153

ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра м."Тихова глава" НТП- и три лева и две
основание чл.12, ал.5 от ЗОбС
нива, четвърта категория, с площ от 2,610 дка ( два стотинки)
декара и шестотин и десет кв.м.). Имотът е
възстановен в нови реални граници.
Имот № 015094 в землището на с.Горна Кремена, с
ЕКАТТЕ-16256, общ.Мездра, м."Тихова глава",
399,02 лева (триста
НТП-използв.
ливада, девета категория, с площ от деведесет и девет
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Тихова глава"
Кмета на Община Мездра
5,278 дка (пет декара и двеста седемдесет и осем
лева и две
кв.м). Имотът е въстановен в съществуващи стари стотинки).
реални граници.
Имот № 016028 в землището на с.Горна Кремена, с
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра, м."Тихова глава" с
34,68 лв.(тридесет и
НТПизползвана ливада, девета категория, с площ четири лева и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м.Тихова глава"
Кмета на Община Мездра
от 2,752 дка (два декара и седемстотин и педесет и шестесет и осем
два кв.м.). Имотът е възстановен в съществуващи
стотинки).
стари реални граници.
Имот №016160 в землището на с.Горна Кремена, с
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра, м."Брестака", с НТП36,25 лв.(тридесет и
използ. ливада, девета категория, с площ от 2,877
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Брестака"
шест лева и двадесет Кмета на Община Мездра
дка (два декара и осемстотин и седемдесет и седем и пет стотинки).
кв.м.). Имотът е въстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 016164 в землището на с.Горна Кремена, с
ЕКАТТЕ-16256, общ.Мездра, м."Тихова глава" с
23,11 лв. (дадесет и
НТП- използв. ливада, девета категория, с площ от
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Тихова глава"
три лева и
Кмета на Община Мездра
1,834 дка (един декар и осемстотин и тридесет и
единадесет ст.).
четири кв.м.). Имотът е въстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 016161, в землището на с.Горна Кремена, с
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра, в м."Брестака", с НТПобласт Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Брестака"
използв. ливада, девета категория, с площ от 0,397 5,00 лв.( пет лева). Кмета на Община Мездра
дка (триста деведесет и седем кв.м.). Имотът е
въстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 016168, в землището на с.Горна Кремена, с 42,84 лв.
ЕКАТТЕ - 16256, общ.Мездра, в м."Тихова глава" , с (четиридесет и
Обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Тихова глава"
НТП- използ.ливада, девета категория, с площ от
четири лева и
Кмета на Община Мездра
3,400 дка (три декара и четиристотин кв.м.). Имотът осемдесет и четири
е въстановен в стари реални граници.
ст.)
Имот №016082 в землището на с.Горна Кремена,
ЕКАТТЕ - 16256, общ.Мездра, м."Тихова глава" с
838,18(осемстотин
НТП- из.ливада, девета категория, с площ от 37,323 тридесет и осем лева
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Тихова глава"
дка (тридесет и седем дка и триста двадесет и три и осемнадесет ст.)
Кмета на Общината
кв.м.). 1,822 дка от имота попадат в отдел 394 "ш" - лв.
широколистна гора. Имотът е въстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Върбешница, кв.42, УПИ ІХ,
Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ІХ
2277,00 лв.
общински, по действащия подробен устройствен план на
(девети), общински, кв.42 (четиридесет и втори) по (двехиляди двеста и Кмета на Община Мездра
с.Върбешница, одобрен със Заповед № 6 от 05.01.1996г. на
плана на с.Върбешница с площ от 1150 кв.м. (хиляда седемдесет и седем
Кмета на Община Мездра
сто и педесет кв.м.).
лв.)
Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ
3 253,80 лв. (три
обл. Враца, общ. Мездра, с. Върбешница, УПИ VІІІ,
(осми), общински, кв.42 (четиридесет и втори) по хиляди двеста
общински, по действащия подробен устройствен план на с.
плана на с. Върбешница с площ от 1 450 кв. м.
петдесет и три лева Кмет на Община Мездра.
Върбешница, одобрен със Заповед №6 от 05.01.1996 г. на Кмета
(хиляда четиристотин и петдесет квадратни метра). и осемдесет
на Община Мездра.
В имота има предвиждания за магазин и трафопост. стотинки).
2 622,30 лв. (две
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Върбешница, УПИ Х, общински, Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ Х
кв.42 по действащия подробен устройствен план на с.
(десети), общински, кв.42 (четиридесет и втори) по хиляди шестстотин
двадесет и два лева Кмет на Община Мездра.
Върбешница, одобрен със Заповед №6 от 05.01.1996 г. на Кмета плана на с. Върбешница с площ от 1 290 кв. м.
и тридесет
на Община Мездра.
(хиляда двеста и деветдесет квадратни метра).
стотинки)
3 049,20 лв. (три
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Върбешница, УПИ І, общински, Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ І
кв.43 по действащия подробен устройствен план на с.
(първи), общински, кв.43 (четиридесет и трети) по хиляди и
четиридесет и девет Кмет на Община Мездра.
Върбешница, одобрен със Заповед №6 от 05.01.1996 г. на Кмета плана на с. Върбешница с площ от 1 500 кв.м.
лева и двадесет
на Община Мездра.
(хиляда и петстотин квадратни метра).
стотинки)
Имот №112001 в землището на с. Боденец, ЕКАТТЕ
04827, общ. Мездра, м. "Воденичището". Начин на 3530,86 лв. (три
трайно ползване: Гора в земеделски земи. Категория хиляди петстотин и
на земята при неполивни условия: Пета. Площ:
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Боденец, м. "Воденичището".
тридесет лева и
Кмет на Община Мездра.
13,121 дка (тринадесет цяло и сто двадесет и един осемдесет и шест
декара). 13,121 дка от имота попадат в отдел 182/ц- ст.)
широколистна гора. Имотът е възстановен в
съществуващи реални граници.
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Моравица, м. "Реката".
Имот №000012 в землището на с. Моравица,
3437,34 лв. (три
Кмет на Община Мездра.
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Актове

2011

142

1154/12-092011

1154

143

1155/12-092011

1155

144

1156/12-092011

1156

145

1157/12-092011

1157

146

1158/12-092011

1158

147

1161/26-092011

1161

148

1162/26-092011

1162

149

1163/28-092011

1163

150

1164/06-102011

1164

151

1165/18-102011

1165

ЕКАТТЕ 49031, общ. Мездра, м. "Реката". Начин на хиляди
трайно ползване: Гора в земеделски земи. Категория четиристотин
на земята при неполивни условия: Четвърта. Площ: тридесет и седем
13,990 дка (тринадесет цяло и деветстотин и
лева и тридесет и
деветдесет декара). 1,731 дка от имота попадат в
четири ст.).
отдел 155/с- широколистна гора; 2,944 дка от имота
попадат в отдел 155/т- широколистна гора. Имотът е
възстановен в съществуващи реални граници.
Имот №004200 в землището на с. Дърманци,
ЕКАТТЕ 24668, общ. Мездра, м. "Гарван". Начин на
2137,34лв. (две
трайно ползване: Гора в земеделски земи. Категория
хиляди и сто
на земята при неполивни условия: Шеста. Площ:
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Дърманци, м. "Гарван".
тридесет и седем
8,699 дка (осем цяло и шестстотин и деветдесет и
лева и тридесет и
девет декара). 3,971 дка от имота попадат в отдел
четири ст.)
143/х- широколистна гора. Имотът е възстановен в
съществуващи реални граници.
Имот №101002 в землището на гр. Мездра,
ЕКАТТЕ 47714, общ. Мездра, м. "Искъра". Начин на
трайно ползване: Гора в земеделски земи. Категория 4118,93 лв. (четири
на земята при неполивни условия: Десета. Площ:
хиляди и сто и
Обл. Враца, общ. Мездра, м. "Искъра".
29,093 дка (двадесет и девет цяло и деветдесет и три осемнайсет лева и
декара). 13,859 дка от имота попадат в отдел 364/д- деветдесет и три
широколистна гора; 0,570 дка от имота попадат в
ст.).
отдел 364/е- широколистна гора. Имотът е
възстановен в съществуващи реални граници.
Имот №097001 в землището на с. Боденец, ЕКАТТЕ
04827, общ. Мездра, м. "Ракошник". Начин на
трайно ползване: Изоставени трайни насаждения.
2020,14 лв. )две
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Боденец, м. "Ракошник".
Категория на земята при неполивни условия: Пета. хиляди и двадесет
Площ: 12,470 дка (дванайсет цяло четиристотин и лева).
седемдесет декара). Имотът е възстановен в
съществуващи реални граници.
Имот №000818 в землището на с. Кален, ЕКАТТЕ 2945,77 лв. (две
хиляди деветстотин
35314, общ. Мездра, м. "Церовица". Начин на
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Кален, м. "Церовица".
и четиридесет и пет
трайно ползване: Дере. Площ: 19,085 дка
лева и седемдесет и
(деветнайсет цяло и осемдесет и пет декара).
седем ст.).
Имот №214095 в землището на с. Кален, ЕКАТТЕ 3786,80лв. (три
35314, общ. Мездра, м. "Селището". Начин на
хиляди и
трайно ползване: Дере, овраг, яма. Площ: 17,981 дка седемстотин
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Кален, м. "Селището".
(седемнадесет цяло и деветстотин осемдесет и един осемдесет и шест
декара). 17,981 дка от имота попадат в отдел 189/у- лева и осемдесет
широколистна гора.
ст.).
Имот №042595 в землището на с. Типченица,
ЕКАТТЕ 72432, общ. Мездра, м. "Гърдовец". Начин 198,54 лв. (сто
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
деветдесет и осем
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Типченица, м. "Гърдовец".
при неполивни условия: Четвърта. Площ: 2,251 дка лева и петдесет и
(два декара и двеста петдесет и един квадратни
четири стотинки).
метра).
Имот №047302 в землището на с. Типченица,
ЕКАТТЕ 72432, общ. Мездра, м. "Преслапа". Начин 59,98 лв. (петдесет
на
трайно ползване: Ливада. Категория на земята
и девет лева и
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Типченица, м. "Преслапа".
при неполивни условия: Седма. Площ: 1,785 дка
деветдесет и осем
(един декар и седемстотин и осемдесет и пет
стотинки).
квадратни метра).
Имот №066003 в землището на с. Боденец, ЕКАТТЕ
04827, общ. Мездра, м. "Върха". Начин на трайно
69 940,77 лв.
ползване: Изоставени трайни насаждения.
(шестдесет и девет
Категория на земята при неполивни условия: Пета.
хиляди деветстотин
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Боденец, м. "Върха".
Площ: 370,055дка (триста и седемдесет декара и
и четиридесет лева и
петдесет и пет квадратни метра). Имотът е
седемдесет и седем
възстановен в съществуващи реални граници. 5
стотинки).
(пет) дка от имота попадат в отдел 182, подотдел
"ш".
Имот №009033 в землището на гр. Мездра,
ЕКАТТЕ 47714, м."Искъра". Начин на трайно
521,69 лв
ползване: Затревена нива. Категория на земята при (петстотин двадесет
Обл. Враца, гр. Мездра, м."Искъра".
неполивни условия: Трета. Площ: 3,086 дка (три
и един лева и
декара и осемдесет и шест квадратни метра).
шестдесет и девет
Имотът е възстановен в съществуващи реални
стотинки).
граници.
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Моравица, УПИ ІІІ общински,201, урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ общински, 201, 2939,90 лв. (две
кв. 9 съгласно подробен устройствен план (ПУП) на с.
кв. 9 по плана за регулация на с. Моравица, с площ хиляди деветстотин
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Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.
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1/10/2019

Актове
Моравица, одобрен със Заповед №627/08.10.1990 г. на Кмета на 1280 кв.м. (хиляда двеста и осемдесет квадратни
Община Мездра.
метра).

152

1166/20-102011

1166

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Люти дол, м. "Мала река".

153

1167/20-102011

1167

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Люти дол, м. "Мала река".

154

1169/07-112011

1169

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Дърманци, м. "Гарван".

155

1170/07-112011

1170

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Дърманци, м. "Гарван".

156

1171/07-112011

1171

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Дърманци, м. "Гарван".

157

1172/07-112011

1172

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Дърманци, м. "Край Искъра".

158

1173/09-112011

1173

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Боденец, м. "Върха".

159

1174/09-112011

1174

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Боденец, м. "Върха".

160

1175/24-112011

1175

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Долна Кремена, м. "Робин дол".

161

1176/24-112011

1176

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Долна Кремена, м. "Старец".
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тридесет и девет
лева и деветдесет
стотинки).

Имот №116211 в землището на с. Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, м."Мала река". Начин на трайно
388,07 лв. (триста
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни осемдесет и осем
условия: Седма. Площ: 6,749 дка (шест декара и
лева и седем
седемстотин четиридесет и девет квадратни метра).
стотинки).
Имотът е възстановен в съществуващи реални
граници.
Имот №116210 в землището на с. Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, м. "Мала река". Начин на трайно
10,52 лв (десет лева
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и петдесет и две
условия: Седма. Площ: 0,183 дка (сто осемдесет и стотинки).
три квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи реални граници.
Имот №004201 в землището на с. Дърманци с
ЕКАТТЕ 24668, общ. Мездра, м. "Гарван". Начин на
трайно ползване: Гора в зем. земи. Категория на
255,53 лв. (двеста
земята при неполивни условия: Шеста. Площ: 1,278 петдесет и пет лева
дка ( един декар и двеста седемдесет и осем
и петдесет и три
квадратни метра). Имотът е възстановен в
стотинки).
съществуващи стари реални граници. 0,914 дка от
имота попадат в отдел 143/х- широколистна гора.
Имот №004203 в землището на с. Дърманци с
ЕКАТТЕ 24668, общ. Мездра, м. "Гарван". Начин на 956,25 лв.
трайно ползване: Гора в зем. земи. Категория на
(деветстотин
земята при неполивни условия: Шеста. Площ: 5,658 петдесет и шест лева
дка (пет декара и шестстотин петдесет и осем
и двадесет и пет
квадратни метра). Имотът е възстановен в
стотинки).
същеществуващи стари реални граници. 3,949 дка
от имота попадат в отдел 143/х- широколистна гора.
Имот №004202 в землището на с. Дърманци с
ЕКАТТЕ 24668, общ. Мездра, м. "Гарван". Начин на
трайно ползване: Спортен терен. Категория на
2834,00 лв. (две
земята при неполивни условия: Шеста. Площ: 2,147 хиляди осемстотин
дка (два декара и сто четиридесет и седем квадратни тридесет и четири
метра). Имотът е възстановен в съществуващи стари лева).
реални граници. 2,147 дка от имота попадат в отдел
143/х- широколистна гора.
Имот №004209 в землището на с. Дърманци с
ЕКАТТЕ 24668, общ. Мездра, м. "Край Искъра".
8345,00 лв. (осем
Начин на трайно ползване: Спортен терен.
хиляди триста
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. четиридесет и пет
Площ: 6,322 дка (шест декара и триста двадесет и лева).
два квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №066004 в землището на с. Боденец, ЕКАТТЕ
04827, общ. Мездра, м. "Върха". Начин на трайно
ползване: Изоставени трайни насаждения.
189,00 лв. (сто
Категория на земята при неполивни условия: Пета. осемдесет и девет
Площ: 1,000 дка (един декар). Имотът е възстановен лева).
в съществуващи реални граници и е образуван от
имот №066003.
Имот №066005 в землището на с. Боденец, ЕКАТТЕ
04827, общ. Мездра, м. "Върха". Начин на трайно
69 751,77 лв.
ползване: Изоставени трайни насаждения.
(шестдесет и девет
Категория на земята при неполивни условия: Пета. хиляди седемстотин
Площ: 369,057 дка (триста шестдесет и девет декара петдесет и един лева
и петдесет и седем квадратни метра). 4,802 дка от и седемдесет и
имота попадат в отдел 182/ш- широколистна гора. седем стотинки).
Имотът е възстановен в съществуващи реални
граници и е образуван от имот №066003.
Имот №886030 в землището на с. Долна Кремена,
ЕКАТТЕ 22126, общ. Мездра, м. "Робин дол". Начин
822,80 лв.
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
(осемстотин
при неполивни условия: Четвърта. Площ: 12,244 дка двадесет и два лева
(дванадесет декара и двеста четиридесет и четири и осемдесет
квадратни метра).Имотът е възстановен в
стотинки).
съществуващи реални граници и е образуван от
имот №886027.
Имот №013135 в землището на с. Долна Кремена, 354,53 лв. (триста
ЕКАТТЕ 22126, Общ. Мездра, м. "Старец". Начин на петдесет и четири
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162

1177/24-112011

1177

Обл. Враца, общ. Мездра, У.П.И. ІХ-1548, кв.94 по план за
регулация на гр. Мездра, одобрен със Заповед №111/20.02.1989
г.

163

1178/05-122011

1178

Обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, м. "Дупен камък".

164

1179/11-012012

1179

Област Враца, община Мездра, гр.Мездра, ул."Александър
Стамболийски" № 75 кв.69, парц.ХVІ;

165

1180/12-012012

1180

Обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, кв. "Лещака".

166

1181/31-082012

1181

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Барата"

167

1189/13-012012

1189

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Кален, м. "Дедово хр. кладенче".

168

1190/13-012012

1190

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Кален, м. "Дедово хр. кладенче".

169

1191/13-012012

1191

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Кален, м. "Дедово хр. кладенче".

170

1192/16-012012

1192

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена, м. "Плочата".

1193

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Царевец, м. "Дообравка".

171

1193/17-012012
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трайно ползване: Ливада. Категория на земята при лева и петдесет и
неполивни условия: Седма. Площ: 13,849 дка
три стотинки).
(тринадесет декара и осемстотин четиридесет и
девет квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи реални граници.
У.П.И. ІХ (девет)-1548 (хиляда петстотин
7138,00 лв. (седем
четиридесет и осем), кв.94 (деветдесет и четири) по
хиляди и сто
план за регулация на гр. Мездра, одобрен със
Кмет на Община Мездра.
тридесет и осем
Заповед №111/20.02.1989 г. Площ: 830 кв.м.
лева).
(осемстотин и тридесет квадратни метра).
Имот №003041 в землището на гр. Мездра,
ЕКАТТЕ 47714, м."Дупен камък". Начин на трайно 275,00 лв. (двеста
ползване: Посевна площ. Категория на земята при седемдесет и пет
Кмет на Община Мездра.
неполивни условия: Седма. Площ: 4,400 дка (четири лева).
декара и четиристотин квадратни метра).
Идеална част от урегулиран поземлен имот ХVІ, пл.
№1373, общ., кв.69 целият от 335 кв.м. по плана на 833,00 лв.
Кмета на Община Мездра на
гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от
(осемстотин и
основание чл.12, ал.5 от ЗОбС
20.02.1989г. Площ на идеалната част 70 (седемдесет тридесет и три лв.)
кв.м.).
Сграда-Трафопост (ТП)- масивна монолитна, със
552,90 лв.
застроена площ от 7 кв.м. (седем квадратни метра), (петстотин петдесет
находящ се на У.П.И. (поземлен имот) ХХХІІ
и два лева и
Кмет на Община Мездра.
(тридесет и втори) общ. от кв. 116(сто и шестнайсет) деветдесет
по плана за регулация на гр. Мездра, кв. "Лещака". стотинки).
Имот № 005179 в землището на
с.Лик,м."Барата",ЕКАТТЕ 43654,общ.Мездра. Начин
844,20 лв.
на трайно ползване : Посевна площ.Категория на
(осемстотин
земята при неполивни условия:Пета.Площ на
четиридесет и
Кмета на Община Мездра
имота:9,571 дка. (девет декара и петстотин
четири лева и
седемдесет и един кв.м).Имотът е възстановен в
двадесет ст.).
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот№ 005042.
Имот №000098 в землището на с. Кален с ЕКАТТЕ
35314, общ. Мездра, м. "Дедово хр. кладенче".
19114,70 лв.
Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска
(деветнайсет хиляди
територия. Категория на земята при неполивни
сто и четиринайсет Кмет на Община Мездра.
условия: Девета. Площ: 18,101 дка (осемнайсет
лева и седемдесет
декара и сто и един квадратни метра), които попадат стотинки).
в отдел 384/о- широколистна гора. Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №000099 в землището на с. Кален с ЕКАТТЕ
35314, общ. Мездра, м. "Дедово хр. кладенче".
30899,60 лв.
Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска
(тридесет хиляди
територия. Категория на земята при неполивни
осемстотин
условия: Девета. Площ: 29,261 дка (двадесет и девет деветдесет и девет Кмет на Община Мездра.
декара и двеста шестдесет и един квадратни метра), лева и шестдесет
които попадат в отдел 384/л- широколистна гора.
стотинки).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №000003 в землището на с. Кален с ЕКАТТЕ
35314, общ. Мездра, м. "Дедово хр. кладенче".
Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска
територия. Категория на земята при неполивни
565054,00 лв.
условия: Пета. Площ: 535,089 дка (петстотин
(петстотин
тридесет и пет декара и осемдесет и девет
шестдесет и пет
Кмет на Община Мездра.
квадратни метра). 20,667 дка (двадесет декара
хиляди и петдесет и
шестстотин и шестдесет и седем квадратни метра) четири лева).
от имота попадат в отдел 384/с- широколистна гора.
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №000105 в землището на с. Горна Кремена с
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра, м. "Плочата". Площ: 40561,00 лв.
38,410 дка (тридесет и осем декара и четиристотин и (четиридесет хиляди
десет квадратни метра). Начин на трайно ползване: и петстотин
Кмет на Община Мездра.
Друга селскостопанска територия. Категория на
шестдесет и един
земята при неполивни условия: Десета. Имотът е
лева).
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №079029 в землището на с. Царевец с
101,16 лв. (сто и
Кмет на Община Мездра.
ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра, м. "Добравка". Площ: един лева и
1,703 дка (един декар и седемстотин и три квадратни шестнайсет
метра). Начин на трайно ползване: Ливада.
стотинки).
Категория на земята при неполивни условия: Пета.

14/171

1/10/2019

Актове

172

1194/17-012012

1194

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Царевец, м. "Врътляк".

173

1195/17-012012

1195

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Царевец, м. "Добравка".

174

1196/17-012012

1196

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Царевец, м. "Добравка".

175

1197/17-012012

1197

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Върбешница, м. "Радиев дол".

176

1198/18-012012

1198

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Върбешница, м. "Мъртвилото".

177

1199/18-012012

1199

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Върбешница, м. Дедов дол".

178

1200/18-012012

1200

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена, м. "Плочата".

179

1201/18-012012

1201

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Царевец, м. "Добравка".

180

1203/19-012012

1203

Обл. Враца, общ. Мездра, У.П.И. ХV пл. №1458 от кв. 55 по
план за регулация на гр. Мездра.

181

1206/06-022012

1206

Обл. Враца, общ. Мездра, землището на с. Крета, в имот
№000027 с ЕКАТТЕ 39709.

182

1207/06-02-

1207

Обл. Враца, общ. Мездра, землището на с. Боденец, в имот
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Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №079181 в землището на с. Царевец с
ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра, м. "Врътляк". Площ:
310,13 лв. (триста и
5,221 дка (пет декара и двеста двадесет и един
десет лева и
квадратни метра). Начин на трайно ползване:
Кмет на Община Мездра.
тринайсет
Ливада. Категория на земята при неполивни
стотинки).
условия: Пета. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №079163 в землището на с. Царевец с
ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра, м. "Добравка". Площ:
409,03 лв.
6,886 дка (шест декара и осемстотин осемдесет и
(четиристотин и
шест квадратни метра). Начин на трайно ползване:
Кмет на Община Мездра.
девет лева и три
Ливада. Категория на земята при неполивни
стотинки).
условия: Пета. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №079164 в землището на с. Царевец с
ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра, м. "Добравка". Площ: 358,95 лв. (триста
6,043 дка (шест декара и четиридесет и три
петдесет и осем лева
квадратни метра). Начин на трайно ползване:
Кмет на Община Мездра.
и деветдесет и пет
Ливада. Категория на земята при неполивни
стотинки).
условия: Пета. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №000309 в землището на с. Върбешница с
ЕКАТТЕ 12704, общ. Мездра, м. "Радиев дол".
32,17 лв. (тридесет
Площ: 2,553 дка (два декара и петстотин петдесет и и два лева и
три квадратни метра). Начин на трайно ползване:
седемнайсет
Ливада. Категория на земята при неполивни
стотинки).
условия: Девета. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №015001 в землището на с. Върбешница с
ЕКАТТЕ 12704, общ. Мездра, м. "Мъртвилото".
66,49 лв. (шестдесет
Площ: 5,277 дка (пет декара и двеста седемдесет и и шест лева и
седем квадратни метра). Начин на трайно ползване: четиридесет и девет
Ливада. Категория на земята при неполивни
стотинки).
условия: Девета. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №016008 в землището на с. Върбешница с
ЕКАТТЕ 12704, общ. Мездра, м. "Дедов дол". Площ: 25,20 лв. (двадесет
2,000 дка (два декара). Начин на трайно ползване: и пет лева и
Ливада. Категория на земята при неполивни
двадесет стотинки).
условия: Девета. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №035001 в землището на с. Горна Кремена с
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра, м. "Плочата". Площ
на имота: 10,766 дка (десет декара и седемстотин
шестдесет и шест квадратни метра). Начин на
48,45 лв.
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на (четиридесет и осем
земята при неполивни условия: Десета. Върху имота лева и четиридесет и
има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На пет стотинки).
10 м. от двете страни до крайните проводници или
на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се
строят сгради и съоръжения и засажда
високостеблена растителност.
имот №000450 в землището на с. Царевец с
28427,50 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра, м. "Добравка". Площ: (двадесет и осем
21,536 дка (двадесет и един декара и петстотин
хиляди
тридесет и шест квадратни метра). Начин на трайно четиристотин
ползване: Скала. Категория на земята при
двадесет и седем
неполивни условия: Десета. Имотът е възстановен в лева и петдесет
съществуващи стари реални граници.
стотинки).
У.П.И. ХV пл. №1458 от кв.55 по план за регулация 1566,00 лв. (хиляда
на гр. Мездра одобрен със Заповед №111/20.02.1989 петстотин шестдесет
г., изм. със Заповед №100/08.01.2006 г. Площ: 140
и шест лева).
кв. м. (сто и четиридесет квадратни метра).
Сграда- Трансформаторен пост- с площ от 41 кв. м.
(четиридесет и един квадратни метра)- масивна
1198,60 лв. (хиляда
монолитна, находяща се в имот №000027 в
сто деветдесет и
землището на с. Крета с ЕКАТТЕ 39709. За сградата осем лева и
е издадено Удостоверение за търпимост
шестдесет
№24/31.01.2012 г. на Главния архитект на Община стотинки).
Мездра.
Сграда- Трансформаторен пост- с площ от 10 кв. м. 295,80 лв. (двеста

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

15/171

1/10/2019

Актове

2012

095002 с ЕКАТТЕ 04827.

183

1208/06-022012

1208

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Люти брод, м. "До моста".

184

1209/06-022012

1209

Обл. Враца, общ. Мездра, землището на с. Люти брод, м. "До
моста" в имот №016018 с ЕКАТТЕ 44745.

185

1218/27-032012

1218

Област Враца, община Мездра, с. Оселна, м. "Долна
Белевица".

186

1219/27-032012

1219

Област Враца, община Мездра, с. Боденец, м. "Дърта кория".

187

1220/27-032012

1220

Област Враца, община Мездра, с. Боденец, м. "Дърта кория".

188

1223/28-032012

1223

Област Враца, община Мездра, с. Брусен, м. "Керимица".

189

1232/05-042012

1232

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Крапец, м. "Шербовец".

190

1233/05-04-

1233

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Крета, м. "Лъката".
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(десет квадратни метра)- масивна монолитна,
деветдесет и пет
находяща се в имот №095002 в землището на с.
лева и осемдесет
Боденец с ЕКАТТЕ 04827 (Държавен поземлен
стотинки).
фонд). За сградата е издадено Удостоверение за
търпимост №28/01.02.2012 г. на Главния архитект на
Община Мездра.
Имот №016018 в землището на с. Люти брод с
ЕКАТТЕ 44745, общ. Мездра, м. "До моста". Площ
на имота: 4,071 дка (четири декара и седемдесет и
един квадратни метра). Начин на трайно ползване:
Друга селскостопанска територия. Категория на
6448,50 лв. (шест
земята при неполивни условия: Шеста. Върху имота хиляди
има следните ограничения: Електропровод 110 kV четиристотин
(сто и десет киловолта). На 20 м. (двадесет метра) от
четиридесет и осем
двете страни до крайните проводници или на 24 м.
лева и петдесет
двадесет и четири метра) от оста на електропровода,
стотинки).
не могат да се строят сгради и съоръжения и
засажда високостеблена растителност;
Трансформаторен пост с площ 9 кв. м. (девет
квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Сграда- Трансформаторен пост- с площ от 9 кв. м.
(девет квадратни метра)- масивна монолитна,
267,70 лв. (двеста
находяща се в имот №016018 в землището на с.
шестдесет и седем
Люти брод с ЕКАТТЕ 44745, общ. Мездра, м. "До
лева и седемдесет
моста". За сградата е издадено Удостоверение за
стотинки).
търпимост №25/31.01.2012 г. на Главния архитект на
Община Мездра.
Имот №001181 в землището на с. Оселна, м."Долна
Белевица", с ЕКАТТЕ 54047, общ. Мездра. Начин на
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на 166,84 лв. (сто
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
шестдесет и шест
имота: 14,896 дка (четиринайсет декара и
лева и осемдесет и
осемстотин деветдесет и шест квадратни метра).
четири стотинки).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №001050 в землището на с. Боденец, м.
"Дърта кория", с ЕКАТТЕ 04827, общ. Мездра.
Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
164,05 лв. (сто
имота: 0,868 дка (осемстотин шестдесет и осем
шестдесет и четири
квадратни метра). Върху имота има следните
лева и пет
ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стотинки).
стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок. Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №001157 в землището на с. Боденец, м.
"Дърта кория", с ЕКАТТЕ 04827, общ. Мездра.
Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
154,60 лв. (сто
имота: 0,818 дка (осемстотин и осемнайсет
петдесет и четири
квадратни метра). Върху имота има следните
лева и шестдесет
ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стотинки).
стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок. Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №000059 в землището на с. Брусен, м.
"Керимица", с ЕКАТТЕ 06598, община Мездра.
Начин на трайно ползване: Ерозирано трайно
5849,20 лв. (пет
насаждение. Категория на земята при неполивни
хиляди осемстотин
условия: Четвърта. Площ на имота: 27,774 дка
четиридесет и девет
(двадесет и седем декара и седемстотин седемдесет
лева и двадесет
и четири квадратни метра). Върху имота има
стотинки).
следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Имот №020078 в землището на с. Крапец, м.
"Шербовец", с ЕКАТТЕ 39483, общ. Мездра. Начин
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
103,72 лв. (сто и три
при неполивни условия: Седма. Площ на имота:
лева и седемдесет и
3,087 дка (три декара и осемдесет и седем квадратни две стотинки).
метра). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №029013 в землището на с. Крета, м. "Лъката, 322,85 лв. (триста

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Акт за поправка:

16/171

1/10/2019

Актове

2012

191

1234/05-042012

1234

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Боденец, м. "Дърта кория".

192

1235/05-042012

1235

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Боденец, м. "Дърта кория".

193

1236/05-042012

1236

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Лик, м. "Архангел".

194

1237/05-042012

1237

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Лик, м. "Архангел".

195

1238/05-042012

1238

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Лик, м. "Церака".

196

1239/05-042012

1239

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Лик, м. "Блеов слог".

197

1241/06-042012

1241

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Брусен, м. Зад могилата".

198

1242/06-042012

1242

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Лик.
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с ЕКАТТЕ 39709, общ. Мездра. Начин на трайно
двадесет и два лева
ползване: Ливада. Категория на земята при
и осемдесет и пет
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 3,796 стотинки).
дка (три декара и седемстотин деветдесет и шест
квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №001034 в землището на с. Боденец, м.
"Дърта кория", с ЕКАТТЕ 04827, общ. Мездра.
Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
1072,76 лв. (хиляда
имота: 5,676 дка (пет декара и шестстотин
и седемдесет и два
седемдесет и шест квадратни метра). Върху имота
лева и седемдесет и
има следните ограничения: Трайните насаждения да
шест стотинки).
се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №001103 в землището на с. Боденец, м.
"Дърта кория", с ЕКАТТЕ 04827, общ. Мездра.
Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
1241,35 лв. (хиляда
имота: 8,568 дка (осем декара и петстотин
двеста четиридесет
шестдесет и осем квадратни метра). Върху имота
и един лева и
има следните ограничения: Трайните насаждения да тридесет и пет
се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от стотинки).
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №009493 в землището на с.Лик, м.
"Архангел", с ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра. Начин
180,21 лв. (сто и
на трайно ползване: Посевна площ. Категория на
осемдесет лева и
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
двадесет и една
имота: 2,472 дка (два декара и четиристотин
стотинки).
седемдесет и два квадратни метра). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №009098 в землището на с. Лик, м.
"Архангел", с ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра. Начин
125,14 лв. (сто
на трайно ползване: Посевна площ. Категория на
двадесет и пет лева
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
и четиринайесет
имота:1,545 дка (един декар и петстотин
стотинки).
четиридесет и пет квадратни метра). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №009510 в землището на с. Лик, м. "Церака",
с ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра. Начин на трайно
159,58 лв. (сто
ползване: Посевна площ. Категория на земята при
петдесет и девет
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 2,189
лева и петдесет и
дка (два декара и сто осемдесет и девет квадратни
осем стотинки).
метра). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №009530 в землището на с. Лик, м. "Блеов
слог", с ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра. Начин на
1656,77 лв. (хиляда
трайно ползване: Посевна площ. Категория на
шестстотин петдесет
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
и шест лева и
имота: 17,786 дка (седемнайсет декара и
седемдесет и седем
седемстотин осемдесет и шест квадратни метра).
стотинки).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №022018 в землището на с. Брусен, м. "Зад
могилата", с ЕКАТТЕ 06598, общ. Мездра. Начин на
трайно ползване: Храсти. Категория на земята при
1142,13 лв. (хиляда
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 6,043 дка
сто четиридесет и
(шест декара и четиридесет и три квадратни метра).
два лева и тринайсет
0,743 дка (седемстотин четиридесет и три квадратни
стотинки).
метра) от имота попадат в отдел 140/бшироколистна гора. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №009139 в землището на с. Лик, с ЕКАТТЕ
43654, общ. Мездра. Начин на трайно ползване:
375,84 лв. (триста
Храсти. Категория на земята при неполивни
седемдесет и пет
условия: Шеста. Площ на имота: 2,435 дка (два
лева и осемдесет и
декара и четиристотин тридесет и пет квадратни
четири стотинки).
метра). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.

1439/2013-02-11
Нови актове:
1439/2013-02-11

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.
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1/10/2019
199

1243/09-042012

Актове
1243

обл.Враца, общ. Мездра, с.Очин дол, п.и. №156, кв.25

200

1249/10-042012

1249

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Лик, м. "Церака".

201

1253/13-032014

1253

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Архангел",имот № 009555

202

1258/27-042012

1258

Обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Тихова глава"

203

1259/27-042012

1259

обл. Враца, общ.Мездра, с .Горна Кремена, м."Тихова глава"

204

1260/03-052012

1260

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Лилякаша"

205

1261/03-052012

1261

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чоньов камък"

206

1262/03-052012

1262

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чоньов камък"

207

1263/03-052012

1263

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Архангел"

208

1264/03-052012

1264

обл.враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Лилякаша"

209

1265/03-052012

1265

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чоньов камък"

210

1266/04-052012

1266

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брестака"

211

1267/04-05-

1267

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брестака"
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Незастроен, неурегулиран поземлен имот № 156
640,80 лв.
(общ.), кв.25 с площ от 356 (триста педесет и шест (шестотин и
кв.м.) кв.м., по плана на с.Очин дол, одобрен със
четиридесет лв. 80
Заповед № 2124 от 19.11.1936г., попълнен със
ст.)
Заповед № 473 от 30.08.2011г. на Кмета на Община
Мездра
Имот №009516 в землището на с. Лик, м. "Церака",
с ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра. Начин на трайно
293,20 лв. (двеста
ползване: Посевна площ. Категория на земята при
деветдесет и три
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 4,022
лева и двадесет
дка (четири декара и двадесет и два квадратни
стотинки).
метра). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 009555 (нула,нула,девет,
петстотин,петдесет и пет) в землището на с.Лик,
м."Архангел", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Посевна площ. Категория на
312,80 лв. (триста и
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
дванадесет лева и
имота: 3,678 дка (три декара и шестотин седемдесет осемдесет ст.).
и осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници. Имотът е образуван от имот
№ 009137 (нула,нула,девет,сто тридсет и седем).
Имот № 016222 в землището на с.Горна Кремена,
411,42 лв.
м."Тихова глава" с НТП- използвана ливада, ІХ
(четиристотин и
категория. Площ на имота 32,652 дка (тридесет и
единадесет лева и
два декара шестотин и педесет и два кв.м.). Имотът
четиридесет и две
е въстановен в съществуващи стари реални граници
стотинки)
и е образуван от имот № 016219
Имот № 016221 в землището на с.Горна Кремена, м.
"Тихова глава", с НТП- използана ливада, ІХ
52,87 лв. (педесет и
категория. Площ на имота 4,196 дка (четири декара
два лева и осемдесет
и сто деведесет и шест кв.м.) Имотът е възстановен
и седем ст.)
в съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот № 016219
Имот № 007093 в землището на
2698,90 лв. (две
с.Лик,м."Лилякаша" с НТП-изоставена нива,VІ
хиляди шестотин
категория.Площ на имота 37,022 дка. (тридесет и
деветдесет и осем
седем декара и двадесет и два кв.м.).Имотът е
лева и деветдесет
възстановен в съществуващи стари реални граници. ст.)
Имот № 007115 в землището на с.Лик,м."Чоньов
1264,24 лв. ( хиляда
камък" с НТП-изоставена нива, VІ категория.Площ двеста шестдесет и
на имота 22,297 дка. (двадесет и два декара двеста четири лева и
деветдесет и седем кв.м.)Имотът е възстановен в
двадесет и четири
съществуващи стари граници.
ст.)
Имот № 007124 в землището на с.Лик,м."Чоньов
1672,76 лв. (хиляда
камък" с НТП - изоставена нива,VІ категория.Площ шестотин
29,502 дка. (двадесет и девет декара и петстотин и седемдесет и два
два кв.м.).Имотът е възстановен в съществуващи
лева и седемдесет и
стари реални граници и е образуван от имот
шест ст.)
№007003
Имот № 009124 в землището на
1194,02 лв.(хиляда
с.Лик,м."Архангел",с НТП-изоставена нива, VІ
сто деветдесет и
категория.Площ на имота 14,039 дка.(четиринадесет четири лева и две
декара и тридесет и девет кв.м.).Имотът е
стотинки)
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №007088 в землището на
с.Лик,м."Лилякаша",с НТП-посевна площ,категория
4300,01 лв.(четири
VІ.Площ на имота 58,985 дка.(петдесет и осем
хиляди триста лева и
декара и деветстотин осемдесет и пет кв.м).Имотът една ст.)
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №007011 в землището на с.Лик,м."Чоньов
1144,04 лв. (хиляда
Камък",с НТП-посевна площ, VІ категория.Площ на
сто четиредесет и
имота 20,177 дка.(двадесет хиляди дка. и сто
четири лева и
седемдесет и седем кв.м).Имотът е възстановен в
четири ст.)
съществуващи стари реални граници
Имот № 007126 в землището на с.Лик,м."Брестака",
с НТП-посевна площ,VІ категория.Площ на имота 739,11 лв.
11,406 дка. (единадесет декара и четиристотин и
(седемстотин
шест кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи тридесет и девет лв.
стари реални граници и е образуван от имот №
и единадесет ст.)
007031
Имот № 007127 в землището на
1556,76 лв. (хиляда

няма

Заповед за отписване:
454/2012-07-12

Кмет на Община Мездра.

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра
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Актове

2012

212

1268/04-052012

1268

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брестака"

213

1269/04-052012

1269

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брестака"

214

1270/04-052012

1270

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Гребен"

215

1271/04-052012

1271

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Петков дол"

216

1272/04-052012

1272

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чапая"

217

1273/04-052012

1273

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чапая"

218

1274/04-052012

1274

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чапая"

219

1275/04-052012

1275

обл.враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Архангел"

220

1276/04-052012

1276

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Архангел"

221

1277/04-052012

1277

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Архангел"

222

1278/08-052012

1278

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Раги"

223

1300/19-052012

1300

обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,м."Върха"

1305

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Зяк"

224

1305/29-052012
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с.Лик,м."Брестака",с НТП-посевна площ,VІ
петстотин петдесет
категория.Площ на имота 24,024 дка. (двадесет и
и шест лв. и
четири декара и двадесет и четири кв.м).Имотът е седемдесет и шест
възстановен в стари реални граници и е образуван ст.)
от имот № 007031
Имот № 007021 в землището на
с.Лик,м."Брестака",с НТП-посевна площ, VІ
категория.Площ на имота 25,290 дка. (двадесет и пет
декара и двеста и деветдесет кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници
Имот № 007024 в землището на
1246,36 лв. (хиляда
с.Лик,м."Брестака"с НТП-посевна площ,VІ
двеста четиредесет и
категория.Площ на имота19,234 дка.(деветнадесет
шест лв. и тридесет
декара и двеста тридесет и четири кв.м).Имотът е
и шест ст.)
възстановен в съществуващи стари реални граници
Имот №007019 в землището на с.Лик,м."Гребен",с 1429,92 лв. (хиляда
НТП-посевна площ,VІ категория.Площ на имота
четиристотин
25,219 дка. (двадесет и пет декара и двеста и
двадесет и девет
деветнадесет кв.м).Имотът е възстановен в
лева и деветдесет и
съществуващи реални граници
две ст.)
Имот № 007121 в землището на с.Лик,м."Петков
дол" с НТП-посевна площ, VІ категория. Площ на
1716,65 лв. (хиляда
имота 23,548 дка. ( двадесет и три декара и
седемстотин и
петстотин четиредесет и осем кв.м).Имотът е
шестнадесет лева и
възстановен в съществуващи реални стари граници шестдесет и пет ст.)
и е образуван от имот № 007074
Имот № 011503 в землището на с.Лик,м."Чапая",с 960,30 лв.
НТП- посевна площ,VІ категория.Площ на имота
(деветстотин и
11,291 дка.(единадесет декара и двеста деветдесет и шестдесет лева и
един кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи тридесет ст.)
стари реални граници
Имот № 011297 в землището на с.Лик,м."Чапая",с 995,38 лв.
НТП-посевна площ, VІ категория.Площ на имота
(деветстотин
13,654 дка.(тринадесет декара и шестотин петдесет деветдесет и пет лв.
и четири кв.м).Имотът е възстановен в
и тридесет и осем
съществуващи стари реални граници
ст.)
Имот № 011486 в землището на с.Лик,м."Чапая",с 1763,43 лв.(хиляда
НТП-посевна площ,VІ категория.Площ на имота
седемстотин
20,734 дка.(двадесет декара и седемстотин тридесет шестдесет и три
и четири кв.м).Имотът е възстановен в
лева и четиредесет и
съществуващи стари реални граници
три ст.)
Имот № 009114 в землището на
2465,68 лв.( две
с.Лик,м."Архангел",с НТП-посевна площ, VІ
хиляди
категория.Площ на имота 28,991 дка. ( двадесет и
четиристотин
осем декара и деветстотин деветдесет и един
шестдесет и пет лева
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари и шестдесет и осем
реални граници
ст.)
Имот № 009111 в землището на
с.Лик,м."Архангел",с НТП-посевна площ, VІ
1052,53 лв. (хиляда
категория.Площ на имота 14,438 дка.(четиринадесет
петдесет и два лева
декара четиристотин тридесет и осем кв.м).Имотът
и петдесет и три ст.)
е възстановен в съществуващи стари реални
граници
Имот № 009137 в землището на
с.Лик,м."Архангел",с НТП-посевна площ, VІ
категория.Площ на имота 10,928 дка. (десет декара и
деветстотин двадесет и осем кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници
Имот № 016010 в землището на с.Ослен
Криводол,м."Раги",с НТП-изоставена нива,VІ
238,40 лв. (двеста
категория.Площ на имота 2,083 дка. ( два декара и тридесет и осем лева
осемдесет и три кв.м).Имотът е възстановен в
и четиредесет ст.)
съществуващи стари реални граници
Имот №0110030 в землището на
гр.Мездра,м."Върха",ЕКАТТЕ 47714,
232,75 лв. (двеста
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Изоставена
тридесет и два лева
ливада.Категория на земята при неполивни
и седемедесет и пет
условия:Девета.Площ на имота:13,300 дка.
ст.)
(тринадесет декара и триста кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 125176 в землището на с.Старо
3822,44 лв.
Община Мездра
село,м."Зяк",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин на (трихиляди
трайно ползване: Изоставена нива. Категория на
осемстотин двадесет
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Актове

225

1306/29-052012

1306

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Шербовец"

226

1307/29-052012

1307

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Страната"

227

1310/04-062012

1310

обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Хубина дупка"

228

1312/11-062012

1312

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Харта"

229

1313/11-062012

1313

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Харта"

230

1314/11-062012

1314

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Харта"

231

1315/12-062012

1315

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Орничака"

232

1318/19-062012

1318

Обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,ул."Янко Сакъзов" № 19

1323

Обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Женски брод"

233

1323/02-072012
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земята при неполивни условия:Десета.Площ на
и два лева и
имота: 471,906 дка. (четиристотин седемдесет и
четиредесет и
един декара и деветстотин и шест кв.м).Имотът е
четири ст.)
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 020182 в землището на
с.Крапец,м."Шербовец",ЕКАТТЕ 39483,
2494,91 лв. (две
общ.Мездра.Начин на трайно
хиляди
ползване:Ливада.Категория на земята при
четиристотин
неполивни условия: Седма.Площ на имота: 152,189 деветдесет и четири
дка. (сто петдесет и два декара и сто осемдесет и
лева и деветдесет и
девет кв.м.).Имотът е възстановен в съществуващи една ст.)
стари реални граници.
Имот № 013003 в землището на
2494,91 лв. (две
с.Крапец,м."Страната",ЕКАТТЕ 39483,
хиляди
общ.Мездра.Начин на трайно ползване
четиристотин
:Ливада.Категория на земята при неполивни
деветдесет и четири
условия: Шеста.Площ на имота: 44,002 дка. (
лева и деветдесет и
четиредесет и четири декара и два кв.м). Имотът е
една ст.)
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №037009 в землището на
с.Цаконица,м."Хубина дупка",ЕКАТТЕ 78015,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Полска
921,06 лв. (
култура.Категория на земята при неполивни
деветстотин
условия:Пета.Площ на имота: 8,951 дка. ( осем
двадесет и един лев
декара и деветстотин петдесет и един кв.м).Имотът и шест ст.)
е възстановен в саществуващи стари реални
граници.
Имот №097015 в землището на с.Горна
Бешовица,м."Харта",ЕКАТТЕ
1492,90 лв.(хиляда
16122,общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Друга
четиристотин
селскостопанска територия.Категория на земята при
деветдесет и два
неполивни условия:Четвърта. Площ на имота: 1,131
лева и деветдесет
дка.(един декар и сто тридесет и един кв.м).Имотът
ст.)
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 097002 в землището на с.Горна
Бешовица,м."Харта",ЕКАТТЕ 16122,
1446,70 лв. (хиляда
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Друга
четиристотин
селскостопанска територия. Категория на земята при четиредесет и шест
неполивни условия:Четвърта. Площ на имота: 1,096 лева и седемдесет
дка. (един декар и деветдесет и шест кв.м).Имотът е ст.).
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот №097001 в землището на с.Горна
Бешовица,м."Харта",ЕКАТТЕ 16122,
725,47 лв.
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Изоставена (седемстотин
нива.Категория на земята при неполивни условия: двадесет и пет ллева
Четвърта.Площ на имота:5,356 дка. (пет декара и
и четиредесет и
триста петдесет и шест кв.м).Имотът е възстановен седем ст.)
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000010 в землището на
с.Моравица,м."Орничака",ЕКАТТЕ 49031,
18 884,30 лв.
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Спортна
(осемнадесет хиляди
територия.Категория на земята при неполивни
осемстотин
условия: Четвърта.Площ на имота:12,900 дка.
осемдесет и четири
(дванадесет декара и деветстотин кв.м).Имотът е
лева и тридесет ст.)
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Спортен имот - клуб : 1. Част от първи етаж със ЗП
-64,74 кв.м., представляващ вход със стълбищна
клетка,тоалетни с умивалня,съблекалня, предверие
към перално помещение и баня; 2.Част от втори
етаж със ЗП - 216,49 кв.м.,представляващ
тренировъчна зала за заниятия,стълбищна
45527,10 лв.
площадка,кафе-бюфет,офис за треньор с битова
(четиридесет и пет
стая, склад за екипировка и открита тераса със ЗП - хиляди петстотин
69,35 кв.м. Конструкцията на сградата е
двадесет и седем
монолитна,тухлена със стоманобетонови колони и лева и десет ст.).
греди.Строителството е извършено през 1965 г.,а
през 2008 г. е извършено преустройство за спортен
клуб (у-ние №50/23.12.2008г. за въвеждане в
експлоатация).Сградата се намира в УПИ ІІ,пл.
№398,кв.20 по плана на гр.Мездра.
Имот № 000238 в землището на с.Старо
1133,47 лв. (хиляда
село,м."Женски брод",ЕКАТТЕ
сто тридесет и три

Община Мездра

Община Мездра

Кмет на община Мездра

Кмет на Община Мездра

Кмет на Община Мездра

Кмет на Община Мездра

Кмет на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра
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234

1324/02-072012

1324

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Белава"

235

1325/02-072012

1325

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Чичера"

236

1326/02-072012

1326

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Въртопа"

237

1327/02-072012

1327

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Въртопа"

238

1328/03-072012

1328

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Герана"

239

1329/03-072012

1329

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Герана"

240

1330/03-072012

1330

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Герана"

241

1331/03-072012

1331

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Герана"

242

1332/03-072012

1332

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Герана"

243

1333/03-07-

1333

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Герана"
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69050,общ.Мездра.Начин на трайно
лева и четиридесет и
ползване:Използвана ливада. Категория на земята седем ст.)
при неполивни условия:Пета.Площ на имота: 19,082
дка. (деветнадесет декара и осемдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници и е образуван от имот № 000192.
Имот № 009042 в землището на с.Старо
село,м."Белава",ЕКАТТЕ 69050, община
886,25 лв.
Мездра.Начин на трайно ползване:Използвана
(осемстотин
ливада.Категория на земята при неполивни
осемдесет и шест
условия:Пета.Площ на имота: 16,785 дка.
лева и двадесет и
(шестнадесет декара и седемстотин осемдесет и пет пет ст.)
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 045219 в землището на с.Старо
село,м."Чичера",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин
на трайно ползване:Използвана ливада.Категория на 49,80 лв.
земята при неполивни условия: Десета.Площ на
(четиридесет и девет
имота:12,450 дка. (дванадесет декара и
лева и осемдесет ст.)
четиристотин и петдесет кв.м).Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот №046014 в землището на с.Старо
село,м."Въртопа",ЕКАТТЕ 69050,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Използвана 56,98 лв. (петдесет
ливада.Категория на земята при неполивни
и шест лева и
условия:Десета.Площ на имота:10,854 дка. (десет деветдесет и осем
декара и осемстотин петдесет и четири
ст.)
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №046017 в землището на с.Старо
село,м."Въртопа",ЕКАТТЕ 69050,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Използвана 74,38 лв.
ливада.Категория на земята при неполивни
(седемдесет и
условия:Десета.Площ на имота:14,167 дка.
четири лева и
(четиринадесет декара и сто шестдесет и седем
тридесет и осем ст.)
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №129048 в землището на с.Старо
село,м."Герана",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин
120,98 лв. ( сто и
на трайно ползване:Използвана ливада.Категория на
двадесет лева и
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
деветдесет и осем
имота:10,802 дка. (десет декара и осемстотин и два
ст.)
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 129054 в землището на с.Старо
село,м."Герана",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин
134.65 лв. (сто
на трайно ползване:Използвана ливада.Категория на
тридесет и четири
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
лева и шестдесет и
имота:12,022 дка. (дванадесет декара и двадесет и
пет ст.)
два кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот №129184 в землището на с.Старо
село,м."Герана",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин 473,65 лв.
на трайно ползване:Използвана ливада.Категория на (четиристотин
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
седемдесет и три
имота:42,290 дка. (четиридесет и два декара и
лева и шестдесет и
двеста и деветдесет кв.м).Имотът е възстановен в
пет ст.)
съществуващи стари реални граници.
Имот №129196 в землището на с.Старо
село,м."Герана",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин
175,37 лв. (сто
на трайно ползване:Използвана ливада.Категория на
седемдесет и пет
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
лева и тридесет и
имота:15,658 дка. (петнадесет декара и шестотин
седем ст.).
петдесет и осем кв.м).Имотът е възстановен в
същесвуващи стари реални граници.
Имот №129205 в землището на с.Старо
село,м."Герана",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин
153,82 лв. (сто
на трайно ползване:Използвана ливада.Категория на
петдесет и три лева
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
и осемдесет и две
имота:13,734 дка. (тринадесет декара и седемстотин
ст.)
тридесет и четири кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №129210 в землището на с.Старо
243,36 лв. (двеста
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Кмета на Община Мездра
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2012

244

1334/03-072012

1334

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Тънкия рът"

245

1335/03-072012

1335

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Дела"

246

1336/03-072012

1336

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Зяк"

247

1337/03-072012

1337

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Деянец"

248

1338/03-072012

1338

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Деянец"

249

1339/03-072012

1339

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Белава"

250

1340/03-072012

1340

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Белава"

251

1341/03-072012

1341

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Белава"

1342

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Страната"

252

1342/03-072012
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село,м."Герана",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин четиридесет и три
на трайно ползване:Използвана ливада.Категория на лева и тридесет и
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
шест ст.)
имота: 21,729 дка. (двадесет и един декара и
седемстотин двадесет и девет кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници
и е образуван от имот № 129157.
Имот № 000138 в землището на с.Старо
село,м."Тънкия рът",ЕКАТТЕ 69050,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Изоставени 752,40 лв.
трайни насаждения. Категория на земята при
(седемстотин
неполивни условия: Седма. Площ на имота : 10,450 петдесет и два лева
дка. (десет декара и четиристотин и петдесет
и четиридесет ст.)
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №043070 в землището на с.Старо
село,м."Дела",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин на
4875,63 лв. (четири
трайно ползване:Изоставени трайни насаждения.
хиляди осемстотин
Категория на земята при неполивни
седемдесет и пет
условия:Трета.Площ на имота: 25,797 дка. (двадесет лева и шестдесет и
и пет декара и седемстотин деветдесет и седем
три ст.)
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 125169 в землището на с.Старо
село,м."Зяк",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин на
95,98 лв.
трайно ползване:Изоставена нива.Категория на
(деветдесет и пет
земята при неполивни условия:Десета.Площ на
лева и деветдесет и
имота: 13,330 дка. (тринадесет декара и триста и
осем ст.)
тридесет кв.м.).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №037083 в землището на с.Старо
село,м."Деянец",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин
на трайно ползване:Изоставена нива.Категория на
757,30 лв.
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
(седемстотин
имота:31,358 дка. (тридесет и един декара и триста петдесет и седем
петдесет и осем кв.м).Имотът е възстановен в
лева и тридесет ст.)
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот №037069.
Имот № 037081 в землището на с.Старо
село,м."Деянец",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин
на трайно ползване:Изоставена нива.Категория на
826,32 лв.
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
(осемстотин
имота:34,216 дка. (тридесет и четири декара и
двадесет и шест лева
двеста и шестнадесет кв.м).Имотът е възстановен в и тридесет и две ст.)
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот №037067.
Имот № 191003 в землището на с.Старо
село,м."Белава",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин 934,92 лв.
на трайно ползване:Нива.Категория на земята при (деветстотин
неполивни условия:Пета.Площ на имота:10,600 дка. тридесет и четири
( десет декара и шестстотин кв.м).Имотът е
лева и деветдесет и
възстановен в съществуващи стари граници и е
две ст.)
образуван от имот №191001.
Имот № 019007 в землището на с.Старо
село,м."Белава", ЕКАТТЕ 69050,общ.Мездра.Начин 2224,32 лв. (две
на трайно ползване:Нива.Категория на земята при хиляди двеста
неполивни условия:Пета.Площ на имота:25,219 дка. двадесет и четири
(двадесет и пет декара и двеста и деветнадесет
лева и тридесет и
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари две ст.).
реални граници и е образуван от имот №019002.
Имот №019005 в землището на с.Старо
село,м."Белава",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин 2056,91 лв. (две
на трайно ползване:Нива.Категория на земята при хиляди петдесет и
неполивни условия:Пета.Площ на имота:23,321 дка. шест лева и
(двадесет и три декара и триста двадесет и един
деветдесет и една
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари ст.).
реални граници и е образуван от имот № 019003.
Имот №031063 в землището на с.Старо
940,82 лв.
село,м."Страната",ЕКАТТЕ 69050,
(деветстотин и
общ.Мездра.Начин на трайно
четиридесет лева и
ползване:Нива.Категория на земята при неполивни осемдесет и две ст.)
условия:Шеста.Площ на имота:11,062 дка.
(единадесет декара и шестдесет и два кв.м).Имотът

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмет на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра
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Актове

253

1343/04-072012

1343

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Гериза"

254

1344/04-072012

1344

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Гладния връх"

255

1345/04-072012

1345

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Чифлика"

256

1346/04-072012

1346

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Орниците"

257

1347/04-072012

1347

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Орниците"

258

1348/04-072012

1348

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Орниците"

259

1349/04-072012

260

1350/04-072012

1350

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Орниците"

261

1351/04-072012

1351

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Върха"

262

1352/04-072012

263

1353/04-072012

1349

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Орниците"

1352

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Върха"

1353

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Върха"
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е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №043095 в землището на с.Ослен Криводол,
м."Гериза",ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра.Начин на
1126,74 лв. (хиляда
трайно ползване:Нива.Категория на земята при
сто двадесет и шест
неполивни условия:Шеста.Площ на имота:13,248
лева и седемдесет и Кмета на Община Мездра
дка. (тринадесет декара и двеста четиридесет и осем четири ст.)
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001038 в землището на
с.Моравица,м."Гладния връх", ЕКАТТЕ 49031,
488,67 лв. (
общ.Мездра.Начин на трайно
четиристотин
ползване:Ливада.Категория на земята при
осемдесет и осем
Кмет на Община Мездра
неполивни условия:Шеста.Площ на имота:10,055
лева и шестдесет и
дка. (десет декара и петдесет и пет кв.м).Имота е
седем ст.)
възстановен в нови граници.
Имот №188012 в землището на с.Долна Кремена,
1942,22 лв. ( хиляда
м."Чифлика", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.Начин на
деветстотин
трайно ползване:Изоставена нива.Категория на
четиридесет и два
Кмет на Община Мездра
земята при неполивни условия:Трета.Площ на
лева и двадесет и
имота:11,489 дка.Имота е възстановен в нови
две ст.).
граници.
Имот №115059 в землището на
с.Кален,м."Орниците",ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Полска
култура.Категория на земята при неполивни
условия:Пета.Площ на имота:14,200 дка.
(четиринадесет декара и двеста кв.м).Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот №115017 в землището на
с.Кален,м."Орниците",ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Полска
култура.Категория на земята при неполивни
условия:Пета.Площ на имота:13,476 дка. (
тринадесет декара и четиристотин седемдесет и
шест кв.м).Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 115050 в землището на
с.Кален,м."Орниците", ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Полска
култура.Категория на земята при неполивни
условия:Пета.Площ на имота:40,392 дка.
(четиридесет декара и триста деветдесет и два
кв.м).Имотът е възстановен в нови граници.
Имот №115012 в землището на
с.Кален,м."Орниците",ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Полска
култура.Категория на земята при неполивни
условия:Пета.Площ на имота:50,847 дка. (петдесет
декара и осемстотин четиридесет и седем
кв.м).Имотът е възстановен в нови граници.
Имот №115006 в землището на
с.Кален,м."Орниците",ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Полска
култура.Категория но земята при неполивни
условия:Пета.Площ на имота:20,200 дка. (двадесет
декара и двеста кв.м).Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 212014 в землището на с.Горна Бешовица,
м."Върха", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра.Начин на
трайно ползване:Нива.Категория на земята при
неполивни условия:Пета.Площ на имота:15,138 дка.
(петнадесет декара и сто тридесет и осем кв.м).
Имот № 213009 в землището на с.Горна Бешовица,
м."Върха", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра.Начин на
трайно ползване:Нива.Категория на земята при
неполивни условия:Пета.Площ на имота:33,624 дка.
(тридесет и три декара и шестстотин двадесет и
четири кв.м ). Имотът е образуван от имот №
213006.
Имот № 213008 в землището на с.Горна Бешовица,
м."Върха", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра.Начин на
трайно ползване:Нива.Категория на земята при
неполивни условия:Пета.Площ на имота:16,552 дка.

1252,44 лв. (хиляда
двеста петдесет и
два лева и
Кмета на Община Мездра
четиридесет и
четири ст.)

1188,58 лв. (хиляда
сто осемдесет и
Кмета на Община Мездра
осем лева и петдесет
и осем ст.).

3562,57 лв. (три
хиляди петстотин
шестдесет и два лева Кмета на Община Мездра
и петдесет и седем
ст.).
4484,71 лв. (четири
хиляди
четиристотин
Кмет на Община Мездра
осемдесет и четири
лева и седемдесет и
една ст.).
1583,68 лв. (хиляда
петстотин осемдесет
и три лева и
Кмет на Община Мездра
шестдесет и осем
ст.).
1186,82 лв. (хиляда
сто осемдесет и
Кмета на Община Мездра
шест лева и
осемдесет и две ст.)
2636,12 лв. (две
хиляди шестстотин
тридесет и шест
лева и дванадесет
ст.)

Кмет на Община Мездра

1297,68 лв. (хиляда Кмет на Община Мездра
двеста деветдесет и
седем лева и
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264

1354/17-072012

1354

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Лозята"

265

1358/29-082012

1358

Област Враца,общ.Мездра,с.Боденец,кв.33,УПИ VІ,пл.№155

266

1360/29-082012

1360

Обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Голямата локва"

267

1361/29-082012

1361

Обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Шербовец"

268

1362/29-082012

1362

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Шербовец"

269

1363/29-082012

1363

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Кутела"

270

1364/29-082012

1364

обл.Враца,общ.Мездра,м."Каменна поляна"

271

1365/29-082012

1365

обл.Враца,об.Мездра,с.Царевец,м."Студен кладенец"

272

1366/30-082012

1366

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Стърна страна"

1367

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Орешека"

273

1367/30-082012

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

(шестнадесет декара и петстотин петдесет и два
шестдесет и осем
кв.м).Имотът е образуван от имот №213006.
ст.)
Имот № 002282 в землището на
с.Моравица,м."Лозята",ЕКАТТЕ 49031,
669,95 лв.
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
(шестотин
Храсти.Категория та земята при неполивни условия: шестдесет и девет
Шеста.Площ на имота: 3,963 дка. (три декара и
лева и деветдесет и
деветстотин шестдесет и три кв.м).Имотът е
пет ст.)
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Идеална част от урегулиран поземлен имот VІ,пл.
№155, общ.,кв.33 целият от 1800 кв.м. по плана на 342,00 лв. (триста
с.Боденец,одобрен със Заповед №276/12.06.1992 г., четиридесет и два
изменен със Заповед №483/31.07.2012 г. Площ на
лева)
идеалната част 150 кв.м (сто и петдесет кв.м)
Имот №000234 в землището на
с.Крапец,м."Голямата локва",ЕКАТТЕ 39483,
747,90 лв.
общ.Мездра.Начин на трайно
(седемстотин
ползване:Ливада.Категория на земята при
четиридесет и седем
неполивни условия: Шеста.Площ на имота: 15,389 лева и деветдесет
дка. (петнадесет декара и триста осемдесет и девет ст.)
кв.м).
Имот № 020107 в землището на
с.Крапец,м."Шербовец",ЕКАТТЕ 39483,
общ.Мездра.Начин на трайно
354,90 лв. (триста
ползване:Ливада.Категория на земята при
петдесет и четири
неполивни условия: Седма.Площ на имота:10,563 лева и деветдесет
дка. (десет декара и петстотин шестдесет и три
ст.)
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 020183 в землището на
с.Крапец,м."Шербовец",ЕКАТТЕ
412,80 лв.
39483,общ.Мездра.Начин на трайно
(четиристотин и
ползване:Ливада.Категория на земята при
дванадесет лева и
неполивни условия:Седма.Площ на имота:11,218
осемдесет ст.).
дка. (единадесет декара и двеста и осемнадесет
кв.м).Имотът е образуван от имот № 020179.
Имот № 000200 в землището на
с.Царевец,м."Кутела",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Изоставена
155,70 лв. (сто
нива.Категория на земята при неполивни
петдесет и пет лева
условия:Десета.Площ на имота:21,622 дка.
и седемдесет ст.).
(двадесет и един декара и шестотин двадесет и два
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000202 в землището на
с.Царевец,м."Каменна поляна",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно
82,30 лв. (осемдесет
ползване:Ливада.Категория на земята при
и два лева и
неполивни условия:Десета.Площ на имота:20,572
тридесет ст.).
дка. (двадесет декара и петстотин седемдесет и два
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №000232 в землището на
с.Царевец,м."Студен кладенец",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно
1304,40 лв. (хиляда
ползване:Ливада.Категория на земята при
триста и четири лева
неполивни условия:Четвърта.Площ на имота:14,789
и четиридесет ст.)
дка. (четиринадесет декара и седемстотин осемдесет
и девет кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000408 в землището на
с.Царевец,м."Стърна страна",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Овощна
1022,90 лв. (хиляда
градина.Категория на земята при неполивни
двадесет и два лева
условия:Девета.Площ на имота:24,980 дка.
и деветдесет ст.).
(двадесет и четири декара и деветстотин и
осемдесет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000488 в землището на
652,40 лв.
с.Царевец,м."Орешака",ЕКАТТЕ
(шестотин петдесет
78135,общ.Мездра.Начин на трайно
и два лева и
ползване:Ливада.Категория на земята при
четиридесет ст.).
неполивни условия:Пета.Площ на земята:10,984 дка.

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

24/171

1/10/2019

Актове

274

1368/30-082012

1368

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Каменна поляна"

275

1369/30-082012

1369

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Каменна поляна"

276

1370/30-082012

1370

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Бистрен"

277

1371/30-082012

1371

обл.Враца,общМездра,с.Царевец,м."Каменна поляна"

278

1372/30-082012

1372

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Буково Храсте"

279

1373/30-082012

1373

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина"

280

1374/30-082012

1374

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Запада"

281

1375/30-082012

1375

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Кочева бара"

1376

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ливаде"

282

1376/30-082012
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(десет декара и деветстотин осемдесет и четири
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001018 в землището на
с.Царевец,м."Каменна поляна",ЕКАТТЕ
78135,общ.Мездра.Начин на трайно
53,40 лв. (петдесет
ползване:Ливада.Категория на земята при
и три лева и
неполивни условия:Десета.Площ на имота:13,357 четиридесет ст.).
дка. (тринадесет декара и триста петдесет и седем
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001135 в землището на
с.Царевец,м."Каменна поляна",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно
66,90 лв. (шестдесет
ползване:Ливада.Категория на земята при
и шест лева и
неполивни условия:Десета.Площ на имота:16,720 деветдесет ст.).
дка. (шестнадесет декара и седемстотин и двадесет
кв.м.).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001177 в землището на
с.Царевец,м."Бистрен",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно
42,80 лв.
ползване:Ливада.Категория на земята при
(четиридесет и два
неполивни условия:Десета.Площ на имота:10,688 лева и осемдесет
дка. (десет декара и шестотин осемдесет и осем
ст.).
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №001261 в землището на
с.Царевец,м."Каменна поляна",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Ливада.Категория на земята при
70,90 лв.
неполивни условия:Десета.Площ на имота:17,727 (седемдесет лева и
дка. (седемнадесет декара и седемстотин двадесет и деветдесет ст.).
седем кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници и е образуван от имот №
001238.
Имот № 002156 в землището на
с.Царевец,м."Буково храсте",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно
90,60 лв.
ползване:Ливада.Категория на земята при
(деветдесет лева и
неполивни условия:Десета.Площ на имота:25,879 шестдесет ст.).
дка. (двадесет и пет декара и осемстотин седемдесет
и девет кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот №009047 в землището на с.Царевец,м."Тетева
падина",ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.Начин на
трайно ползване: Нива.Категория на земята при
269,30 лв. (двеста
неполивни условия:Девета.Площ на имота:11,150 шестдесет и девет
дка. (единадесет декара и сто и петдесет
лева и тридесет ст.).
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 014002 в землището на
с.Царевец,м."Запада",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно
802,30 лв.
ползване:Ливада.Категория на земята при
(осемстотин и два
неполивни условия:Пета.Площ на имота:17,366 дка. лева и тридесет ст.).
(седемнадесет декара и триста шестдесет и шест
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №025016 в землището на с.Царевец,м."Кочева
бара",ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Изоставена нива.Категория на земята при 1105,30 лв. (хиляда
неполивни условия:Пета.Площ на имота:14,098 дка. сто и пет лева и
(четиринадесет декара и деветдесет и осем
тридесет ст.).
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 080178 в землището на
1711,10 лв. (хиляда
с.Царевец,м."Ливаде",ЕКАТТЕ 78135 ,
седемстотин и
общ.Мездра.Начин на трайно
единадесет лева и
ползване:Нива.Категория на земята при неполивни десет ст.)
условия: Пета.Площ на имота: 21,825 дка. (двадесет
и един декара и осемстотин двадесет и пет кв.м).

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

25/171

1/10/2019

Актове

283

1377/30-082012

1377

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Врътляк"

284

1378/30-082012

1378

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ж.бърдо"

285

1379/30-082012

1379

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Каменна поляна"

286

1380/31-082012

1380

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чуклата"

287

1381/31-082012

1381

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Барата"

288

1382/31-082012

1382

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Барата"

289

1386/12-092012

1386

обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,м."Гробището"

290

1387/20-092012

1387

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод кв.33,УПИ ІV,пл.№268

291

1397/21-092012

1397

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Смильовец"

292

1400/27-092012

1400

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,кв.28,УПИ І,пл.№92

1401

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м"Шербовец"

293

1401/01-102012
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Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници и е образуван от имот № 080177.
Имот № 083069 в землището на
с.Царевец,м."Врътляк",ЕКАТТЕ
78135,общ.Мездра.Начин на трайно
803,80 лв.
ползване:Ливада.Категория на земята при
(осемстотин и три
неполивни условия:Пета.Площ на имота:12,179 дка. лева и осемдесет ст.)
(дванадесет декара и сто седемдесет и девет
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници и е образуван от имот №083002.
Имот № 075005 в землището на
с.Царевец,м."Ж.бърдо",ЕКАТТЕ 78135 ,
общ.Мездра.Начин на трайно
126,40 лв. (сто
ползване:Нива.Категория на земята при неполивни двадесет и шест лева
условия:Десета.Площ на имота: 20,065 дка.
и четиридесет ст.).
(двадесет декара и шестдесет и пет кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001133 в землището на
с.Царевец,м."Каменна поляна",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно
91,70 лв. (
ползване:Ливада.Категория на земята при
деветдесет и един
неполивни условия:Десета.Площ на имота:22,934 лева и седемдесет
дка. (двадесет и два декара и деветстотин тридесет и ст.).
четири кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот №011638 в землището на
с.Лик,м."Чуклата",ЕКАТТЕ 43654,общ.Мездра.
844,20 лв.
Начин на трайно ползване:Посевна площ.Категория (осемстотин
на земята при неполивни условия:Шеста.Площ на четиридесет и
имота:11,580 дка. (единадесет декара и петстотин и четири лева и
осемдесет кв.м).Имотът е възстановен в
двадесет ст.).
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот № 011369.
Имот № 005179 в землището на
с.Лик,м."Барата",ЕКАТТЕ 43654,общ.Мездра. Начин 844,20 лв.
на трайно ползване : Посевна площ.Категория на
(осемстотин
земята при неполивни условия:Пета.Площ на
четиридесет и
имота:9,571 дка. (девет декара и петстотин
четири лева и
седемдесет и един кв.м).Имотът е възстановен в
двадесет ст.).
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот№ 005042.
Имот № 005180 в землището на
с.Лик,м."Барата",ЕКАТТЕ 43654,общ.Мездра. Начин
на трайно ползване:Посевна площ.Категория на
321,20 лв. (триста
земята при неполивни условия:Пета.Площ на
двадесет и един лева
имота:4,097 дка. (четири декара и деветдесет и
и двадесет ст.).
седем кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници и е образуван от имот №
005042.
Имот №003050 в землището на гр.Мездра,ЕКАТТЕ
47714,м."Гробището". Начин на трайно
375,00 лв. (триста
ползване:Посевна площ.Категория на земята при
седемдесет и пет
неполивни условия:Седма.Площ на имота:6,000 дка. лева)
(шест декара).Имотът е образуван от имот №
003034.
УПИ ІV,пл.№ 268,кв.33 по плана на с.Люти
5533,80 лв. (пет
брод,общ.Мездра с площ- 1260 кв.м.
хиляди петстотин
Масивна,едноетажна сграда - склад със РЗП - 120 тридесет и три лева
кв.м. построена 1970 г.
и осемдесет ст.).
Имот № 021546 в землището на с.Типченица,
м."Смильовец",ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра.Начин
5665,40 лв. (пет
на трайно ползване:Друга селскостопанска
хиляди шестотин
територия.Категория на земята при неполивни
шестдесет и пет лева
условия:Седма.Площ на имота: 3,700 дка. (три
и четиридесет ст.).
декара и седемстотин кв.м).Имотът е образуван от
имот № 021531.
УПИ І (първи),пл.№92 (деветдесет и втори) в кв.28
2508,00 (две хиляди
(двадесет и осми) по плана на с.Горна
петстотин и осем
Кремена,общ.Мездра, одобрен със Заповед №
лева).
2383/07.07.1959 г. от 1100 кв.м. ( хиляда и сто кв.м).
Имот №020180 в землището на
186,20 лв. (сто
с.Крапец,м."Шербовец", ЕКАТТЕ
осемдесет и шест
39483,общ.Мездра.Начин на трайно
лева и двадесет ст.).
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294

1402/01-102012

1402

295

1403/01-102012

1403

296

1404/05-102012

1404

297

1409/02-112012

1409

298

1411/14-112012

1411

299

1412/20-112012

1412

300

1417/30-112012

1417

301

1419/04-122012

1419

302

1420/04-122012

1420

303

1421/07-122012

1421

304

1422/14-122012

1422

ползване:Ливада.Категория на земята при
неполивни условия:Седма.Площ на имота:5,059 дка.
(пет декара и петдесет и девет кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000717 в землището на с. Оселна,
м."Плоча", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин на
317,20 лв. (триста и
трайно ползване:Наводнена ливада.Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Плоча", №000717
седемнадесет лева и
земята при неполивни условия:Шеста.Площ на
двадесет ст.).
имота:6,184 дка. (шест декара и сто осемдесет и
четири кв.м).
Имот №000718 в землището на с.Оселна,м."Плоча",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Гора в земеделски земи.Категория на
1603,90 лв. (хиляда
земята при неполивни условия:Шеста.Площ на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Плоча",№000718
шестотин и три лева
имота:11,485 дка. (единадесет декара и
и деветдесет ст.).
четиристотин осемдесет и пет кв.м).Имота попада в
отдел/подотдел 57/в - широколистна гора - 11,485
дка.
УПИ ХІХ (деветнадесети)общ. в кв.93 (деветдесет 3268,00 лв. (три
и трети) по плана на с.Зверино,общ.Мездра ,одобрен хиляди двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,УПИ ХІХ,кв.№93
със Заповед № 400/1990 год. от 800 кв.м.
шестдесет и осем
(осемстотин кв.м).
лева).
Имот № 000743 (нула,нула,нула,седемстотин
четиридесет и три) в землището на с.Ослен
Криводол,м."Коларницата",ЕКАТТЕ 54256,
3245,70 лв. (три
общ.Мездра.Начин на трайно
хиляди двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Коларницата"
ползване:Ливада.Категория на земята при
четиредесет и пет
неполивни условия:Шеста. Площ на имота: 85,864 лева и седемдесет
дка. (осемдесет и пет декара и осемстотин
ст.).
шестдесет и четири кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
УПИ ХІІІ (тринадесет), пл.№146 (сто четиредесет и
шест), в кв. 33 (тридесет и трети) по плана на
2097,60 лв. (две
с.Боденец,
общ.Мездра, одоберен със Заповед №
хиляди деветдесет и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, УПИ ХІІІ, пл.№ 146, кв.33
276/12.06.1992 г. и изменен със Заповед №
седем лева и
66/10.02.2003 г. от 1150 кв.м (хиляда сто и петдесет шестдесет ст.)
кв.м).
ПИ № 253 (двеста петдесет и трети), кв.17
1499,20 лв. (хиляда
(седемнадесети) по плана на село Дърманци, общ. четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци, ПИ №253,кв.17
Мездра одобрен със Заповед № 540/30.09.1988 г. и деветдесет и девет
изменен със Заповед № 571/27.08.2012 г. от 718 кв.м лева и двадесет ст.)
(седемстотин и осемнадесет кв.м).
Имот № 001028 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
осем) в землището на
с.Дърманци,м."Острога",ЕКАТТЕ
159,40 лв. ( сто
24668,общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
петдесет и девет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Острога"
Нива.Категория на земята при неполивни
лева и четиридесет
условия:Трета.Площ на имота: 1,033 дка. (един
ст.).
декар и тридесет и три кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
УПИ ХІІІ (тринадесет),пл.№ 435 (четиристотин
3440,00 лв. (три
тридесет и пет), кв.24 (двадесет и четвърти) по
хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра
плана на гр.Мездра,общ.Мездра одобрен със
четиристотин и
Заповед №111/20.02.1989 г. от 400 кв.м
четиридесет лева и
(четиристотин кв.м).
нула ст.).
Имот № 022069 (нула двадесет и две, нула шейсет и
девет) в землището на с.Зверино,м."Алиов дол",
7096,30 лв. (седем
ЕКАТТЕ 30510,общ.Мездра.Начин на трайно
хиляди деветдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Алиов дол"
ползване: Друга селищна територия.Площ на имота: шест лева и
3,696 дка. (три декара и шестотин деветдесет и шест тридесет ст.).
кв.м).
УПИ VІІІ (осем), пл.№ 671 (шестотин седемдесет и 2430,60 лв. (две
едно), кв.92 (деветдесет и две) по плана на
хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,УПИ VІІІ,пл.№671,кв.92
с.Зверино,общ.Мездра одобрен със Заповед №
четиристотин и
400/1990 г. от 595 кв.м (петстотин деветдесет и пет тридесет лева и
кв.м).
шейсет ст.).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Край село"
Имот № 024041 (нула двадесет и четири,нула
586,60 лв.
четиридесет и едно) в землището на
(петстотин
с.Цаконица,м."Край село" , ЕКАТТЕ
осемдесет и шест
78015,общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
лева и шестдесет
Полска култура.Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Пета. Площ на имота: 5,701 дка. (пет
декара и седемстотин и един кв.м).Имотът е
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образуван от имот № 024024 (нула двадесет и
четири,нула двадесет и четири).

305

1423/14-012013

1423

обл.Враца, общ.Мездра, с.Моравица, кв.10, УПИ ІІІ

306

1424/17-012013

1424

обл.Враца, общ.Мездра, с.Долна Кремена, м."Белчов дол"

307

1425/17-012013

1425

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Белчов дол"

308

1433/29-012013

1433

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Свини дол"

309

1434/06-022013

1434

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Смърдан"

310

1437/08-022013

1437

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,м."Червияка"

311

1438/08-022013

1438

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,м."Червияка"

312

1440/19-022013

1440

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Шашовец"

313

1441/19-022013

1441

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица, м."Шашовец"

314

1442/19-022013

1442

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Шашовец"

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

2067,10 лв. (две
УПИ ІІІ (три), общински, кв.10 (десет), по плана на
хиляди шестдесет и
с.Моравица, общ.Мездра одобрен със Заповед
седем лева и десет
№627/08.10.1990 г. от 900 кв.м (деветстотин кв.м).
ст.).
Имот №000800 в землището на с.Долна Кремена,
м."Белчов дол", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.Начин 5132,20 лв. (пет
на трайно ползване:Овощна градина.Категория на хиляди сто тридесет
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
и два лева и
имота:131,596 дка. (сто тридесет и един декар и
двадесет ст.).
петстотин деветдесет и шест кв.м).
Имот № 000801 в землището на с.Долна Кремена,
м."Белчов дол", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.Начин 2514,10 лв. (две
на трайно ползване: Овощна градина.Категория на хиляди петстотин и
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
четиринадесет лева
имота:71,626 дка. (седемдесет и един декара и
и десет ст.).
шестстотин двадесет и шест кв.м).
Имот №000322 (нула,нула,нула,триста двадесет и
две) в землището на с.Оселна,м."Свини
дол",ЕКАТТЕ 54047,общ.Мездра.Начин на трайно 22017,60 лв.
ползване: Друга селстостопанска
(двадесет и две
територия.Категория на земята при неполивни
хиляди
условия: Осма.Площ на имота: 16,680 дка.
седемнадесет лева и
(шестнадесет декара и шестотин и осемдесет
шесдесет ст.).
кв.м).Имота попада в: отдел/подотдел - 55/а широколистна гора - 0,030 дка. Имота е възстановен
в съществуващи стари реални.
Имот № 012881 (нула,дванадесет,осемстотин
осемдесет и едно) в землището на с.Лик,
м."Смърдан", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин
209,90 лв. (двеста и
на трайно ползване: Посевна площ.Категория на
девет лева и
земята при неполивни условия: Шеста.Площ на
деветдесет ст.).
имота: 2,468 дка. (два декара и четиристотин
шестдесет и осем кв.м).Имотът е образуван от имот
№ 012734.
Имот № 024004 (нула,двадесет и
четири,нула,нула,четири) в землището на с.Крета,
м."Червияка", ЕКАТТЕ 39709, общ.Мездра.Начин на 166,90 лв. (сто
трайно ползване : Нива. Категория на земята при
шестдесет и шест
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,962 лева и деветдесет
дка. (един декар и деветстотин шестдесет и два
ст.).
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 024020 (нула,двадесет и четири,нула
двадесет) в землището на с.Крета, м."Червияка",
ЕКАТТЕ 39709, общ.Мездра.Начин на трайно
188,30 лв. (сто
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни осемдесет и осем
условия: Шеста. Площ на имота: 2,214 дка. (два
лева и тридесет ст.).
декара и двеста и четиринадесет кв.м).Имота е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 054042 (нула петдесет и четири,нула
четиридесет и две) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Шашовец", ЕКАТТЕ
126,90 лв. (сто
16122,общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
двадесет и шест лева
Ливада.Категория на земята при неполивни условия: и деветдесет ст.).
Девета. Площ на имота:11,331 дка. (единадесет
декара и триста тридесет и един кв.м). Имотът е
въстановен в нови граници.
Имот № 054041 (нула петдесет и четири,нула
четиридесет и едно) в землището на с.Горна
Бешовица , м."Шашовец", ЕКАТТЕ
34,90 лв. (тридесет
16122,общ.Мездра.Начин на трайно
и четири лева и
ползване:Ливада.Категория на земята при
деветдесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,116
дка. (три декара и сто и шестнадесет кв.м).Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 054037 (нула петдесет и четири,нула
68,70 лв. (шестдесет
тридесет и седем) в землището на с.Горна
и осем лева и
Бешовица,м."Шашовец", ЕКАТТЕ 16122,
седемдесет ст.).
общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Ливада.Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 6,138
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315

1443/19-022013

1443

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица , м."Шашовец"

316

1444/19-022013

1444

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Шашовец"

317

1445/19-022013

1445

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Шашовец"

318

1447/20-022013

1446

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долна Белевица"

319

1448/20-022013

1448

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна, м."Долна Белевица"

320

1449/20-022013

1449

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долна Белевица"

321

1450/20-022013

1450

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна, м."Долна Белевица"

322

1451/20-022013

1451

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м"Долна Белевица"

323

1483/01-032013

1483

обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Гарван"

324

1506/08-03-

1506

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Бешовица, м."Парцелите"
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дка. (шест декара и сто тридесет и осем
кв.м).Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 054030 (нула петдесет и четири,нула
тридесет) в землището на с.Горна Бешовица,
м."Шашовец" , ЕКАТТЕ 16122,общ.Мездра.Начин
189,00 (сто
на трайно ползване : Ливада.Категория на земята
осемдесет и девет
при неполивни условия:Девета.Площ на имота:
лева и нула ст.).
16,872 дка. (шестнадесет декара и осемстотин
седемдесет и два кв.м). Имота е възстановен в нови
граници.
Имот № 054014 (нула петдесет и четири,нула
четиринадесет) в землището на с.Горна Бешовица,
м."Шашовец", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра.Начин 31,80 лв.(тридесет и
на трайно ползване: Ливада.Категория на земята при един лева и
неполивни условия: Девета.Площ на имота: 2,837 осемдесет ст.).
дка. (два декара и осемстотин тридесет и седем
кв.м).Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 054002 (нула,петдесет и
четири,нула,нула,две) в землището на с.Горна
Бешовица ,м."Шашовец", ЕКАТТЕ 16122,
75,50 лв.
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Ливада.
(седемдесет и пет
Категория на земята при неполивни
лева и петдесет ст.).
условия:Девета.Площ на имота: 6,745 дка. (шест
декара и седемстотин четиридесет и пет
кв.м).Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 001176 (нула,нула,едно,сто седемдесет и
шест) в землището на с.Оселна,м."Долна Белевица",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин на трайно
48,30 лв.
ползване:Използвана ливада. Категория на земята
(четиридесет и осем
при неполивни условия: Девета.Площ на имота:
лева и тридесет ст.)
3,837 дка. (три декара и осемстотин тридесет и
седем кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001180 (нула,нула,едно,сто и осемдесет) в
землището на с.Оселна,м."Долна
Белевица",ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин на
1097,30 лв. (хиляда
трайно ползване: Използвана ливада.Категория на
деветдесет и седем
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и тридесет ст.).
имота: 78,380 дка. (седемдесет и осем декара и
триста и осемдесет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001182 (нула,нула,едно,сто осемдесет и
две) в землището на с.Оселна, м."Долна Белевица",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
46,30 лв.
ползване: Използвана ливада.Категория на земята
(четиридесет и шест
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
лева и тридесет ст.).
3,671 дка. (три декара и шестотин седемдесет и един
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001592 (нула,нула,едно,петстотин
деветдесет и две) в землището на с.Оселна,м."Долна
Белевица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
51,70 лв. (петдесет
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
и един лева и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
седемдесет ст.).
имота: 4,100 дка. (четири декара и сто кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001594 (нула,нула,едно,петстотин
деветдесет и четири) в землището на с.Оселна,м
"Долна Белевица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
83,40 лв. (осемдесет
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и три лева и
Категория на земята при неполивни условия:
четиридесет ст.).
Девета. Площ на имот: 6,618 дка. (шест декара и
шестотин и осемнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 004083 (нула,нула,четири,нула осемдесет и
три) в землището на с.Дърманци, м."Гарван",
613,20 лв.
ЕКАТТЕ 24668, общ.Мездра. Начин на трайно
(шестотин и
ползване: Нива.Категория на земята при неполивни тринадесет лева и
условия: Девета. Площ на имота: 25,393 дка.
двадесет ст.).
(двадесет и пет декара и триста деветдесет и три
кв.м).
Имот № 168001 (сто шестдесет и
2663,90 лв. ( две
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Актове

2013

325

1538/18-032013

1538

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Гиздьовица"

326

1539/18-032013

1539

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Краварника"

327

1540/18-032013

1540

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Краварника"

328

1541/18-032013

1541

обл.Враца,общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Манастира"

329

1542/18-032013

1542

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Брестака"

330

1543/18-032013

1543

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Брестака"

331

1544/19-032013

332

1545/19-032013

1545

обл.Враца, общ.Мездра, с.Старо село, м."Белава"

333

1546/19-03-

1546

обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Полето"

обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Мокра"

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

осем,нула,нула,едно) в землището на с.Горна
хиляди шестотин
Бешовица, м."Парцелите", ЕКАТТЕ 16122,
шестдесет и три
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
лева и деветдесет
Категория на земята при неполивни условия: Пета. ст.).
Площ на имота: 25,888 дка. (двадесет и пет декара и
осемстотин осемдесет и осем кв.м).
Имот № 005134 (нула,нула,пет,сто тридесет и
четири) в землището на с.Горна Кремена ,
м."Гиздьовица", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
705,00 лв.
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
(седемстотин и пет
на земята при неполивни условия: Четвърта. Площ
лева и нула ст.).
на имота: 9,325 дка. (девет декара и триста двадесет
и пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 019176 (нула,деветнадесет, сто седемдесет
и шест) в землището на с. Горна Кремена,
м."Краварника", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 985,90 лв.
на трайно ползване : Използвана ливада. Категория (деветстотин
на земята при неполивни условия: Шеста. Площ на осемдесет и пет лева
имота: 22,821 дка. (двадесет и два декара и
и деветдесет ст.).
осемстотин двадесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 019174 (нула,деветнадесе,сто седемдесет и
четири) в землището на с.Горна Кремена, м.
"Краварника", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 339,40 лв. (триста
на трайно ползване : Използвана ливада. Категория тридесет и девет
на земята при неполивни условия : Девета. Площ на лева и четиридесет
имота : 30,308 дка. (тридесет декара и триста и осем ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 017113 (нула,седемнадесет,сто и
тринадесет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване : Използвана ливада. Категория
209,70 лв. (двеста и
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
девет лева и
имота : 18,719 дка. (осемнадесет декара и
седемдесет ст.).
седемстотин и деветнадест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.Имотът е образуван от имот № 017105
(нула, седемнадесет, сто и пет).
Имот № 016196 (нула,шестнадесет,сто деветдесет и
шест) в землището на с.Горна Кремена,
м."Брестака", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
133,50 лв. (сто
на трайно ползване : Използвана ливада. категория
тридесет и три лева
на земята при неполивни условия : Девата. Площ на
и петдесет ст.).
имота : 10,593 дка. (десет декара и петстотин
деветдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 016016
(нула,шестнадесет,нула,шестнадесет) в землището
на с.Горна Кремена, м."Брестака", ЕКАТТЕ 16256,
91,00 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Използвана
(деветдесет и един
ливада. Категория на земята при неполивни условия
лева и нула ст.).
: Девета. Площ на имота : 7,224 дка. (седем декара и
двеста двадесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 003147 (нула,нула,три,сто четиридесет и
седем) в землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
2785,30 лв. (две
Посевна площ. Категория на земята при неполивни хиляди седемстотин
условия : Шеста. Площ на имота : 42,983 дка.
осемдесет и пет лева
(четиридесет и два декара и деветстотин осемдесет и тридесет ст.).
и три кв.м).Имотът е образуван от имот № 003005
(нула,нула,три,нула,нула,пет).
Имот № 019009 (нула,деветнадесет,нула,нула,девет)
в землището на с.Старо село, м."Белава", ЕКАТТЕ
1476,40 лв. (хиляда
69050, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
четиристотин
Нива. Категория на земята при неполивни условия :
седемдесет и шест
Пета. Площ на имота : 16,739 дка. (шестнадесет
лева и четиридесет
декара и седемстотин тридесет и девет кв.м).
ст.).
Имотът е образуван от имот № 019005
(нула,деветнадесет,нула,нула,пет).
Имот № 000158 (нула,нула,нула,сто петдесет и
40,20 лв.
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1/10/2019

Актове

2013

334

1571/26-032013

1571

335

1573/28-032013

1573

336

1574/28-032013

1574

337

1578/04-042013

1578

338

1579/04-042013

1579

339

1580/04-042013

1580

340

1581/04-042013

1581

341

1582/04-042013

1582

342

1583/04-042013

1583

осем) в землището на с.Боденец, м."Полето",
(четиридесет лева и
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
двадесет ст.).
ползване : Пустееща необработваема земя.
Категория на земята при неполивни условия : Пета.
Площ на имота : 0,529 дка. (нула цяло и петстотин
двадесет и девет декара).Имотът е образуван от
имот № 000149 (нула,нула,нула,сто четиридесет и
девет).
Имот № 014010 (нула,четиринадесет,нула,десет) в
землището на с.Долна Кремена, м."Заминец",
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
68,20 лв. (шестдесет
ползване : Ливада. Категория на земята при
обл.Враца,общ. Мездра, с.Долна Кремена, м."Заминец"
и осем лева и
неполивни условия : Девета. Площ на имота : 5,416
двадесет ст.).
дка. (пет декара и четиристотин и шестнадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
УПИ ІV (четири), пл.№ 607 (шестотин и седем) ,
кв.53 (петдесет и три) по плана с.Люти брод,
2959 ,20 лв. (две
общ.Мездра, одобрен със Заповед № 725/07.11.1990 хиляди деветстотин
обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти брод, УПИ ІV, пл.№ 607, кв.53
г. , изменен със Заповед № 661/23.10.2009 г. на
петдесет и девет
Кмета на Община Мездра от 1370 кв.м. (хиляда
лева и двадесет ст.)
триста и седемдесет кв.м).
УПИ V (пет), пл.№ 608 (шестотин и осем) , кв.53
4646,40 лв. (четири
(петдесет и три) по плана с.Люти брод, общ.Мездра,
хиляди шестотин
одобрен със Заповед № 725/07.11.1990 г. , изменен
обл.Враца, общ.Мездра,с.Люти брод, УПИ V,пл.№ 608, кв.53
четиридесет и шест
със Заповед № 661/23.10.2009 г. на Кмета на
лева и четиридесет
Община Мездра от 2361 кв.м. (две хиляди триста
ст.).
шестдесет и един кв.м).
Имот № 011630 (нула,единадесет,шестотин и
тридесет) в землището на с.Лик, м."Брусника",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
1581,20 лв. (хиляда
ползване : Посевна площ. Категория на земята при
петстотин осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик, м."Брусника"
неполивни условия : Шеста. Площ на имота : 19,521
и един лева и
дка. (деветнадесет декара и петстотин двадесет и
двадесет ст.).
един кв.). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници. Имотът е образуван от имот
№ 011107 (нула,единадесет,сто и седем).
Имот № 001037 (нула,нула,едно,нула тридесет и
седем) в землището на с.Лик, м."Андрек" , ЕКАТТЕ
43654 , общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
2209,90 лв. (две
Посевна площ. Категория на земята при неполивни хиляди двеста и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Андрек"
условия : Шеста. Площ на имота : 30,314 дка
девет лева и
(тридесет декара и триста и четиринадесет кв.м).
деветдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 012962 (нула,дванадесет,деветстотин
шестдесет и две) в землището на с.Лик, м."Груеви
къщи", ЕКАТТЕ 43654 , общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Посевна площ. Категория на
683,30 лв.
земята при неполивни условия : Шеста. Площ на
(шестотин
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Груеви къщи"
имота : 10,544 дка. (десет декара и петстотин
осемдесет и три лева
четиридесет и четири кв.м).Имотът е възстановен в и тридесет ст.).
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 012186 (нула,дванадесет,сто
осемдесет и шест).
Имот № 011395 (нула,единадесет,триста деветдесет
и пет) в землището на с.Лик, м."При кошарата" ,
974,80 лв.
ЕКАТТЕ 43654 , общ.Мездра. Начин на трайно
(деветстотин
ползване : Посевна площ . Категория на земята при
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."При кошарата"
седемдесет и четири
неполивни условия : Шеста. Площ на имота : 12,034
лева и осемдесет
дка. (дванадесет декара и нула тридесет и четири
ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 011399 (нула,единадесет,триста деветдесет
и девет) в землището на с.Лик , м."При кошарите" ,
ЕКАТТЕ 43654 , общ.Мездра. Начин на трайно
956,90 лв.
ползване : Посевна площ. Категория на земята при (деветстотин
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."При кошарата"
неполивни условия : Шеста. Площ на имота : 11,251 петдесет и шест лева
дка. (единадесет декара и двеста петдесет и един
и деветдесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Ограден дел"
Имот № 012960 (нула,дванадесет,деветстотин и
926,20 лв.
шестдесет) в землището на с.Лик , м."Ограден дел" , (деветстотин
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1/10/2019

Актове

343

1584/04-042013

1584

обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Ограден дел"

344

1585/04-042013

1585

обл.Враца,общ.Мездра, с.Лик , м."Гръцкия камък"

345

1586/05-042013

1586

обл.Враца, общ.Мездра, с.Ослен Криводол, м."Средобърдо"

346

1588/16-042013

1588

обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, УПИ ІІ,кв.40

347

1589/17-042013

1589

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна , м."Явровица"

348

1590/17-042013

1590

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна , м."Явровица"

349

1591/17-042013

1591

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Явровица"

350

1592/17-042013

1592

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна , м."Явровица"

351

1593/17-042013

1593

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Явровица"

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

ЕКАТТЕ 43654 , общ.Мездра. Начин на трайно
двадесет и шест лева
ползване : Посевна площ. Категория на земята при и двадесет ст.).
неполивни условия : Шеста. Площ на имота : 12,036
(дванадесет декара и нула тридесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 012158
(нула,дванадесет,сто петдесет и осем).
Имот № 012171 (нула,дванадесет,сто седемдесет и
едно) в землището на с. Лик, м."Ограден дел" ,
ЕКАТТЕ 43654 ,общ.Мездра. Начин на трайно
1129,20 лв. ( хиляда
ползване : Посевна площ. Категория на земята при
сто двадесет и девет
неполивни условия : Шеста. Площ на имота : 14,675
лева и двадесет ст.).
дка. ( четиринадесет декара и шестотин седемдесет
и пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001088 (нула,нула,едно,нула,осемдесет и
осем) в землището на с.Лик , ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Използвана 680,20 лв.
ливада. Категория на земята при неполивни условия (шестотин и
: Пета. Площ на имота : 11,452 дка. (единадесет
осемдесет лева и
декара и четиристотин петдесет и два кв.м). Имотът двадесет ст.).
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 036015 (нула,тридесет и
шест,нула,петнадесет) в землището на с.Ослен
Криводол , м."Средобърдо" , ЕКАТТЕ 54256 ,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Ливада.
1155,60 лв. (хиляда
Категория на земята при неполивни условия : Пета. сто петдесет и пет
Площ на имота : 21,887 дка. (двадесет и един декара лева и шестдесет
и осемстотин осемдесет и седем кв.м). Имотът е
ст.).
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имотът е образуван от имот № 000607
(нула,нула,нула,шестотин и седем).
УПИ ІІ (две) , кв.40 (четиридесети) по плана на
1605,10 лв. (хиляда
село Боденец,общ.Мездра одобрен със Заповед №
шестотин и пет лева
276/12.06.1993 г. от 640 кв.м. (шестотин и
и десет ст.).
четиридесет кв.м).
Имот № 001015 (нула,нула,едно,нула,петнадесет) в
землището на с.Оселна,м."Явровица" , ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра.начин на трайно ползване :
64,50 лв. (шестдесет
Използвана ливада. Категория на земята при
и четири лева и
неполивни условия : Осма. Площ на имота : 3,117
петдесет ст.).
дка. (три декара и сто и седемнадесет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001023 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
три) в землището на с. Оселна, м."Явровица" ,
ЕКАТТЕ 54047 , общ.Мездра. Начин на трайно
92,10 лв.
ползване : Използвана ливада. Категория на земята (деветдесет и два
при неполивни условия : Осма. Площ на имота :
лева и десет ст.).
4,005 дка. (четири декара и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001024 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
четири) в землището на с.Оселна, м."Явровица" ,
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин на трайно
174,10 лв. (сто
ползване : Използвана ливада.Категория на земята
седемдесет и четири
при неполивни условия: Девета.Площ на имота
лева и десет ст.).
:13,821 дка. (тринадесет декара и осемстотин
двадесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001433 (нула,нула,едно,четиристотин
тридесет и три) в землището на с. Оселна,
м."Явровица" , ЕКАТТЕ 54047 , общ.Мездра. Начин 117,40 лв. (сто и
на трайно ползване : Използвана ливада. Категория седемнадесет лева и
на земята при неполивни условия : Девета. Площ на четиридесет ст.).
имота : 9,316 дка. (девет декара и триста и
шетнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001434 (нула,нула,едно, четиристотин
37,50 лв. (тридесет
тридесет и четири) в землището на с.Оселна,
и седем лева и
м."Явровица" , ЕКАТТЕ 54047 , общ.Мездра. Начин петдесет ст.).
на трайно ползване : Използвана ливада. Категория
на земята при неполивни условия : Девета. Площ на
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1/10/2019

Актове

352

1594/17-042013

1594

обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол , м."Бук"

353

1599/29-042013

1599

обл.Враца, общ.Мездра, с.Цаконица, м."Говедарника"

354

1600/29-042013

1600

обл.Враца,общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Диненица"

355

1601/29-042013

1601

обл.враца,общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Краварника"

356

1602/29-042013

1602

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Краварника"

357

1613/10-052013

1613

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Белчов дол"

358

1614/10-052013

1614

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Белчов дол"

359

1615/10-052013

1615

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена, м."Белчов дол"

360

1616/10-052013

1616

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Белчов дол"

1617

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик, м."Изворище"

361

1617/10-052013
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имота : 2,979 дка. (два декара и деветстотин
седемдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000124 (нула,нула,нула,сто двадесет и
четири) в землището на с.Очин дол , м."Бук" ,
ЕКАТТЕ 54506 , общ.Мездра.Начин на трайно
152,50 лв. (сто
ползване : Временно неизползвана ливада.
петдесет и два лева
Категория на земята при неполивни условия :
и петдесет ст.).
Девета. Площ на имота : 15,559 дка. (петнадесет
декара и петстотин петдесет и девет кв.м).
Имот № 026001 (нула двадесет и
шест,нула,нула,едно) в землището на с. Цаконица,
м."Говедарника", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра.
45,40 лв.
Начин на трайно ползване : Полска култура.
(четиридесет и пет
Категория на земята при неполивни условия:
лева и четиридесет
Девета. Площ на имота: 1,878 дка. (един декар и
ст.).
осемстотин седемдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществувщи стари реални граници.
Имот № 013050 (нула,тринадесет,нула,петдесет) в
землището на с.Горна Кремена , м."Диненица",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
36,10 лв. (тридесет
ползване : Използвана ливада. Категория на земята
и шест лева и десет
при неполивни условия : Десета. Площ на имота :
ст.).
8,020 дка. ( осем декара и нула и двадесет кв.м.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 019023 (нула деветнадесет,нула,двадесет и
три) в землището на с.Горна Кремена,
м."Краварника", ЕКАТТЕ 16256 , общ.Мездра.
45,30 лв.
Начин на трайно ползване: Използвана
(четиридесет и пет
ливада.Категория на земята при неполивни
лева и тридесет ст.).
условия:Девета.Площ на имота: 4,044 дка. (четири
декара и нула,четиридесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 019110 (нула,деветнадесет,сто и десет) в
землището на с.Горна Кремена, м."Краварника",
ЕКАТТЕ 16256 , общ.Мездра. Начин на трайно
625,70 лв.
ползване : Използване ливада. Категория на земята (шестотин двадесет
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
и пет лева и
55,868 дка. (петдесет и пет декара и осемстотин
седемдесет ст.).
шестдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000503 (нула,нула,нула,петстотин и три) в
землището на с.Долна Кремена , м."Белчов дол",
951,40 лв.
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
(деветстотин
ползване : Храсти. Категория на земята при
петдесет и един лева
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 6,472
и четиридесет ст.).
дка. (шест декара и четиристотин седемдесет и два
кв.м).
Имот № 000504 (нула,нула,нула,петстотин и
четири) в землището на с.Долна Кремена,м."Белчов
711,80 лв.
дол", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
(седемстотин и
ползване : Храсти. Категория на земята при
единадесет лева и
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 4,842
осемдесет ст.).
дка. (четири декара и осемстотин четиридесет и два
кв.м).
Имот № 000505 (нула,нула,нула,петстотин и пет) в
землището на с.Долна Кремена,м."Белчов дол" ,
ЕКАТТЕ 22126 , общ.Мездра. Начин на трайно
103,30 лв. (сто и три
ползване : Храсти. Категория на земята при
лева и тридесет ст.).
неполивни условия : Шеста. Площ на имота: 0,703
дка. (нула декара и седемстотин и три кв.м).
Имот №000600 (нула,нула,нула,шестотин) в
землището на с.Долна Кремена, м."Белчов дол",
163,80 лв. (сто
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
шестдесет и три
ползване : Храсти. Категория на земята при
лева и осемдесет
неполивни условия : Шеста. Площ на имота: 1,238 ст.).
дка. (един декар и двеста тридесет и осем кв.м).
Имот № 011645 (нула,единадесет,шестотин
4414,70 лв. (четири
четиридесет и пет) в землището на с.Лик,
хиляди
м."Изворище", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин четиристотин и
на трайно ползване : Използв. ливада. Категория на четиринадесет лева
земята при неполивни условия : Шеста. Площ на
и седемдесет ст.).
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1/10/2019

Актове

362

1625/16-052013

1624

363

1626/16-052013

1626

364

1627/16-052013

1627

365

1642/03-062013

1642

366

1643/06-062013

1643

367

1646/07-062013

1646

368

1647/07-062013

1647

369

1650/17-062013

1650

имота : 81,753 дка. (осемдесет и един декара и
седемстотин петдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имотът е образуван от имот № 011262 (нула
единадесет,двеста шестдесет и две).
Имот № 000503 (нула,нула,нула,петстотин и три) в
землището на с.Руска бела, м."Под корията",
ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. Начин на трайно
206,10 лв. (двеста и
ползване : Дере, овраг, яма. Площ на имота : 0,839
обл.Враца, общ.Мездра, с.Руска бела, м."Под корията"
шест лева и десет
дка. (нула декара осемстотин тридесет и девет
ст.).
кв.м).Имота попада в : Отдел/подотдел - 401/д широколистна гора - 0,839 дка. (нула декара и
осемстотин тридесет и девет кв.м).
Имот № 001001 (нула,нула,едно,нула,нула,едно) в
землището на с.Крета, м."Кретското", ЕКАТТЕ
39709, общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Гора
в земеделски земи. Категория на земята при
2159,60 лв. (две
неполивни условия : Десета. Площ на имота :
хиляди сто петдесет
обл.Враца,общ.Мездра, с.Руска бела, м."Кретското"
192,820 дка. (сто деветдесет и два декара и
и девет лева и
осемстотин и двадесет кв.м). Имота попада в :
шестдесет ст.).
Отдел/подотдел -151/з1 - широколистна гора 168,120 дка. (сто шестдесет и осем декара и сто и
двадесет кв.м).
Имот № 003007 (нула,нула,три,нула,нула,седем) в
землището на с.Крета , м."Бадинец", ЕКАТТЕ 39709
, общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Гора в
земеделски земи. Категория на земята при
неполивни условия : Девета. Площ на имота :
173,685 дка. (сто седемдесет и три декара и
8467,10 лв. (осем
шестотин осемдесет и пет кв.м). Имота попада в : хиляди
обл.Враца,общ.Мездра, с.Крета,м."Бадинец"
Отдел/подотдел - 150/5- просека -0,424 дка; 150/с - четиристотин
иглолистна гора -37,531 дка;150/х-широколистна
шестдесет и седем
гора-27,958 дка;150/ц- широколистна гора-16,842
лева и десет ст.).
дка;150/ч -широколистна гора-6,672 дка;150/шшироколистна гора-2,303 дка;151/ж-широколистна
гора-22,516 дка;151/з- широколистна гора-13,853
дка;151/н-иглолистна гора-1,683 дка;151/киглолистна гора-9,284 дка.
Имот № 000269 (нула,нула,нула,двеста шестдесет и
девет) в землището на с. Горна Бешовица,
934,60 лв.
м."Бачвар",ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на (деветстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Бачвар"
трайно ползване: Друга селскостопанска територия. тридесет и четири
Категория на земята при неполивни условия:
лева и шестдесет
Четвърта.Площ на имота: 0,708 дка. (нула декара и ст.).
седемстотин и осем кв. м.).
УПИ ІV (четири), общински в кв.117 (сто и
5167,50 лв. (пет
седемнадесет) по плана на
хиляди сто
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,кв."Лещака",УПИ ІV,кв.117 гр.Мездра,общ.Мездра,одобрен със Заповед №
шестдесет и седем
359/02.07.1990 г. от 1060 кв.м (хиляда и шестдесет
лева и петдесет ст.).
кв.м).
Имот № 012877 (нула,дванадесет,осемстотин
седемдесет и седем) в землището на с.Лик,
м."Балагерица", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Посевна площ. Категория на
1857,50 лв. (хиляда
земята при неполивни условия : Шеста. Площ на
осемстотин петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Балагерица"
имота: 24,139 дка. (двадесет и четири декара и сто и седем лева и
тридесет и девет кв.м).Имотът е образуван от имот петдесет ст.).
№ 012846 (нула,дванадесет,осемстотин четиридесет
и шест). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 012454 (нула,дванадесет,четиристотин
петдесет и четири) в землището на с.Лик,
м."Балагерица", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин 287,70 лв. (двеста
на трайно ползване : Използвана ливада. Категория осемдесет и седем
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Балагерица"
на земята при неполивни условия : Шеста. Площ на лева и седемдесет
имота: 5,608 дка. (пет декара и шестотин и осем
ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чичера"
Имот № 008066 (нула,нула,осем,нула,шестдесет и 3200,70 лв. (три
шест) в землището на с.Лик,м."Чичера", ЕКАТТЕ хиляди и двеста лева
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и седемдесет ст).
Посевна площ. Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота : 31,105 дка.
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1/10/2019

Актове

370

1651/17-062013

1651

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Заминец"

371

1652/21-062013

1652

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Дедово Хр. кладенче"

372

1653/21-062013

1653

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален, м."Дедово Хр. кладенче"

373

1654/21-062013

1654

обл.Враца,общ.Мездра, с.Кален, м."Дедово Хр. кладенче"

374

1655/21-062013

1655

обл.Враца,общ.Мездра, с.Кален, м."Дедово Хр. кладенче"

375

1656/24-062013

1656

обл.Враца, общ.Мездра, с.Кален, м."Дедово Хр. кладенче"

376

1657/24-062013

1657

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Дедово Хр. кладенче"

1668

обл.Враца, общ.Мездра, с.Брусен, УПИ VІІ,пл.№73,кв.2

377

1668/27-062013
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(тридесет и един декара и сто и пет кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 005053 (нула,нула,пет,нула петдесет и три)
в землището на с.Долна Кремена,м."Заминец",
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
415,80 лв.
ползване : Ливада. Категория на земята при
(четиристотин и
неполивни условия : Девета. Площ на имота: 33,003 петнадесет лева и
дка. (тридесет и три декера и нула,нула,три кв.м).
осемдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществувщи стари реални
граници.
Имот № 202044 (двеста и две,нула,четиридесет и
четири) в землището на с.Кален,м."Дедово Хр.
кладенче", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на
трайно позване : Друга селскостопанска територия.
6090,50 лв.(шест
Категория на земята при неполивни условия: Пета.
хиляди и деветдесет
Площ на имота : 4,614 дка. (четири декара и
лева и петдесет ст.).
шестотин и четиринадесет кв.м). Имотът е
образуван от имот № 000003
(нула,нула,нула,нула,нула,три). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имат № 202046 (двеста и две,нула,четиридесет и
шест) в землището на с.Кален, м."Дедово Хр.
кладенче", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на
24 834 ,50 лв.
трайно ползване : Друга селскостопанска територия.
(двадесет и четири
Категория на земята при неполивни условия : Пета.
хиляди,осемстотин
Площ на имота : 18,814 дка. (осемнадесет декара и
тридесет и четири
осемстотин и четиринадест кв.м).Имотът е
лева и петдесет ст.).
образуван от имот № 000003
(нула,нула,нула,нула,нула,три). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 202048 (двеста и две, нула,четиридесет и
осем) в землището на с.Кален, ЕКАТТЕ 34314,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Друга
3334,30 лв. (три
селскостопанска територия.Категория на земята при
хиляди,триста
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,526 дка
тридесет и четири
(два декара и петстотин двадесет и шест
лева и тридесет ст.).
кв.м).Имотът е образуван от имот № 000003
(нула,нула,нула,нула,нула,три). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 202049 (двеста и две,нула,четиридесет и
девет) в землището на с.Кален, м."Дедово Хр.
кладенче", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на
33046,20 лв. (
трайно ползване: Друга селскостопанска
тридесет и три
територия.Категория на земята при неполивни
хиляди, четиридесет
условия: Пета. Площ на имота: 25,035 дка. (двадесет
и шест лева и
и пет декара и нула ,тридесет и пет кв.м). Имотът е
двадесет ст.).
образуван от имот № 000003
(нула,нула,нула,нула,нула,три). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 218009 (двеста и
осемнадесет,нула,нула,девет) в землището на
с.Кален, м."Дедово Хр. кладенче",ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Друга
селскостопанска територия.Категория на земята при 1378,00 лв. (хиляда
неполивни условия : Пета. Площ на имота : 0,522
триста седемдесет и
дка. (нула декара и петстотин двадесет и два
осем лева и нула
кв.м.).Имота попада в: Отдел/подотдел : 384/сст.).
широколистна гора - 0,522 дка. Имотът е образуван
от имот № 000003 (нула,нула,нула,нула,нула,три).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 218010 (двеста и осемнадесет,нула,десет) в
землището на с.Кален, м."Дедово Хр. кладенче",
ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра.Начин на трайно
ползване: Друга селскостопанска територия.
Категория на земята при неполивни условия : Пета. 1060,00 лв. (хиляда
Площ на имота: 0,803 дка. (нула декара и
и шестдесет лева и
осемстотин и три кв.м). Имотът е възстановен в
нула ст.).
съществуващи стари реални граници. Имотът
попада в : Отдел/подотдел : 384/с-широколистна
гора- 0,803 дка.Имотът е образуван от имот №
000003 (нула,нула,нула,нула,нула,три).
Идеална част от 350 кв.м (триста и петдесет кв.м). 798,00 лв.
от УПИ VІІ (седем), пл.№ 73 (седемдесет и три),
(седемстотин
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378

1669/27-062013

1669

379

1670/28-062013

1670

380

1671/28-062013

1671

381

1672/28-062013

1672

382

1673/28-062013

1673

383

1674/03-072013

1674

384

1675/09-072013

1675

385

1676/09-072013

1676

386

1677/10-072013

1677

387

1678/10-072013

1678

кв.2 (две) по плана на с.Брусен, общ.Мездра,
деветдесет и осем
одобрен със Заповед № 628/08.10.1990 г. и изменен лева и нула ст.).
със Заповед № 576/28.09.1998 г. - целият от 1250
кв.м (хиляда двеста и петдесет кв.м).
Идеална част от 40 кв.м. (четиридесет кв.м). от
УПИ VІ (шест), пл.№ 72 (седемдесет и две) в кв. 2
91,20 лв.
(две) по плана на с.Брусен, общ.Мездра одобрен със
обл.Враца, общ.Мездра, с.Брусен, УПИ VІ, пл.№ 72
(деветдесет и един
Заповед № 628/08.10.1990 г. и изменен със Заповед
лева и двадесет ст.).
№ 576/28.09.1998 г. - целият от 1100 кв.м (хиляда и
сто кв.м).
Имот № 001035 (нула,нула,едно,нула,тридесет и
пет) в землището на с.Дърманци, м."Острога",
ЕКАТТЕ 24668, общ.Мездра. Начин на трайно
115,90 лв. (сто и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Дърманци, м."Острога"
ползване : Нива. Категория на земята при неполивни петнадесет лева и
условия: Трета. Площ на имота: 0,751 дка
деветдесет ст.).
(седемстотин петдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 039034 (нула,тридесет и
девет,нула,тридесет и четири) в землището на
с.Ослен Криводол, м."В село", ЕКАТТЕ 54256,
255,20 лв. (двеста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Полска
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."В село"
петдесет и пет лева
култура. Категория на земята при неполивни
и двадесет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 3,000 дка. (три
декара и нула кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000873 (нула,нула,нула,осемстотин
седемдесет и три) в землището на с. Долна Кремена,
м."Етемията", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин 2727,60 лв. (две
на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения. хиляди седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Етемията"
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет и седем
Четвърта. Площ на имота: 10,136 дка. (десет декара лева и шестдесет
и сто тридесет и шест кв.м). Имота попада в: Отдел/ ст.).
подотдел - 393/ф - иглолистна гора - 10,136 дка
(десет декара и сто тридесет и шест кв.м).
Имот № 000264 (нула,нула,нула,двеста шестдесет и
четири) в землището на с. Долна Кремена,
м."Етемията", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения. 1803,00 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Етемията"
Категория на земята при неполивни условия:
осемстотин и три
Четвърта.Площ на имота: 6,700 дка ( шест декара и лева и нула ст.).
седемстотин кв.м). Имота попада в : Отдел/подотдел
- 393/ф - иглолистна гора -6,083 дка (шест декара и
нула,осемдесет и три кв.м).
3472,30 лв. (три
УПИ І (едно), пл.№ 686 (шестотин осемдесет и
хиляди
шест), кв.93 (деветдесет и три) по плана на
обл.Враца, общ.Мездра, с.Зверино, УПИ І, пл.№ 686, кв.93
четиристотин
с.Зверино,одобрен със Заповед № 400/1990 г. от 850
седемдесет и два
кв.м (осемстотин и петдесет кв.м).
лева и тридесет ст.).
19,97 % ид.ч. представляващи 41,93 кв.м.
(четиридесет и едно цяло и деведесет и три) кв.м.
1413,20 лв.(хиляда
ид.ч. от търговска сграда с масивна, монолитна
четиристотин и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Цаконица, УПИ І, кв.21
конструкция на един етаж построена през 1972 г.
тринадесет лв и
съвместно с потребителна кооперация. Площа на
двадесет ст.)
цялата сграда е 210 кв.м.
1225 (хиляда двеста двадесет и пет кв.м.) кв.м. ид.ч.
от УПИ ІІІ (трети), пл.№35 (тридесет и пет), кв.9а
(девет, буква "а") по плана на с.Кален целият от 2780
3806,40 лв.
кв.м. (двехиляди седемстотин и осемдесет) и 51,84
обл.Враца, общ.Мездра, с.Кален, УПИ ІІІ, пл.№35, кв.9а,
(трихиляди
% ид.ч. представляващи 46,66 кв.м. (четиридесет и
одобрен със Заповед № 4155 от 30.12.1922г., изм. със Заповед
осемстотин и шест
шест цяло и шестдесет и шест) ид. ч. от сграда
№ 390 от 21.03.1961г.
лв. и четиридесет
бивша фурна с масивна, монолитна конструкция на
ст.)
един етаж постоена през 1972г. съвместно с
потребителна кооперация. Площа на цялата сграда е
90 кв.м.
Обособена част от бивш смесен магазин (търговска
зала на лицевата фасада) с площ от 95 (деведесет и
3201,90 лв.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Цаконица, УПИ І, кв.21 по плана
пет) кв.м. в сграда с масивна, монолитна
(трихиляди двеста и
одобрен със Заповед № 1441/1931г, изм. със Заповед №
конструкция на един етаж, строена през 1972г.
един лв и деведесет
95/2000г.
Сградата се намира в УПИ І (първи), кв.21 (двадесет
ст.)
и първи) по плана на с.Цаконица цялата площ е 210
кв.м.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Кален, УПИ ІІІ, пл.№35, кв.9а по
Обособена част - бивш смесен магазин (фурна) от 1011,10 лв.(хиляда и
плана на с.Кален, одобрен със Заповед № 4155/1922г., изменен 30 (тридесет) кв.м. от сграда с масивна, монолитна единадесет лв и
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със Заповед № 390/1961г.

388

1679/12-072013

1679

обл.Враца, общ.Мездра, УПИ ІІ, пл.№ 118, кв.15 по плана на
с.Люти брод, одобрен със Заповед № 725 от 07.11.1990г.

389

1682/25-072013

1682

обл.Враца, общ.Мездра, с.Старо село, м."Деянец"

390

1683/25-072013

1683

обл.Враца, общ.Мездра, с.Моравица, м."Шуманица"

391

1684/25-072013

1684

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица, м."Поето"

392

1685/25-072013

1685

обл.Враца, общ.Мездра, с.Кален, м."Меторица"

393

1686/25-072013

1686

обл.Враца, общ.Мездра, с.Кален, м."Тръпката"

394

1687/26-072013

1687

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Старец"

395

1688/26-072013

1688

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Старец"

396

1689/26-07-

1689

обл.Враца, общ.Мездра, с.Цаконица, м."Край село"
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конструкция на един етаж, строена през 1972г.
десет ст.)
находяща с в УПИ ІІІ (трети), пл.№ 35 (тридесет и
пет), кв.9а (девет буква "а"). Площа на цялата сграда
е 90 кв.м.
Комбинирана сграда с масивна, монолитна
конструкция на два етажа със застроена площ (ЗП)
от 248,85 кв.м.(двеста четиридесет и осем цяло и
осемдесет и пет кв.м. с разгъната застроена площ
18338,20 лв.
(РЗП) от 600,00 кв.м. (шестотин кв.м), находяща се в (осемнадесет хиляди
УПИ ІІ, пл.№ 118, кв.15 по плана на с.Люти брод. триста тридесет и
Сграда е изградена във фаза "груб строеж" с
осем лева и двадесет
частично изпънени довършителни работи. За
лева).
степента на завършеност на сградата е издадено
Удостоверение № 219 от 11.07.2013г. на Гл. архитект
на Община Мездра.
Имот № 037085 (нула тридесет и седем,нула
осемдесет и пет) в землището на с.Старо село,
м."Деянец", ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Изоставена нива. Категория на
435,10 лв.
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
(четиристотин
имота: 18,017 дка (осемнадесет декара и
тридесет и пет лева
нула,седемнадесет кв.м).Имотът е образуван от имот и десет ст.).
№ 037081 (нула,тридесет и седем,нула,осемдесет и
едно).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 023113 (нула,двадесет и три,сто и
тринадесет) в землището на с.Моравица,
669,70 лв.
м."Шуманица", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин
(шестотин
на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на шестдесет и девет
земята при неполивни услровия: Девета. Площ на лева и седемдесет
имота: 36,398 дка (тридесет и шест декара и триста ст.).
деветдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 023146 (нула,двадесет и три,сто
четиридесет и шест) в землището на с.Моравица,
м."Поето", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на
222,00 лв. (двеста
трайно ползване: Изоставена нива.Категория на
двадесет и два лева
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
и нула ст.).
имота: 12,066 дка (дванадесет декара и
нула,шестдесет и шест кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 075008 (нула,седемдесет и
пет,нула,нула,осем) в землището на с.Кален,
844,70 лв.
м."Меторица", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин (осемстотин
на трайно ползване: Полска култура. Категория на четиридесет и
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
четири лева и
имота: 30,169 дка (тридесет декара и сто шестдесет седемдесет ст.).
и девет кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 093009 (нула,деветдесет и
три,нула,нула,девет) в землището на с.Кален,
м."Тръпката", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин 1311,80 лв. (хиляда
на трайно ползване: Полска култура. Категория на триста и единадесет
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на лева и осемдесет
имота: 11,299 дка (единадесет декара и двеста
ст.).
деветдесет и девет кв.). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 013049 (нула,тринадесет,нула, четиридесет
и девет) в землището на с.Долна Кремена,
774,70 лв. (
м."Старец", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на
седемстотин
трайно ползване: Изоствена нива. Категория на
седемдесет и четири
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
лева и седемдесет
имота: 19,368 дка. (деветнадесет декара и триста
ст.).
шестдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
стари реални граници.
Имот № 013050 (нула,тринадесет,нула,петдесет) в
землището на с.Долна Кремена,м."Старец", ЕКАТТЕ
22126, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
508,30 лв.
Изоставена нива. Категория на земята при
(петстотин и осем
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 12,708
лева и тридесет ст.).
дка. (дванадесет декара и седемстотин и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 022011 (нула,двадесет и
1586,40 лв. (хиляда

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

37/171

1/10/2019

Актове

2013

397

1690/26-072013

1690

обл.Враца, общ.Мездра, с.Цаконица, м."Край село"

398

1691/26-072013

1691

обл.Враца, общ.Мездра, с.Цаконица, м."Край село"

399

1692/26-072013

1692

обл.Враца, общ.Мездра, с.Цаконица, м."Средна полена"

400

1693/26-072013

1693

обл.Враца, общ.Мездра, с.Цаконица, м."Каравец"

401

1694/31-072013

1694

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Диненица"

402

1695/31-072013

1695

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена, м."Диненица"

403

1696/31-072013

1696

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Диненица"

404

1697/31-072013

1697

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Диненица"

1698

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Диненица"

405

1698/31-072013
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две,нула,единадесет) в землището на с.Цаконица,
петстотин осемдесет
м."Край село", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин и шест лева и
на трайно ползване: Полска култура. Категория на четиридесет ст.).
земята при неполивни есловия: Пета. Площ на
имота: 15,417 дка (петнадесет декара и
четиристотин и седемнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 023005 (нула,двадесет и три,нула,нула,пет)
в землището на с.Цаконица, м."Край село", ЕКАТТЕ 1841,50 лв. (хиляда
78015, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
осемстотин
Полска култура. Категория на земята при неполивни четиридесет и един
условия: Пета. Площ на имота: 17,896 дка
лева и петдесет ст.).
(седемнадесет декара и осемстотин деветдесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 024037 (нула,двадесет и
четири,нула,тридесет и седем) в землището на
с.Цаконица, м."Край село", ЕКАТТЕ 78015,
2808,60 ст. ( две
общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Полска
хиляди осемстотин и
култура.Категория на земята при неполивни
осем лева и
условия: Пета. Площ на имота: 27,294 дка (двадесет шестдесет ст.).
и седем декара и двеста деветдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 028006 (нула,двадесет и
осем,нула,нула,шест) в землището на
с.Цаконица,м."Средна полена", ЕКАТТЕ 78015,
376,10 лв. (триста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Полска
седемдесет и шест
култура. Категория на земята при неполивни
лева и десет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 15,575 дка
(петнадесет декара и петстотин седемдесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 031008 (нула,тридесет и
едно,нула,нула,осем) в землището на с.Цаконица,
м."Каравец",ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на
623,90 лв.(шестотин
трайно ползване: Полска култура. Категория на
двадесет и три лева
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
и деветдесет ст.).
имота: 16,978 дка (шестнадесет декара и
деветстотин седемдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 013016
(нула,тринадесет,нула,шестнадесет) в землището на
с.Горна Кремена, м."Диненица", ЕКАТТЕ 16256,
16,60 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
(шестнадесет лева и
ливада. Категория на земята при неполивни
шестдесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота : 3,685 дка. (три
декара и шестотин осемдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 013018 (
нула,тринадесет,нула,осемнадесет) в землището на
с.Горна Кремена,м."Диненица", ЕКАТТЕ 16256,
11,80 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
(единадесет лева и
ливада. Категория на земята при неполивни
осемдесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 2,619 дка. (два
декара и шестотин и деветнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 013019
(нула,тринадесет,нула,деветнадесет) в землището на
с.Горна Кремена, м."Диненица", ЕКАТТЕ 16256,
28,60 лв. (двадесет
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Използвана
и осем лева и
ливада. Категория на земята при неполивни
шестдесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 6,350 дка. (шест
декара и триста и петдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 013030 (нула,тринадесет,нула ,тридесет) в
землището на с.Горна Кремена, ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 14,00лв.
ливада.Категория на земята при неполивни условия: (четиринадесет лева
Десета. Площ на имота:3,108 дка. (три декара и сто и нула ст.).
и осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 013041 (нула,тринадесет,нула,четиридесет 17,40 лв.
и едно) в землището на с. Горна
(седемнадесет лева и
Кремена,м."Диненица", ЕКАТТЕ 16256,
четиридесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
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Актове

406

1699/31-072013

407

1700/08-082013

1700

обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м.Чичера

408

1701/12-082013

1701

обл.Враца,общ.Мездра, с.Боденец, м."Страната"

409

1702/12-082013

1702

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Кръкожаб"

410

1703/12-082013

1703

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Обършина"

411

1704/12-082013

1704

обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Върбите"

412

1705/12-082013

1705

обл.Враца, общ.Мездра,с.Боденец,м."Върбите"

413

1706/12-082013

1706

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Страната"

414

1707/12-082013

1707

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Боденски дол"

415

1711/16-082013

1711

обл.Враца, общ.Мездра,с.Руска бела,м."Тънкия рът"

416

1712/16-08-

1712

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м.Тънкия рът"

1699

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена, м."Диненица"
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ливада.Категория на земята при неполивни условия:
Десета. Площ на имота: 3,868 дка (три декара и
осемстотин шестдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 013044 (нула,тринадесет,нула,четиридесет
и четири) в землището на с.Горна Кремена,
м."Диненица", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 21,90 лв. (двадесет
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория и един лева и
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на деветдесет ст.).
имота: 4,874 дка. (четири декара и осемстотин
седемедесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 008066 (нула, нула, осем, шест, шест) в
землището на с.Лик, м."Чичера", ЕКАТТЕ 43654,
3081,00 лв.
общ.Мездра, с НТП- използвана ливада, V (пета)
(трихиляди и
категория. Площ на имота 44,459 дка (четиридесет и
осемдесет и един
четири дка и четиристотин и педесет и девет кв.м.).
лв.)
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 080008 (нула,осемдесет,нула,нула,осем) в
землището на с.Боденец,м."Страната", ЕКАТТЕ
209,70 лв. (двеста и
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
девет лева и
Ливада. Категория на земята при неполивни
седемдесет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 3,699 дка. ( три
декара и шестотин деветдесет и девет кв.м).
Имот № 034015 (нула ,тридесет и
четири,нула,петнадесет) в землището на с.Боденец,
799,00 лв.
м."Кръкожаб", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин
(седемстотин
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при
деветдесет и девет
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 5,899
лева и нула ст.).
дка. (пет декара и осемстотин деветдесет и девет
кв.м).
Имот № 007008 (нула,нула,седем,нула,нула,осем) в
землището на с.Боденец, м."Обършина", ЕКАТТЕ
278,00 лв. (двеста
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седемдесет и осем
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
лева и нула ст.).
Пета. Площ на имота: 3,152 дка. (три декара и сто
петдесет и два кв.м).
Имот № 019009 (нула,деветнадесет,нула,нула,девет)
694,40 лв.
в землището на с.Боденец,м."Върбите", ЕКАТТЕ
(шестотин
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
деветдесет и четири
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
лева и четиридесет
Пета. Площ на имота: 7,873 дка. (седем декара и
ст.).
осемстотин седемдесет и три кв.м).
Имот № 021004 (нула,двадесет и
едно,нула,нула,четири) в землището на с.Боденец,
606,70 ст. (шестотин
м."Върбите", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на
и шест лева и
трайно ползване: Нива.Категория на земята при
седемдесет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 6,879 дка.
(шест декара и осемстотин седемдесет и девет кв.м).
Имот № 029001 (нула,двадесет и
девет,нула,нула,едно) в землището на с.Боденец,
м."Страната", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин 320,30 лв. (триста и
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при давадест лева и
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 3,766 тридесет ст.).
дка. (три декара и седемстотин шестдесет и шест
кв.м).
Имот № 053009 (нула,петдесет и
три,нула,нула,девет) в землището на
с.Боденец,м."Боденски дол", ЕКАТТЕ 04827,
375,50 лв. (триста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
седемдесет и пет
Категория на земята при неполивини условия: Пета. лева и петдесет ст.).
Площ на имота: 3,649 дка. (три декара и шестотин
четиридесет и девет кв.м).
Имот № 000142 (нула,нула,нула,сто и четиридесет)
в землището на с.Старо село, м."Тънкия рът",
ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра. Начин на трайно
106,40 лв. (сто и
ползване : Изоставени трайни насаждения.
шест лева и
Категория на земята при неполивни условия :
четиридесет ст.).
Седма. Площ на имота : 1,478 дка. (един декар и
четиристотин седемдесет и осем кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 045286 (нула,четиридесет и пет , двеста
7,50 лв. (седем лева
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1713/16-082013
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1714/16-082013

1714

419

1715/16-082013

1715
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1716/19-082013

1716
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1717/19-082013

1717
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1718/19-082013

1718
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1719/19-082013

1719
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1720/19-082013

1720

425

1721/26-082013

1721

426

1722/27-082013

1722

осемдесет и шест) в землището на с.Старо село,
и петдесет ст.).
м."Тънкия рът", ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 1,868 дка ( един декар и осемстотин
шестдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 045289 (нула,четиридесет и пет,двеста
осемдесет и девет) в землището на с.Старо
село,м."Тънкия рът", общ.Мездра. Начин на трайно 44,50 лв.
ползване : Използвана ливада. Категория на земята (четиридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Тънкия рът"
при неполивни условия: Трета. Площ на имота:
четири лева и
0,568 дка (нула декара и петстотин шестдесет и осем петдесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 045471 (нула,четиридесет и
пет,четиристотин седемдесет и едно) в землището
на с.Старо село, м."Гламе", ЕКАТТЕ 69050,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Гора в зем. 27,20 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Гламе"
земя. Категория на земята при неполивни условия: и седем лева и
Десета. Площ на имота : 2,428 дка (два декара и
двадесет ст.).
четиристотин двадесет и осем кв.м). Имотът е
образуван от имот № 000143 (нула,нула,нула,сто
четиридесет и три).
Имот № 000185 (нула,нула,нула,сто осемдесет и
пет) в землището на с.Старо село, м."Ягнешки дол",
ЕКАТТЕ
69050, общ.Мездра. Начин на трайно
6,60 лв. (шест лева
обл.Враца, общ.Мездра, с.Старо село, м."Ягнешки дол"
ползване: Храсти. Категория на земята при
и шестдесет ст.).
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 0,589
дка (нула декара, петстотин осемдесет и девет кв.м).
Имот № 501.4 (петстотин и едно,точка,четири) в
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,м."Под резервоара",ПИ №
землището на гр.Мездра, м."Под резервоара",
109,90 лв. (сто и
501.4,съгласно плана на новообразуваните имоти на местността
ЕКАТТЕ 47714, общ.Мездра.Начин на трайно
девет лева и
"Под резервоара",землище на гр.Мездра, одобрен със Заповед
ползване: Лозе.Категория на имота: Шеста. Площ на деветдесет ст.).
№ 276/01.07.2010 г. на Областния управител на област Враца.
имота: 598 кв.м (петстотин деветдесет и осем кв.м).
Имот № 501.72 (петстотин и едно,точка,седемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Белчов дол", ПИ № и две) в землището на с.Върбешница, м."Белчов
316,80 лв. (триста и
501.72,съгласно плана на новообразуваните имоти на м."Белчов дол", ЕКАТТЕ 12704, община Мездра. Начин на
шестнадесет лева и
дол",землището на с.Върбешница,одобрен със Заповед
трайно ползване : Друга селскостопанска територия. осемдесет ст).
№71/06.12.2010 г. на Областния управител на област Враца.
Категория на имота : Шеста. Площ на имота: 240
кв.м (двеста и четиридесет кв.м).
Имот № 278.57 (двеста седемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Боденска страна", осем,точка,петдесет и седем) в землището на
1247,40 лв. (хиляда
ПИ 278.57, съгласно плана на новообразуваните имоти на
с.Долна Кремена, м."Боденска страна", ЕКАТТЕ
двеста четиридесет
м."Боденска страна",землището на с.Долна Кремена,одобрен 22126, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и седем лева и
със Заповед № 276/01.07.2010 г. на Областния управител на
Друга селскостопанска територия. Категория на
четиридесет ст.).
област Враца.
имота : Четвърта. Площ на имота: 945 кв.м
(деветстотин четиридесет и пет кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена, м."Байчиновец", ПИ Имот № 301.55 (триста и едно,точка,петдесет и пет)
301.55, съгласно плана на новообразуваните имоти на
в землището на с.Долна Кремена, м."Байчиновец", 11,30 лв.
м."Байчиновец",землището на с.Долна Кремена,одобрен със
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
(единадесет лева и
Заповед № 276/01.07.2010 г. на Областния управител на област ползване: Лозе. Категория на имота: Девета. Площ тридесет ст.).
Враца
на имота: 277 кв.м (двеста седемдесет и седем кв.м).
Имот № 4.58 (четири,точка,петдесет и осем) в
448,80 лв.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Крета, м."Габрика", ПИ №
землището на с.Крета, м."Габрика", ЕКАТТЕ 39709,
(четиристотин
4.58,съгласно плана на новообразуваните имоти на
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Друга
четиридесет и осем
м."Габрика",землището на с.Крета,одобрен със Заповед №
селскостопанска територия. Категория на имота:
лева и осемдесет
275/01.07.2010 г. на Областения управител на област Враца.
Шеста. Площ на имота: 340 кв.м (триста и
ст.).
четиридесет кв.м).
Имот № 012006 (нула,дванадесет,нула,нула,шест) в
землището на с.Брусен,м."Брусненски слог",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
4118,20 лв. (четири
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Брусненски слог",имот №
хиляди сто и
имота: 16,761 дка (шестнадесет декара и
012006
осемнадесет лева и
седемстотин шестдесет и един кв.м).Имота попада
двадесет ст.).
в: Отдел/подотдел -140/ж-широколистна гора-5,904
дка(пет декара и деветстотин и четири кв.м);140/зиглолистна гора- 10,857 дка (десет декара и
осемстотин петдесет и седем кв.м).
обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Езерото", имот №
Имот № 000060 (нула,нула,нула,нула,шейсет) в
74,30 лв.
000060
землището на с.Очин дол, м."Езерото, ЕКАТТЕ
(седемдесет и
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
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427

1723/27-082013

1723

обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Езерото", имот №
000061

428

1724/27-082013

1724

обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Езерото",имот №
000062

429

1725/27-082013

1725

обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Езерото", имот №
000063

430

1726/27-082013

1726

обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Езерото", имот №
000064

431

1727/27-082013

1727

обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Езерото", имот №
000065

432

1728/27-082013

1728

обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Езерото", имот №
000066

433

1734/29-082013

1734

обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Гръмодоля", имот №
046004

434

1735/29-082013

1735

обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Гръмодоля", имот №
046015

435

1736/29-082013

1736

обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Гръмодоля", имот №
046018

436

1737/29-082013

1737

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Гръмодоля", имот
№046019
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Използвана ливада. Категория на земята при
четири лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 8,169 тридесет ст.).
дка. (осем декара и сто шестдесет и девет кв.м).
Имот № 000061 (нула,нула,нула,нула,шейсет и
едно) в землището на с.Очин дол, м."Езерото",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
115,40 лв. (сто и
ползване : Използвана ливада. Категория на земята петнадесет лева и
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
четиридесет ст.).
12,682 дка. (дванадесет декара и шестотин
осемдесет и два кв.м).
Имот № 000062 (нула,нула,нула,нула,шейсет и две)
в землището на с.Очин дол, м."Езерото", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
102,60 лв. (сто и два
Използвана ливада. Категория на земята при
лева и шестдесет
неполивни условия : Девета. Площ на имота : 10,469 ст.).
дка ( десет декара и четиристотин шестдесет и девет
кв.м).
Имот № 000063 (нула,нула,нула,нула,шейсет и три)
в землището на с.Очин дол, м."Езерото", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
159,00 лв. (сто
Използвана ливада. Категория на земята при
петдесет и девет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 16,227 лева и нула ст.).
дка. (шестнадесет декара и двеста двадесет и седем
кв.м).
Имот № 000064 (нула,нула,нула,нула,шейсет и
четири) в землището на с.Очин дол, м."Езерото",
46,00 лв.
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиридесет и шест
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
лева и нула ст.).
при неполивини условия : Девета. Площ на имота:
5,059 дка. (пет декара и нула,петдесет и девет кв.м).
Имот № 000065 (нула,нула,нула,нула,шейсет и пет)
в землището на с.Очин дол, м."Езерото, ЕКАТТЕ
47,70 лв.
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
(четиридесет и
Използвана ливада. Категория на земята при
седем лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 5,246 седемдесет ст.).
дка. (пет декара и двеста четиридесет и шест кв.м).
Имот № 000066 (нула,нула,нула,нула,шейсет и
шест) в землището на с.Очин дол, м."Езерото",
ЕКАТТЕ 54506, общ. Мездра. Начин на трайно
ползване : Използвана ливада. Категория на земята 80,70 лв. (осемдесет
при неполивни условия : Девета. Площ на имота:
лева и седемдесет
8,864 дка. (осем декара и осемстотин шейсет и
ст.).
четири кв.м). Имотът попада в: Отдел/подотдел 344/г-широколистна гора- 0,140 дка (нула декара и
сто и четиридесет кв.м).
Имот № 046004 (нула,четиридесет и
шест,нула,нула,четири) в землището на с.Боденец,
м."Гръмодоля", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин
67,80 лв. (шейсет и
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
седем лева и
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота
осемдесет ст.).
0,897 дка. (нула декара , осемстотин деветдесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 046015 (нула,четиридесет и
шест,нула,петнадесет) в землището на с.Боденец,
м."Гръмодоля", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин
51,00 лв. (петдесет
на трайно ползване : Ливада. Категория на земята
и един лева и нула
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
ст.).
0,578 дка (нула декара,петстотин седемдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 046018 (нула,четиридесет и
шест,нула,осемнадесет) в землището на с.Боденец,
м."Гръмодоля", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин 248,80 лв.(двеста
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
четиридесет и осем
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: лева и осемдесет
2,821 дка. (два декара и осемстотин двадесет и един ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 046019 (нула,четиридесет и
286,10 лв. (двеста
шест,нула,деветнадесет) в землището на с. Боденец, осемдесет и шест
м."Гръмодоля", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин лева и десет ст.).
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
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437

1738/29-082013

1738

438

1739/29-082013

1739

439

1740/29-082013

1740

440

1741/29-082013

1741

441

1742/29-082013

1742

442

1743/30-082013

1743

443

1744/30-082013

1744

444

1745/30-082013

1745

445

1746/30-082013

1746

при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота :
3,244 дка (три декара и двеста четиридесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 046026 (нула,четиридесет и
шест,нула,двадесет и шест) в землището на
с.Боденец, м."Гръмодоля", ЕКАТТЕ 04827,
199,00 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Гръмодоля", имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
деветдесет и девет
046026
Категория на земята при неполивни условия:
лева и нула ст.).
Четвърта. Площ на имота: 2,256 дка (два декара и
двеста петдесет и шест кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 046030 (нула,четиридесет и
шест,нула,тридесет) в землището на с.Боденец,
м."Гръмодоля", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин
189,50 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Гръмодоля", имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
осемдесет и девет
046030
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
лева и петдесет ст.).
2,148 дка (два декара и сто четиридесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 046033 (нула,четиридесет и
шест,нула,тридесет и три) в землището на
с.Боденец, м."Гръмодоля", ЕКАТТЕ 04827,
94,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра, с.Боденец, м."Гръмодоля", имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(деветдесет и четири
046033
Категория на земята при неполивни условия:
лева и двадесет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 1,068 дка (един декар и
шейсет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 047001 (нула,четиридесет и
седем,нула,нула,едно) в землището на с.Боденец,
м."Гръмодоля", ЕКАТТЕ 04827, общ. Мездра. Начин
128,10 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Гръмодоля", имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
двадесет и осем лева
047001
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
и десет ст.).
1,695 дка (един декар и шестотин деветдесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 047004 (нула,четиридесет и
седем,нула,нула,четири) в землището на с.Боденец,
м."Гръмодоля", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин 301,50 лв. (триста и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Гръмодоля", имот №
на трайно ползване: Ливада.Категория на земята при един лева и петдесет
047004
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 3,988 ст.).
дка (три декара и деветстотин осемдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 048002 (нула,четиридесет и
осем,нула,нула,две) в землището на с.Боденец,
267,80 лв. (двеста
м."Полето", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на
шестдесет и седем
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Полето", имот № 048002 трайно ползване: Ливада. Категория на земята при
лева и осемдесет
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 3,036
ст.).
дка (три декара и тридесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 049002 (нула,четиридесет и
девет,нула,нула,две) в землището на с.Боденец,
м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
422,40 лв.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Крапешка бара", имот Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
(четиристотин
№ 049002
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на двадесет и два лева
имота: 5,587 дка (пет декара и петстотин осемдесет и четиридисет ст.).
и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №№ 049010 (нула,четиридесет и
девет,нула,десет) в землището на с.Боденец,
м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
206,60 лв. (двеста и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Крапешка бара", имот Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
шест лева и
№ 049010
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
шетдесет ст.).
имота: 2,733 дка (два декара и седемстотин тридесет
и три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Крапешка бара", имот Имот № 049017 (нула,четиридесет и
961,80 лв.
№ 049017
девет,нула,седемнадесет) в землището на с.Боденец, (деветстотин
м.Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
шестдесет и един
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
лева и осемдесет
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на ст.).
имота: 12,722 дка (дванадесет декара и седемстотин
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Кмета на Община Мездра
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1/10/2019

Актове

446

1747/30-082013

1747

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот №
049034

447

1748/30-082013

1748

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот
№049035

448

1749/30-082013

1749

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Долец",имот № 055002

449

1750/30-082013

1750

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Долец",имот № 055003

450

1751/30-082013

1751

обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Долец", имот № 055004

451

1752/30-082013

1752

обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Долец", имот № 055027

452

1753/30-082013

1753

обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Долец", имот № 055029

453

1754/30-082013

1754

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Долец",имот № 055037

454

1756/12-092013

1756

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,УПИ ІІІ, пл.№ 208, кв.24

1757

обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ VІІІ, пл.№ 1153, кв.89

455

1757/12-092013

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

двадесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 049034 (нула,четиридесет и девет,
нула,тридесет и четири) в землището на с.Боденец, 744,70 лв.
м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
(седемстотин
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
четиридесет и
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
четири лева и
имота: 9,851 дка (девет декара и осемстотин
седемдесет ст.).
петдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 049035 (нула,четиридесет и
девет,нула,тридесет и пет) в землището на
с.Боденец, м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
220,30 лв. (двеста и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Ливада.
двадесет лева и
Категория на земята при неполивни условия :
тридесет ст.).
Четвърта. Площ на имота : 2,914 дка ( два декара и
деветстотин и четиринадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 055002 (нула,петдесет и пет,нула,нула,две)
в землището на с.Боденец, м."Долец", ЕКАТТЕ
571,50 лв.
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
(петстотин
Ливада. Категория на земята при неполивни
седемдесет и един
условия: Четвърта. Площ на имота: 6,480 дка (шест
лева и петдесет ст.).
декара и четиристотин и осемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 055003 (нула,петдесет и пет,нула,нула,три)
в землището на с.Боденец, м."Долец", ЕКАТТЕ
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
89,50 лв. (осемдесет
Ливада. Категория на земята при неполивни
и девет лева и
условия: Четвърта. Площ на имота: 1,015 дка (един петдесет ст.).
декар и петнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 055004 (нула,петдесет и
пет,нула,нула,четири) в землището на с.Боденец,
м."Долец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на 329,80 лв. (триста
трайно ползване : Ливада. Категория на земята при двадесет и девет
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 3,739 лева и осемдесет
дка (три декара и седемстотин тридесет и девет
ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 055027 (нула петдесет и пет,нула,двадесет
и седем) в землището на с.Боденец, м."Долец",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
236,10 лв. (двеста
ползване: Ливада. Категория на земята при
тридесет и шест
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 2,677
лева и десет ст.).
дка (два декара и шестотин седемдесет и седем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 055029 (нула,петдесет и пет,нула,двадесет
и девет) в землището на с.Боденец, м."Долец",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
147,90 лв. (сто
ползване: Ливада. Категория на земята при
четиридесет и седем
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота :
лева и деветдесет
1,677 дка (един декар и шестотин седемдесет и
ст.).
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 055037 (нула,петдесет и пет,нула,тридесет
и седем) в землището на с.Боденец, м."Долец",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
123,00 лв. (сто
ползване: Ливада. Категория на земята при
двадесет и три лева
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 1,395
и нула ст.).
дка (един декар и триста деветдесет и пек кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
УПИ ІІІ (три), пл.№ 208 (двеста и осем), кв.24
981,40 лв.
(двадесет и четири), по плана на
(деветстотин
с.Боденец,общ..Мездра, обл.Враца , одобрен със
осемдесет и един
Заповед № 276/02.06.1992 г. от 470 кв.м
лева и четиридесет
(четиристотин и седемдесет кв.м).
ст.).
УПИ VІІІ (осем), пл.№ 1153 (хиляда сто петдесет и 4522,00 лв. (четири
три), кв.89 (осемдесет и девет) по плана на
хиляди петстотин
гр.Мездра, общ.Мездра, одобрен със Заповед №
двадесет и два лева
и нула ст.).
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Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра
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Кмета на Община Мездра
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1/10/2019

Актове

456

1758/12-092013

1758

457

1759/12-092013

1759

458

1762/12-092013

1762

459

1764/12-092013

1764

460

1768/16-092013

1768

461

1775/02-102013

1775

462

1776/04-102013

1776

463

1777/04-102013

1777

464

1778/04-102013

1778

465

1779/04-102013

1779

466

1780/04-10-

1780

111/20.02.1989 г. от 380 кв.м (триста и осемдесет
кв.м).
Имот № 004015 (нула,нула,четири,нула,петнадесет)
в землището на с.Дърманци, м."Гарван", ЕКАТТЕ
24668, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
49,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Гарван",имот № 004015 Нива. Категория на земята при неполивни условия: (четиридесет и девет
Девета. Площ на имота: 2,039 дка. (два декара и
лева и двадесет ст.).
нула тридесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 004094 (нула,нула,четири,нула,деветдесет
и четири) в землището на с.Дърманци, м."Гарван",
ЕКАТТЕ 24668, общ.Мездра. Начин на трайно
33,90 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Гарван", имот № 004094 ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и три лева и
условия: Девета. Площ на имота 1,404 дка (един
деветдесет ст.).
декар и четиристотин и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000269 (нула,нула,нула,двеста шестдесет и
девет) в землището на с.Ребърково, м."Пчелинище",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
457,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Пчелинище",имот №
ползване : Ливада. Категория на земята при
(четиристотин
000269
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 6,928 дка петдесет и седем
(шест декара и деветстотин двадесет и осем кв.м). лева и двадесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 501.46 (петстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Белчов дол",ПИ № едно,точка,четиридесет и шест) в землището на
759,00 лв.
501.46,съгласно плана на новообразуваните имоти на
с.Върбешница,м."Белчов дол", ЕКАТТЕ 12704,
(седемстотин
местността "Белчов дол",землището на с.Върбешница,одобрен общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Друга
петдесет и девет
със Заповед 71/06.12.2010 г. на областния управител на област селскостопанска територия.Категория на имота:
лева и нула ст.).
Враца
Шеста. Площ на имота: 575 кв.м (петстотин
седемдесет и пет кв.м).
УПИ VІІІ (осем), пл.№ 137 (сто тридесет и седем), 1960,80 лв. (хиляда
кв. 17 (седемнадесет), по плана на
деветстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,УПИ VІІІ,пл.№137,кв.17
с.Игнатица,общ.Мездра,одобрен със Заповед №
шестдесет лева и
726/07.11.1990 г. от 860 кв.м (осемстотин и
осемдесет ст.).
шестдесет кв.м).
Имот № 278.56 (двеста седемдесет и
осем,точка,петдесет и шест) в землището на с.Долна
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,ПИ № 278.59,
Кремена, м."Боденска страна", ЕКАТТЕ 22126,
съгласно плана на новобразуваните имоти на м."Боденска
80,00 лв. (осемдесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Друга
страна",землището на с.Долна Кремена, одобрен със Заповед
лева и нула ст.).
селскостопанска територия. Категория на земята:
№ 276/01.07.2010 г. на Областния управител на област Враца.
Девета. Площ на имота: 1953 кв.м (хиляда
деветстотин петдесет и три кв.м).
Имот № 009026 (нула,нула,девет,нула, двадесет и
шест) в землището на с.Брусен,м."Керимица",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
3773,90 лв. (три
ползване: Сметище - 2,859 дка (два декара и
хиляди седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,имот № 009026
осемстотин петдесет и девет кв.м); Нива - 2,000 дка седемдесет и три
(два декара и нула кв.м). Категория на земята при
лева и деветдесет
неполивини условия : Четвърта. Площ на имота:
ст.).
4,859 дка (четири декара и осемстотин петдесет и
девет кв.м).
Имот № 009027 (нула,нула,девет,нула,двадесет и
седем) в землището на с.Брусен, м."Керимица",
4156.70 (четири
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца, общ.Мездра, с.Брусен, м."Керимица", имот №
хиляди сто петдесет
ползване: Сметище. Категория на земята при
009027
и шест лева и
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота :
седемдесет ст.).
3,149 дка (три декара и сто четиридесет и девет
кв.м).
Имот № 009028 (нула,нула,девет,нула,двадесет и
осем) в землището на с.Брусен, м."Керимица",
3326,40 лв. (три
ЕКАТТЕ
06598, общ.Мездра. Начин на трайно
хиляди триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Керимица",имот № 009028
ползване: Сметище. Категория на земята при
двадесет и шест лева
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 2,520 и четиридесет ст.).
дка (два декара и петстотин и двадесет кв.м).
Имот № 008012 (нула,нула,осем,нула,дванадесет) в
землището на с.Царевец, м."Рупите", ЕКАТТЕ
184,80 лв. (сто
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
осемдесет и четири
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Рупите", имот № 008012 Зеленчукова култура. Категория на земята при
лева и осемдесет
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 0,140
ст.).
дка (нула декара , сто и четиридесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Рупите",имот № 008016 Имот № 008016 (нула,нула,осем,нула,шестнадесет) 700,90 лв.
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Акт за поправка:
1770/2013-09-18
Нови актове:
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Актове

2013

467

1781/04-102013

1781

468

1782/04-102013

1782

469

1783/04-102013

1783

470

1784/04-102013

1784

471

1785/04-102013

1785

472

1786/07-102013

1786

473

1787/07-102013

1787

474

1788/07-102013

1788

475

1789/07-102013

1789

476

1790/07-102013

1790

в землището на с.Царевец, м."Рупите", ЕКАТТЕ
(седемстотин лева и
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
деветдесет ст.).
Зеленчукова култура. Категория на земята при
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 0,531
дка. (нула декара,петстотин тридесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 010656 (нула,десет,шестотин петдесет и
шест) в землището на с.Царевец, м."Лисица",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
53,80 лв. (петдесет
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Лисица", имот №
ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни и три лева и
010656
условия: Шеста.Площ на имота: 0,407 дка (нула
осемдесет ст.).
декара,четиристотин и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010674 (нула,десет,шестотин седемдесет и
четири) в землището на с.Царевец, м."Лисица",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
10,90 лв. (десет лева
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Лисица", имот № 010674 ползване : Нива. Категория на земята при неполивни
и деветдесет ст.).
условия : Десета. Площ на имота: 1,350 дка (един
декар и триста и петдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010675 (нула,десет,шестотин седемдесет и
пет) в землището на с.Царевец, м."Лисица",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
366,50 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра, с.Царевец, м."Лисица",имот № 010675 ползване: Нива. Категория на земята при неполивни шестдесет и шест
условия: Шеста. Площ на имота: 5,027 дка (пет
лева и петдесет ст.).
декара и нула,двадесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010678 (нула,десет,шестотин седемдесет и
осем) в землището на с.Царевец, м."Лисица",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
135,70 лв. (сто
ползване : Нива. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Лисица", имот № 010678
тридесет и пет лева
условия: Шеста. Площ на имота : 1,861 дка (един
и седемдесет ст.).
декар и осемстотин шестдесет и един кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи сатри реални
граници.
Имот № 010685 (нула,десет,шестотин осемдесет и
пет) в землището на с.Царевец, м."Лисица",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
165,10 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Лисица", имот №
ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни шестдесет и пет лева
010685
условия: Шеста. Площ на имота: 1,248 дка (един
и десет ст.).
декар и двеста четиридесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010113 (нула,десет,сто и тринадесет) в
землището на с.Царевец, м."Костомар", ЕКАТТЕ
42,80 лв.
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Костомар", имот №
(четиридесет и два
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
010113
лева и осемдесет
Девета. Площ на имота: 1,773 дка. (един декар и
ст.).
седемстотин седемдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010119 (нула,десет,сто и деветнадесет) в
землището на с.Царевец, м."Костомар", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
233,60 лв. (двеста
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Костомар", имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: тридесет и три лева
010119
Девета. Площ на имота: 9,671 дка (девет декара и
и шестдесет ст.).
шестотин седемдесет и един кв.в). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010127 (нула,десет,сто двадесет и седем) в
землището на с.Царевец, м."Костомар", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
83,10 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Костомар",имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: и три лева и десет
010127
Девета. Площ на имота : 3,443 дка (три декара и
ст.).
четиристотин четиридесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010139 (нула,десет,сто тридесет и девет) в
землището на с.Царевец, м."Костомар", ЕКАТТЕ
78135,
общ.Мездра. Начин на трайно палзване:
145,10 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Костомар", имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: четиридесет и пет
010139
Девета. Площ на имота: 6,007 дка (шест декара
лева и десет ст.).
и,нула,нула,седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Костомар", имот №
Имот № 010144 (нула,десет,сто четиридесет и
62,60 лв. (шестдесет
010144
четири) в землището на с.Царевец, м."Костомар",
и два лева и
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1791/07-102013

1791

478

1792/07-102013

1792

479

1793/07-102013

1793

480

1794/07-102013

1794
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1795/07-102013

1795
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1796/07-102013

1796
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1797/08-102013

1797
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1798/08-102013

1798

485

1799/08-102013

1799

486

1800/08-102013

1800

ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
шестдесет ст.).
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 3,403 дка (три
декара и четиристотин и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010145 (нула,десет,сто четиридесет и пет)
в землището на с.Царевец, м."Костомар", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
26,30 лв. (двадесет
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Костомар", имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: и шест лева и
010145
Девета. Площ на имота: 1,432 дка (един декар и
тридесет ст.).
четиристотин тридесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010149 (нула,десет,сто четиридесет и
девет) в землището на с.Царевец, м."Костомар",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
127,80 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Костомар", имот №
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни двадесет и седем
010149
условия: Девета. Площ на имота: 6,949 дка (шест
лева и осемдесет
декара и деветстотин четиридесет и девет кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 010151 (нула,десет,сто петдесет и едно) в
землището на с.Царевец, м."Костомар", ЕКАТТЕ
99,80 лв.
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Костомар",имот №
(деветдесет и девет
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
010151
лева и осемдесет
Девета. Площ на имота: 5,426 дка ( пет дакара и
ст.).
четиристотин двадесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010172 (нула,десет,сто седемдесет и две) в
землището на с.Царевец, м."Ненов мост", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
36,50 ст. (тридесет и
обл.Враца, общ.Мездра,с.Царевец, м."Ненов мост", имот
Нива. Категория на земята при неполивни условия: шест лева и петдесет
№010172
Девета. Площ на имота: 1,983 дка (един декар и
ст.).
деветстотин осемдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010186 (нула,десет,сто осемдесет и шест) в
землището на с.Царевец, м."Костомар", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Костомар", имот №
10,90 лв. (десет лева
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
010186
и деветдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 0,590 дка. (нула декара
,петстотин и деветдесет кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010187 (нула десет,сто осемдесет и седем)
в землището на с.Царевец, м."Костомар", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
83,00 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра, с.Царевец, м."Костомар", имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: и три лева и нула
010187
Девета. Площ на имота: 4,511 дка (четири декара и ст.).
петстотин и единадесет кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 008006 (нула,нула,осем,нула,нула,шест) в
землището на с.Царевец,м."Рупите", ЕКАТТЕ 78135,
714,40 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
(седемстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Рупите",имот № 008006 Категория на земята при неполивни условия: Трета.
четиринадесет лева
Площ на имота: 4,226 дка. (четири декара и двеста
и четиридесет ст.).
двадесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 008031 (нула,нула,осем,нула,тридесет и
едно) в землището на с.Царевец, м."Косовец",
676,90 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
(шестотин
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Косовец",имот №
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
седемдесет и шест
008031
условия: Трета. Площ на имота: 4,847 дка. (четири
лева и деветдесет
декара и осемстотин четиридесет и седем кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 008035 (нула,нула,осем,нула,тридесет и
пет) в землището на с.Царевец,м."Косовец",
474,80 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Косовец", имот № 008035 ползване: Нива. Категория на земята при неполивни седемдесет и четири
условия: Трета. Площ на имота: 3,400 дка (три
лева и осемдесет
декара и четиристотин кв.м). Имотът е възстановен ст.).
в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Косовец",имот № 008037 Имот № 008037 (нула,нула,осем,нула,тридесет и
469,10 лв.
седем) в землището на с.Царевец, м."Косовец",
(четиристотин
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
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487

1801/08-102013

1801

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Косовец", имот № 008047

488

1802/08-102013

1802

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Косовец",имот № 008048

489

1803/08-102013

1803

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Костомар",имот №
010108

490

1804/08-102013

1804

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Кобиляк",имот № 011001

491

1805/08-102013

1805

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Кобиляк",имот №011018

492

1806/08-102013

1806

обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Кобиляк", имот №
011035

493

1807/08-102013

1807

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Кобиляк",имот № 011042

494

1808/08-102013

1808

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Малиновец",имот №
018001

495

1809/08-102013

1809

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Малиновец", имот №
019004

496

1810/08-102013

1810

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Малиновец",имот №
019005
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ползване: Нива. Категория на земята при неполивни шестдесет и девет
условия: Трета. Площ на имота: 3,359 дка (три
лева и десет ст.).
декара и триста петдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 008047 (нула,нула,осем,нула,четиридесет и
седем) в землището на с.Царевец, м."Косовец",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
307,30 лв. (триста и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни седем лева и
условия: Трета. Площ на имота: 0,550 дка (нула
тридесет ст.).
декара,петстотин и петдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 008048 (нула,нула,осем,нула,четиридисет и
осем) в землището на с.Царевец,м."Косовец",
75,60 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
(седемдесет и пет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
лева и шестдесет
условия: Трета. Площ на имота: 0,541 дка (нула
ст.).
декара,петстотин четиридесет и едно). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010108 (нула,десет,сто и осем) в
землището на с.Царевец, м."Костомар", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
153,60 лв. (сто
Нива. Категория на земята при неполивни условия: петдесет и три лева
Девета. Площ на имота: 6,359 дка ( шест декара и и шестдесет ст.).
триста петдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 011001 (нула,единадесет,нула,нула,едно) в
землището на с.Царевец, м."Кобиляк", ЕКАТТЕ
181,40 лв. (сто
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
осемдесет и един
Лозе. Категория на земята при неполивни условия:
лева и четиридесет
Девета. Площ на имота: 5,169 дка (пет декара и сто
ст.).
шестдесет и девет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 011018 (нула,единадесет,нула,осемнадесет)
в землището на с.Царевец,м."Кобиляк", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
19,60 лв.
Лозе. Категория на земята при неполивни условия: (деветнадесет лева и
Десета. Площ на имота: 1,552 дка (един декар и
шестдесет ст.).
петстотин петдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 011035 (нула,единадесет,нула,тридесет и
пет) в землището на с.Царевец, м."Кобиляк",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
9,70 лв. (девет лева
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
и седемдесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 1,194 дка (един
декар,сто деветдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 011042 (нула,единадесет,нула,четиридесет
и две) в землището на с.Царевец, м."Кобиляк",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
17,60 лв.
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни (седемнадесет лева и
условия: Десета. Площ на имота: 2,172 дка (два
шейсет ст.).
декара,сто седемдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 018001 (нула,осемнадесет,нула,нула,едно)
в землището на с.Царевец,м."Малиновец", ЕКАТТЕ 429,70 лв.
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
(четиристотин
Ливада. Категория на земята при неполивни
двадесет и девет
условия: Трета. Площ на имота: 4,615 дка (четири лева и седемдесет
декара,шестотин и петнадесет кв.м). Имотът е
ст.).
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 019004
(нула,деветнадесет,нула,нула,четири) в землището
на с.Царевец, м."Малиновец", ЕКАТТЕ 78135,
174,40 лв. (сто
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
седемдесет и четири
Категория на земята при неполивни условия: Пета. лева и четиридесет
Площ на имота: 2,782 дка (два декара,седемстотин ст.).
осемдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 019005 (нула,деветнадесет,нула,нула,пет) в 53,20 лв. (петдесет
землището на с.Царевец,м."Малиновец", ЕКАТТЕ и три лева и
78135, общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
двадесет ст.).
Ливада. Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота: 0,848 дка (нула
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497

1811/08-102013

1811

обл.Враца, общ.Мездра,с.Царевец,м."Малиновец",имот №
019006

498

1818/09-102013

1818

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009004

499

1819/09-102013

1819

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009008

500

1820/09-102013

1820

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот
№009009

501

1821/09-102013

1821

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот
№009010

502

1822/10-102013

1822

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот
№009012

503

1823/10-102013

1823

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009045

504

1824/10-102013

1824

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009046

505

1825/10-102013

1825

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009046
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декара,осемстотин четиридесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 019006 (нула,деветнадесет,нула,нула,шест)
в землището на с.Царевец, м."Малиновец", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
49,20 лв.
Ливада.Категория на земята при неполивни условия:
(четиридесет и девет
Пета. Площ на имота: 0,785 дка (нула
лева и двадесет ст.).
декара,седемстотин осемдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реаални
граници.
Имот № 009004 (нула,нула,девет,нула,нула,четири)
в землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
83,80 лв. (осемдесет
ползване: Нива. Категория на земята при
и три лева и
неполивини условия: Девета. Площ на имота: 3,469
осемдесет ст.).
дка (три декара и четиристотин шестдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 009008 (нула,нула,девет,нула,нула,осем) в
землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
66,30 лв. (шестдесет
ползване: Нива. Категория на земята при
и шест лева и
неполивини условия: Девета. Площ на имота: 2,746
тридесет ст.).
дка (два декара,седемстотин четиридесет и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 009009 (нула,нула,девет,нула,нула,девет) в
землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
114,60 лв. (сто и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
четиринадесет лева
условия: Девета. Площ на имота: 4,744 дка (четири
и шестдесет ст.).
декара и седемстотин четиридесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009010 (нула,нула,девет,нула,десет) в
землището на с.Царевец,м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
82,80 лв. (осемдесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
и два лева и
условия: Девета. Площ на имота : 3,429 дка (три
осемдесет ст.).
декара и четиристотин двадесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009012 (нула,нула, девет,нула,дванадесет) в
землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
22,40 лв. (двадесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и два лева и
условия: Девета. Площ на имота : 0,928 дка (нула
четиридесет ст.).
декара,деветстотин двадесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009045 (нула,нула,девет,нула,четиридесет
и пет) в землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
147,60 лв. (сто
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
четиридесет и седем
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
лева и шестдесет
условия : Девета. Площ на имота: 6,113 дка (шест
ст.).
декара и сто и тринадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009046 (нула,нула,девет,нула,четиридесет
и шест) в землището на с.Царевец,м."Тетева
падина", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на
195,10 лв. (сто
трайно ползване : Нива. Категория на земята при
деветдесет и пет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 8,079
лева и десет ст.).
дка (осем декара и нула,седемдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009048 (нула,нула,девет,нула,четиридесет
и осем) в землището на с.Царевец, м."Тетева
падина", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на
104,60 лв. (сто и
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
четири лева и
неполивни условия: Девата. Площ на имота: 4,332
шестдесет ст.).
дка (четири декара и триста тридесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
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1/10/2019
506

1826/10-102013

Актове
1826

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009049

507

1827/10-102013

1827

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009050

508

1828/10-102013

1828

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина, имот №
009052

509

1829/10-102013

1829

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009053

510

1830/10-102013

1830

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009056

511

1831/10-102013

1831

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009059

512

1832/10-102013

1832

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот
№009060

513

1833/10-102013

1833

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009090

514

1834/10-102013

1834

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009091

515

1835/10-102013

1835

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009092

516

1836/10-10-

1836

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
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Имот № 009049 (нула,нула,девет,нула,четиридесет 50,80 лв. (петдесет
и девет) в землището на с.Царевец, м."Тетева
лева и осемдесет
падина", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на
ст.).
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,103
дка (два декара и сто и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009050 (нула,нула,девет,нула,петдесет) в
землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
45,90 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиридесет и пет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
лева и деветдесет
условия: Девета. Площ на имота: 1,901 дка ( един
ст).
декар,деветстотин и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009052 (нула,нула,девет,нула,петдесет и
две) в землището на с.Царевец,м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
88,80 лв. (осемдесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и осем лева и
условия: Девета. Площ на имота : 3,678 дка (три
осемдесет ст.).
декара и шестотин седемдесет и осем кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009053 (нула,нула,девет,нула,петдесет и
три) в землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
84,90 лв. (осемдесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и четири лева и
условия: Девета. Площ на имота: 3,517 дка (три
деветдесет ст.).
декара,петстотин и седемнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009056 (нула,нула,девет,нула,петдесет и
шест) в землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
68,60 лв. (шестдесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и осем лева и
условия: Девета. Площ на имота: 2,592 дка (два
шестдесет ст).
декара и петстотин деветдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009059 (нула,нула,девет,нула,петдесет и
девет) в землището на с.Царевец,м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
64,60 лв. (шестдесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и четири лева и
условия: Девета. Площ на имота: 2,675 дка (два
шестдесет ст.).
декара,шестотин седемдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009060 (нула,нула,девет,нула,шестдесет) в
землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
162,40 лв. (сто
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни шестдесет и два лева
условия: Девета. Площ на имота: 6,141 дка (шест
и четиридесет ст.).
декараи сто четиридесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009090 (нула,нула,девет,нула,деветдесет) в
землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
37,60 лв. (тридесет
ползване : Нива. Категория на земята при неполивни и седем лева и
условия: Девета. Площ на имота: 1,556 дка (един
шестдесет ст.). .
декар и петстотин петдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009091 (нула,нула,девет,нула,деветдесет и
едно) в землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
76,00 лв.
ползване: Нива. Категория на земята при
(седемдесет и шест
неполивини условия: Девета. Площ на имота: 3,149
лева и нула ст.).
дка (три декара,сто четиридесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009092 (нула,нула,девет,нула,деветдесет и
две) в землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
78,70 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
(седемдесет и осем
ползване : Нива. Категория на земята при неполивни
лева и седемдесет
условия: Девета. Площ на имота: 3,257 дка (три
ст.).
декара и двеста петдесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009093 (нула,нула,девет,нула,деветдесет и 35,90 лв. (тридесет
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Актове

2013

009093

517

1837/11-102013

1837

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009095

518

1838/11-102013

1838

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009096

519

1839/11-102013

1839

обл.Враца, общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетава падина",имот №
009097

520

1840/11-102013

1840

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009098

521

1841/11-102013

1841

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009103

522

1842/11-102013

1842

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009117

523

1843/11-102013

1843

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009125

524

1844/11-102013

1844

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина", имот №
009130

525

1845/11-102013

1845

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009155

526

1846/11-10-

1846

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Могиле",имот№ 006001
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три) в землището на с.Царевец,м."Тетева падина", и пет лева и
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
деветдесет ст.).
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 1,488 дка (един
декар и четиристотин осемдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009095 (нула,нула,девет,нула,деветдесет и
пет) в землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
126,20 лв. (сто
Категория на земята при неполивини условия:
двадесет и шест лева
Девета. Площ на имота: 5,224 дка (пет декара,двеста и двадесет ст.).
двадесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 009096 (нула,нула,девет,нула,деветдесет и
шест) в землището на с.Царевец,м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
81,70 лв. (осемдесет
ползване: Нива. Категория на земята при
и един лева и
неполивини условия: Девета. Площ на имота: 3,382 седемдесет ст.).
дка (три декара,триста осемдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009097 (нула,нула,девет,нула,деветдесет и
седем) в землището на с.Царевец,м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
111,20 лв. (сто и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни единадесет лева и
условия: Девета. Площ на имота: 4,605 дка (четири двадесет ст.).
декара и шестотин и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009098 (нула,нула,девет,нула,деветдесет и
осем) в землището на с.Царевец,м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
103,00 лв. (сто и три
ползване: Нива.Категория на земята при неполивни лева и нула ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 4,263 дка (четири
декара,двеста шестдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009103 (нула,нула,девет,сто и три) в
землището на с.Царевец,м."Тетева падина",ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
40,00 лв.
Нива. Категория на земята при неполивни условия: (четиридесет лева и
Девета. Площ на имота: 1,658 дка (един декар и
нула ст.).
шестотин петдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009117 (нула,нула,девет,сто и
седемнадесет) в землището на с.Царевец, м."Тетева
падина", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на
162,60 лв. (сто
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
шестдесет и два лева
неполивни услвоия: Девета. Площ на имота: 6,731
и шестдесет ст.).
дка (шест декара и седемстотин тридесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 009125 (нула,нула,девет,сто двадесет и пет)
в землището на с.Царевец,м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
55,30 лв. (петдесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и пет лева и
условия: Девета. Площ на имота : 2,089 дка (два
тридесет ст.).
декера,нула ,осемдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009130 (нула,нула,девет,сто и тридесет) в
землището на с.Царевец,м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
140,90 лв. (сто и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни четиридесет лева и
условия: Девета. Площ на имота: 5,328 дка (пет
деветдесет ст.).
декара,триста двадесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009155 (нула,нула,девет,сто петдесет и пет)
в землището на с.Царевец, м."Тетева падина",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
223,40 лв. (двеста
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни двадесет и три лева
условия: Девета. Площ на имота: 9,250 дка (девет и четиридесет ст.).
декара и двеста и петдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 006001 (нула,нула,шест,нула,нула,едно) в 15,50 лв.

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

50/171

1/10/2019

Актове

2013

527

1847/11-102013

1847

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Могиле",имот № 006020

528

1848/11-102013

1848

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Могиле",имот № 006039

529

1849/11-102013

1849

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Могиле",имот № 006055

530

1850/11-102013

1850

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Могиле",имот № 006070

531

1851/11-102013

1851

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Малиновец",имот №
007007

532

1852/11-102013

1852

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Малиновец",имот №
007027

533

1853/11-102013

1853

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Малиновец", имот №
007054

534

1854/11-102013

1854

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец, м."Малиновец", имот №
007056

535

1855/11-102013

1855

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Тетева падина",имот №
009094

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

землището на с.Царевец, м."Могиле", ЕКАТТЕ
(петнадесет лева и
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
петдесет ст.).
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
Десета. Площ на имота: 2,148 дка (два декара и сто
четиридесет и осем кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 006020 (нула,нула,шест,нула,двадесет) в
землището на с.Царевец,м."Могиле", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
22,10 лв. (двадесет
Нива. Категория на земята при неполивни условия: и два лева и десет
Десета. Площ на имота: 2,133 дка (два декара и сто ст.).
тридесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 006039 (нула,нула,шест,нула,тридесет и
девет) в землището на с.Царевец, м."Могиле",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
289,80 лв. (двеста
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни осемдесет и девет
уловия: Четвърта. Площ на имота: 1,797 дка ( един лева и осемдесет
декар,седемстотин деветдесет и седем кв.м). Имотът ст.).
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 006055 (нула,нула,шест,нула,петдесет и
пет) в землището на с.Царевец,м."Могиле",ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
6,70 лв. (шест лева
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
и седемдесет ст.).
Десета. Площ на имота: 0,709 дка
(нула,декара,седемстотин и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 006070 (нула,нула,шест,нула,седемдесет) в
землището на с.Царевец, м."Могиле", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
8,30 лв. (осем лева и
Нива. Категория на земята при неполивни условия: тридесет ст.).
Десета. Площ на имота: 0,880 дка (
нула,декара,осемстотин и осемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 007007 (нула,нула,седем,нула,нула,седем) в
землището на с.Царевец,м."Малиновец", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
97,30 лв.
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
(деветдесет и седем
Четвърта. Площ на имота: 0,794 дка
лева и тридесет ст.).
(нула,декара,седемстотин деветдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 007027 (нула,нула,седем,нула,двадесет и
седем) в землището на с.Царевец, м."Малиновец",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни 156,70 лв. (сто
условия: Четвърта. Площ на имота: 1,056 дка (един петдесет и шест лева
декар,нула,петдесет и шест кв.м). Имотът е
и седемдесет ст.).
възстановен в съществуващи стари реални
граници.Имотът е образуван от имот № 007001
(нула,нула,седем,нула,нула,едно).
Имот № 007054 (нула,нула,седем,нула,петдесет и
четири) в землището на
с.Царевец,м."Малиновец",ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
33,80 лв. (тридесет
Категория на земята при неполивни условия:
и три лева и
Четвърта. Площ на имота: 0,276 дка
осемдесет ст.).
(нула,декара,двеста седемдесет и шест кв.м).Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 007050
(нула,нула,седем,нула,петдесет).
Имот № 007056 (нуланула,седем,нула,петдесет и
шест) в землището на с.Царевец, м."Малиновец",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни 65,90 лв. (шестдесет
условия: Четвърта. Площ на имота: 0,538 дка
и пет лева и
(нула,декара,петстотин тридесет и осем кв.м).
деветдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 007053
(нула,нула,седем,нула,петдесет и три).
Имот № 009094 (нула,нула,девет,нула,деветдесет и 86,20 лв. (осемдесет
четири) в землището на с.Царевец, м."Тетева
и шест лева и

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра
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1/10/2019

Актове

536

1856/11-102013

1856

537

1857/14-102013

1857

538

1858/14-102013

1858

падина", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на
давадесет ст.).
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,571
дка (три декара,петстотин седемдесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000059 (нула,нула,нула,нула,петдесет и
36661,70 лв.
девет) в землището на с.Брусен, м."Керимица",
(тридесет и шест
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
хиляди шестотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Керимица",имот № 000059 ползване: Сметище. Категория на земята при
Кмета на Община Мездра
шестдесет и един
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
лева и седемдесет
27,774 дка (двадесет и седем декара и седемстотин
ст.).
седемдесет и четири кв.м).
Имот № 080024 (нула,осемдесет,нула,двадесет и
четири) в землището на с.Царевец, м."Ливаде",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
47,00 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ливаде",имот № 080024 ползване: Нива. Категория на земята при неполивни (четиридесет и
Кмета на Община Мездра
условия: Пета. Площ на имота : 0,599 дка.
седем лева и нула
(нула,декара,петстотин деветдесет и девет кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 080034 (нула,осемдесет,нула,тридесет и
четири) в землището на с.Царевец, м."Ливаде",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на Трайно
78,20 лв.
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ливаде", имот № 080034
(седемдесет и осем Кмета на Община Мездра
условия: Пета. Площ на имота: 0,998 дка.
лева и двадесет ст.).
(нула,декара,деветстот,деветдесет и осем кв.м).

539

1859/14-102013

1859

обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец,м."Ливаде", имот № 080043

540

1860/14-102013

1860

обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец,м."Ливаде",имот № 080047

541

1861/14-102013

1861

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ливаде", имот № 080052

542

1862/14-102013

1862

обл.Враца, общ.Мездра,с.Царевец,м."Ливаде" ,имот № 080069

543

1863/14-102013

1863

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ливаде",имот № 080071

544

1864/14-102013

1864

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ливаде",имот № 080097
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Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 080043 (нула,осемдесет,нула,четиридесет и
три) в землището на с.Царевец, м."Ливаде",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
211,80 лв. (двеста и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни единадесет лева и
условия: Пета. Площ на имота: 2,701 дка (два
осемдесет ст.).
декара,седемстотин и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 080047 (нула,осемдесет,нула,четиридест и
седем) в землището на с.Царевец, м."Ливаде",
76,80 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
(седемдесет и шест
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
лева и осемдесет
условия: Пета. Площ на имота: 3,920 дка (три
ст.).
декара,деветстотин и двадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 080052 (нула,осемдесет,нула,петдесет и
две) в землището на с.Царевец, м."Ливаде",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
31,40 лв. (тридесет
ползване: Нива. Категория на земята при
и един лева и
неполивини условия: Пета. Площ на имота: 0,401
четиридесет ст.).
дка (нула,декара,четиристотин и един кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №080069 (нула,осемдесет,нула,шестдесет и
девет) в землището на с.Царевец,м."Ливаде",
44,10 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиридесет и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
четири лева и десет
условия: Пета. Площ на имота: 0,500 дка
ст.).
(нула,декара,петстотин кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 080071 (нула,осемдесет,нула,седемдесет и
едно) в землището на с.Царевец,м."Ливаде",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
130,80 (сто и
ползване: Нива. Категория на земята при
тридесет лева и
неполивини условия: Пета. Площ на имота: 1,483
осемдесет ст.).
дка (един декар,четиристотин осемдесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 080097 (нула,осемдесет,нула,деветдесет и
седем) в землището на с.Царевец, м."Ливаде",
47,10 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиридесет и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
седем лева и десет
условия: Пета. Площ на имота: 0,601 дка
ст).
(нула,декара,шестотин и еден кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи сатри реални граници.

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра
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52/171

1/10/2019
545

1865/14-102013

Актове
1865

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ливаде",имот №080098

546

1866/14-102013

1866

обл.Враца, общ.Мездра,с.Царевец, м."Ливаде", имот № 080124

547

1867/14-102013

1867

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ливаде", имот № 080126

548

1868/15-102013

1868

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Радина кория",имот №
010002

549

1869/15-102013

1869

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Радина кория",имот №
010021

550

1870/15-102013

1870

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Радина кория",имот №
010024

551

1871/15-102013

1871

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Радина кория",имот №
010037

552

1872/15-102013

1872

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Радина кория",имот №
010038

553

1873/15-102013

1873

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Орешака",имот № 016004

554

1874/15-102013

1874

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Орешака",имот № 016006
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Имот № 080098 (нула,осемдесет,нула,деветдесет и 62,70 лв. (шестдесет
осем) в землището на с.Царевец,м."Ливаде",
и два лева и
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
седемдесет ст.).
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота: 0,800 дка
(нула,декара,осемстотин кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 080124 (нула,осемдесет,сто двадесет и
четири) в землището на с.Царевец, м."Ливаде",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
15,60 лв.
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни (петнадесет лева и
условия: Пета. Площ на имота: 0,199 дка
шестдесет ст.).
(нула,декара,сто деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 080126 (нула,осемдесет,сто двадесет и
шест) в землището на с.Царевец, м."Ливаде",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
23,40 лв. (двадесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
и три лева и
условия: Пета. Площ на имота: 0,298 дка
четиридесет ст.).
(нула,декара,двеста деветдесет и осем кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 010002 (нула,десет,нула,нула,две) в
землището на с.Царевец, м."Радина кория", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
111,10 лв. (сто и
Нива. Категория на земята при неполивни условия: единадесет лева и
Девета. Площ на имота: 4,602 дка (четири
десет ст.).
декара,шестотин и два кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010021 (нула,десет,нула,двадесет и едно) в
землището на с.Царевец, м."Радина кория", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
66,90 лв. (шестдесет
Нива. Категория на земята при неполивни условия: и шест лева и
Девета. Площ на имота: 2,770 дка (два декара и
деветдесет ст.).
седемстотин и седемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010024 (нула,десет,нула,двадесет и четири)
в землището на с.Царевец, м."Радина кория",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
16,10 лв.
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
(шестнадесет лева и
условия: Девета. Площ на имота : 0,665 дка
десет ст.).
(нула,декара,шестотин шестдесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 010037 (нула,десет,нула,тридесет и седем)
в землището на с.Царевец, м."Радина Кория",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
7,90 лв. (седем лева
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и деветдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 0,300 дка (нула,
декара,триста кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 010038 (нула,десет,нула,тридесет и осем) в
землището на с.Царевец, м."Радина кория", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
8,10 лв. (осем лева и
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
десет ст.).
Девета. Площ на имота: 0,305 дка (нула
декара,триста и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 016004
(нула,шестнадесет,нула,нула,четири) в землището
на с.Царевец, м."Орешака", ЕКАТТЕ 78135,
98,70 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(деветдесет и осем
Категория на земята при неполивни условия: Пета. лева и седемдесет
Площ на имота: 1,661 дка (един декар,шестотин
ст.).
шестдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 016006 (нула,шестнадесет,нула,нула,шест)
в землището на с.Царевец,м."Орешака",ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
176,30 лв. (сто
Нива.Категория на земята при неполивни условия: седемдесет и шест
Пета. Площ на имота: 1,999 дка (един декар и
лева и тридесет ст.).
деветстотин деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Орешака",имот № 016023 Имот № 016023 (нула,шестнадесет,нула,двадесет и 45,60 лв.
три) в землището на с.Царевец,м."Орешака",
(четиридесет и пет
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и шестдесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Пета. Площ на имота: 0,517 дка (нула
декара,петстотин и петнадесет кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 020006 (нула,двадесет,нула,нула,шест) в
землището на с.Царевец,м."Лозята", ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
136,50 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец, м."Лозята",имот № 020006 Категория на земята при неполивни условия: Седма. тридесет и шест
Площ на имота: 3,413 дка (три декара,четиристотин лева и петдесет ст.).
и тринадест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 020010 (нула,двадесет,нула,десет) в
землището на с.Царевец, м."Лозята", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
158,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Лозята",имот № 020010 Нива. Категрия на земята при непливни условия:
петдест и осем лева
Седма. Площ на имота : 3,956 дка (три
и двадесет ст.).
декара,деветстотин петдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 020011 (нула,двадесет,нула,единадесет) в
землището на с.Царевец, м."Лозята", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
218,10 лв. (двеста и
обл.Враца, общ.Мездра,с.Царевец,м."Лозята",имот № 020011 Нива. Категория на земята при неполивни условия: осемнадесет лева и
Седма. Площ на имота: 5,452 дка (пет
десет ст.).
декара,четиристотин петдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010162 (нула,десет,сто шестдесет и две) в
землището на с.Царевец, м."Ненов мост", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
12,50 лв.
обл.Враца, общ.Мездра,с.Царевец,м."Ненов мост",имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: (дванадесет лева и
010162
Девета. Площ на имота: 0,681 дка (нула
петдесет ст).
декара,шестотин осемдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010171 (нула,десет,сто седемдесет и едно)
в землището на с.Царевец, м."Ненов мост" ,ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
13,60 лв.
обл.Враца, общ.Мездра,с.Царевец,м."Ненов мост",имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: (тринадесет лева и
010171
Девета. Площ на имота: 0,740 дка (нула
шестдесет ст.).
декара,седемстотин и четиридест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010173 (нула,десет,сто седемдесет и три) в
землището на с.Царевец, м."Ненов мост", ЕКАТТЕ
78135,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
18,80 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ненов мост",имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: (осемнадесет лева и
010173
Девета. Площ на имота: 1,024 дка (един
осемдесет ст.).
декар,нула,двадесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010179 (нула,десет,сто седемдесет и девет)
в землището на с.Царевец, м."Ненов мост", ЕКАТТЕ 499,90 лв.
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
(четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ненов мост",имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: деветдесет и девет
010179
Пета. Площ на имота: 6,376 дка ( шест
лева и деветдесет
декара,триста седемдесет и шест кв.м). Имотът е
ст.).
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010182 (нула,десет,сто осемдесет и две) в
землището на с.Царевец,м."Ненов мост", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
27,60 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ненов мост",имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: и седем лева и
010182
Пета. Площ на имота: 0,352 дка (нула декара, триста шестдесет ст.).
петдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 010183 (нула,десет,сто осемдесет и три) в
землището на с.Царевец, м."Ненов мост", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ненов мост",имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: 8,10 лв. (осем лева и
010183
Девета. Площ на имота: 0,441 дка (нула
десет ст.).
декара,четиристотин четиридесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Стърна страна",имот № Имот № 013007 (нула,тринадесет,нула,нула,седем) в 54,60 лв. (петдесет
013007
землището на с.Царевец, м."Стърна страна",
и четири лева и
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ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
шестдесет ст.).
ползване: Лозе. Категория на земята при
неполивини условия: Девета. Площ на имота: 1,333
дка (един декар и триста тридесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 013021 (нула,тринадесет,нула,двадесет и
едно) в землището на с.Царевец,м."Стърна страна",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
72,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Стърна страна",имот №
ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни (седемдесет и два
013021
условия: Девета. Площ на имота: 1,770 дка (един
лева и петдесет ст.)
декар,седемстотин и седемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 013024 (нула,тринадесет,нула,двадесет и
четири) в землището на с.Царевец, м."Стърна
страна", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на
40,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Стърна страна",имот № трайно ползване: Лозе. Категория на земята при
(четиридесет лева и
013024
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 0,898
тридесет ст.).
дка (нула декара,осемстотин деветдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 012007 (нула,дванадесет,нула,нула,седем) в
землището на с.Царевец,м."Боздуган", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
421,00 лв.
Нива. Категория на земята при неполивни условия: (четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Боздуган",имот № 012007
Пета. Площ на имота: 4,773 дка (четири
двадесет и един лева
декара,седемстотин седемдесет и три кв.м). Имотът и нула ст.).
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 013029 (нула,тринадесет,нула,двадесет и
девет) в землището на с.Царевец, м."Стърна страна",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
89,70 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Стърна страна", имот № ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни
и девет лева и
013029
условия: Девета. Площ на имота: 1,999 дка (един
седемдесет ст.).
декар,деветстотин деветдесет и девет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 013033 (нула,тринадесет,нула,тридесет и
три) в землището на с.Царевец, м."Стърна страна",
78,80 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Стърна страна",имот №
(седемдесет и осем
ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни
013033
лева и осемдесет
условия: Девета. Площ на имота: 1,758 дка (един
ст.).
декар,седемстотин петдесет и осем кв.м.). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001218 (нула,нула,едно,двеста и
осемнадесет) в землището на с.Царевец, м."Цанцеви
бари", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на
16,80 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Цанцеви бари",имот № трайно ползване: Ливада. Категория на земята при
(шестнадесет лева и
001218
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 4,198
осемдесет ст.).
дка (четири декара,сто деветдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001223 (нула,нула,едно,двеста двадесет и
три) в землището на с.Царевец, м."Цанцеви бари",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
15,60 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Цанцеви бари",имот № ползване: Ливада. Категория на земята при
(петнадесет лева и
001223
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 3,890
шестдесет ст.).
дка (три декара,осемстотин и деветдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005006 (нула,нула,пет,нула,нула,шест) в
землището на с.Царевец, м."Цанцеви бари",
164,90 лв. (сто
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец,м."Цанцеви бари",имот №
шестдесет и четири
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
005006
лева и деветдесет
условия: Седма. Площ на имота: 4,122 дка (четири
ст.).
декара,сто двадесет и два кв.м.). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Могиле",имот № 006014 Имот № 006014
470,80 лв.
(нула,нула,шест,нула,четиринадесет) в землището (четиристотин и
на с.Царевец, м."Могиле", ЕКАТТЕ 78135,
седемдесет лева и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
осемдесет ст.).
Категория на земята при неполивни условия:
Четвърта. Площ на имота: 3,476 дка (три
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1896
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1897/17-102013

1897

578

1898/17-102013

1898

579

1899/17-102013

1899

580

1900/17-102013

1900

581

1901/17-102013

1901

582

1902/17-102013

1902

583

1903/17-102013

1903

584

1904/17-102013

1904

декара,четиристотин седемдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 008003 (нула,нула,осем,нула,нула,три) в
землището на с.Царевец, м."Рупите", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
155,40 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Рупите",имот № 008003 Нива. Категория на земята при неполивни условия: петдесет и пет лева
Трета. Площ на имота: 1,007 дка (един
и четиридесет ст.).
декар,нула,нула,седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 049064 (нула,четиридесет и
девет,нула,шестдесет и четири) в землището на
с.Царевец,м."Бистрен",ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.
80,00 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Бистрен",имот № 049064 Начин на трайно ползване: Нива. Категория на
лева и нула ст.).
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
имота: 2,000 дка (два декара,нула кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 051070 (нула,петдесет и
едно,нула,седемдесет) в землището на с.Царевец,
м."Ливадище", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин 108,40 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра, с.Царевец,м."Ливадище",имот №
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при осем лева и
051070
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 0,904 четиридесет ст.).
дка (нула декара,деветстотин и четири кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 058010 (нула,петдесет и осем,нула,десет) в
землището на с.Царевец,м."Пишор", ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
103,60 лв. (сто и три
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Пишор",имот № 058010 Категория на земята при неполивни условия:
лева и шестдесет
Девета. Площ на имота: 4,288 дка (два декара,двеста ст.).
осемдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 062017 (нула,шестдесет и
две,нула,седемнадесет) в землището на с.Царевец,
м."Вълчов мост", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.
92,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Вълчов мост",имот №
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на
(деветдесет и два
062017
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и десет ст.).
имота: 3,815 дка (три декара,осемстотин и
петнадесет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 064003 (нула,шестдесет и
четири,нула,нула,три) в землището на с.Царевец,
41,90 лв.
м."Леска", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.Начин на
(четиридесет и един
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Леска",имот № 064003
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
лева и деветдесет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,023
ст.).
дка (един декар и нула,двадесет и три кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 064013 (нула,шестдесет и
четири,нула,тринадесет) в землището на с.Царевец,
44,60 лв.
м."Леска", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на
(четиридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Леска",имот № 064013
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
четири лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,686
шестдесет ст.).
дка (един декар,шестотин осемдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 065039 (нула,шестдесет и
пет,нула,тридесет и девет) в землището на
77,40 лв.
с.Царевец,
м."Живо дърво", ЕКАТТЕ 78135,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Живо дърво",имот №
(седемдесет и седем
общ.Мездра.
Начин
на
трайно
ползване:
Нива.
065039
лева и четиридесет
Категория на земята при неполивни условия: Осма. ст.).
Площ на имота: 2,106 дка (два декара,сто и шест
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 068055 (нула,шестдесет и
осем,нула,петдесет и пет) в землището на с.Царевец,
м."Къси дол", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин 194,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Къси дол", имот №
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при деветдесет и четири
068055
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,474 дка лева и нула ст.).
(два декара,четиристотин седемдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Раздоле",имот № 023032 Имот № 023032 (нула,двадесет и три,нула,тридесет 53,40 лв. (петдесет
и две) в землището на с.Царевец,м."Раздоле",
и три лева и
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
четиридесет ст.).
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота: 0,681 дка (нула
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1905/17-102013

1905

586

1906/21-102013

1906

587

1907/21-102013
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1908/21-102013

1908
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1909/21-102013
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1910/21-102013

1910

591

1911/21-102013

1911

592

1912/01-112013

1912

593

1913/01-112013

1913

декара,шестотин осемдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 018006 (нула,осемнадесет,нула,нула,шест)
в землището на с.Царевец, м."Малиновец", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
440,90 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Малиновец",имот №
Зеленчукова култура. Категория на земята при
(четиристотин и
018006
неполивни условия: Трета. Площ на имота: 0,344
четиридесет лева и
дка (нула декара,триста четиридесет и четири кв.м). деветдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 078041 (нула,седемдесет и
осем,нула,четиридесет и едно) в землището на
с.Царевец, м."Красиловец", ЕКАТТЕ 78135,
178,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Красиловец",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
седемдесет и осем
078041
Категория на земята при неполивни условия: Пета.
лева и десет ст.).
Площ на имота: 2,019 дка (два
декара,нула,деветнадесет кв.м.). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 020008 (нула,двадесет,нула,нула,осем) в
землището на с.Брусен, м."Кошущо поле", ЕКАТТЕ
06598, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
214,30 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра, с.Брусен, м."Кошущо поле",имот
Нива. Категория на земато при неполивни условия: четиринадесет лева
№020008
Пета. Площ на имота: 2,430 дка (два
и тридесет ст.).
декара,четиристотин и тридесет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 009032 (нула,нула,девет,нула,тридесет и
две) в землището на с.Брусен, м."Керемица",
ЕКАТТЕ 06599, общ.Мездра. Начин на трайно
135,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Керемица",имот № 009032 ползване: Нива. Категория на земята при неполивни тридесет и пет лева
условия: Четвърта. Площ на имота: 1,170 дка. (един и осемдесет ст.).
декар и сто и седемдесет кв.м).Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 007003 (нула,нула,седем,нула,нула,три) в
землището на с.Брусен, м."Къси дол", ЕКАТТЕ
06598, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
158,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Къси дол",имот № 007003 Ливада. Категория на земята при неполивни
петдесет и осем лева
условия: Трета. Площ на имота: 1,800 дка (един
и осемдесет ст.).
декар и осемстотин кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 021084 (нула,двадесет и
едно,нула,осемдесет и четири) в землището на
92,70 лв.
с.Брусен, м."Долна лъка", общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Долна лъка",имот №
(деветдесет и два
трайно ползване : Нива. Категория на земята при
021084
лева и седемдесет
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,901 дка
ст.).
(нула декара,деветстотин и един кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 080050 (нула,осемдесет ,нула,петдесет) в
землището на с.Царевец,м."Ливаде", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
31,40 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Ливаде",имот № 080050 Нива. Категория на земята при неполивни условия: и един лева и
Пета. Площ на имота : 0,401 дка нула
четиридесет ст.).
декара,четиристотин и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 531050 (петстотин тридесет и
едно,нула,петдесет) в землището на с.Долна
Кремена, м."Боденска страна", ЕКАТТЕ 22126,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
516,80 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Боденска
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. (петстотин и
страна",имот №531050
Площ на имота: 7,089 дка (седем
шестнадесет лева и
декара,нула,осемдесет и девет кв.м). Имотът е
осемдесет ст.).
образуван от имот № 531047 (петстотин тридесет и
едно,нула,четиридесет и седем). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граици.
Имот № 000139 (нула,нула,нула,сто тридесет и
девет) в землището на с.Долна Кремена,
м."Заминец", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Изоставени трайни насаждения.
40,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Заминец",имот № Категория на земята при неполивни условия:
(четиридесет лева и
000139
Девета. Площ на имота: 1,144 дка (един декар и сто
двадесет ст.).
четиридесет и четири кв.м). Имотът е образуван от
имот № 000132 (нула,нула,нула,сто тридесет и
две).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
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1914/01-112013

Актове
1914
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1915
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1929
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1940
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1946/19-112013

1946
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1947

603

1948/19-112013

1948

604

1949/19-112013

1949

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Керемена,м."Байчиновец",ПИ
301.18,съгласно плана на новообразуваните имоти на
м."Байчиновец", землището на с.Долна Кремена,одобрен със
Заповед № 276/01.07.2010 г. на Областния управител на област
Враца.

Имот № 301.18 (триста и едно,точка,осемнадесет) в 269,30 лв. (двеста
землището на с.Долна Кремена,м."Байчиновец",
шестдесет и девет
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и тридесет ст.).
ползване: Друга селскостопанска територия.
Категория на имота: Девета. Площ на имота: 204
кв.м (двеста и четири кв.м).
Имот № 301.29 (триста и едно,точка,двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,ПИ 301.29, съгласно
девет) в землището на с.Долна Кремена,
1296,20 лв. (хиляда
плана на новообразуваните имоти на
м."Байчиновец", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.
двеста деветдесет и
м."Байчиновец",землището на с.Долна Кремена, одобрен със
Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска шест лева и двадесет
Заповед № 276/01.07.2010 г. на Областния управител на област
територия. Категория на имота: Девета. Площ на
ст.).
Враца.
имота: 982 кв.м (деветстотин осемдесет и два кв.м).
Имот № 4.10 (четири,точка,десет) в землището на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,м."Габрика", ПИ 4.10,съгласно
с.Крета, м."Габрика", ЕКАТТЕ 39709, общ.Мездра. 1139,20 лв. (хиляда
плана на новообразуваните имоти на м."Габрика", землището
Начин на трайно ползване : Друга селскостопанска сто тридесет и девет
на с.Крета,одобрен със Заповед № 275/01.01.2010 г. на
територия. Категория на имота: Шеста. Площ на
лева и двадесет ст.).
Областния управител на област Враца.
имота: 863 кв.м (осемстотин шестдесет и три кв.м).
Имот № 000123 (нула,нула,нула,сто двадесет и три)
в землището на с.Боденец,м."Върха", ЕКАТТЕ
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
923,70 лв.
Дере. Категория на земята при неполивни условия: (деветстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Върха",имот № 000123
Шеста. Площ на имота: 14,874 дка (четиринадесет двадесет и три лева
декара и осемстотин седемдесет и четири кв.м).
и седемдесет ст.).
Имотът е образуван от имот № 000024
(нула,нула,нула,нула,двадесет и четири).
Имот № 000165 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
пет) в землището на с.Боденец, ЕКАТТЕ 04827,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: дере.
323,90 лв. (триста
Категория на земята при неполивни условия: Шеста.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Върха",имот № 000165
двадесет и три лева
Площ на имота : 6,664 дка (шест декара и шестотин
и деветдесет ст.).
шестдесет и четири кв.м). Имотът е образуван от
имот № 000137 (нула,нула,нула,сто тридесет и
седем).
Имот № 301.17 (триста и едно,точка,седемнадесет)
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Байчиновец",ПИ
в землището на с.Долна Кремена, м."Байчиновец",
№ 301.17,съгласно плана на новобразуваните имоти на
179,50 лв. (сто
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
м."Байчиновец",землището на с.Долна Кремена,одобрен със
седемдесет и девет
ползване: Друга слскостопанска територия.
Заповед №276/01.07.2010 г. на Областния управител на област
лева и петдесет ст.).
Категория на имота: Девета. Площ на имота: 136
Враца.
кв.м (сто тридесет и шест кв.м).
Идеална част от 665 кв.м (шестотин шестдесет и
1493,40 лв. (хиляда
пет кв.м) от УПИ І общ. (едно), пл.№ 39 (тридесет и
четиристотин
девет), кв.4 (четири) по плана на с.Типченица,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,УПИ І общ.,пл.№39,кв.4
деветдесет и три
общ.Мездра ,одобрен със Заповед № 790/05.03.1967
лева и четиридесет
г. и изменен със Заповед № 134/10.11.1981 г. целият
ст.).
от 920 кв.м. (деветстотин и двадесет кв.м).
Имот № 000702 (нула,нула,нула,седемстотин и две)
в землището на с.Ослен Криводол, м."Коларницата",
691,90 лв.
ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на трайно
(шестстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен
ползване: Ливада. Категория на земята при
деветдесет и един
Криводол,м."Коларницата",имот №000702
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 11,648
лева и деветдесет
дка (единадесет декара,шестстотин четиридесет и
ст.).
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000708 (нула,нула,нула,седемстотин и
осем) в землището на с.Ослен Криводол,м."Крайни
дол", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на трайно 1225,60 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот ползване: Ливада. Категория на земята при
двеста двадесет и
№000708
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 20,633
пет лева и шестдесет
дка (двадесет декара и шестотин тридесет и три
ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000744 (нула,нула,нула,седемстотин
четиридесет и четири) в землището на с.Ослен
Криводол, м."Крайни дол", ЕКАТТЕ 54256,
660,00 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(шестотин и
№ 000744
Категория на земята при неполивни условия: Пета. шестдесет лева и
Площ на имота: 14,286 дка (четиринадесет
нула ст.).
декара,двеста осемдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен
Имот № 000749 (нула,нула,нула,седемстотин
298,50 лв. (двеста
Криводол,м."Коларницата",имот № 000749
четиридесет и девет) в землището на с.Ослен
деветдесет и осем
Криводол , м."Коларницата", ЕКАТТЕ 54256,
лева и петдесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
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1/10/2019

Актове

605

1951/27-112013

1951

606

1952/27-112013

1952

607

1953/03-122013

1953

608

1954/03-122013

1954

609

1955/04-122013

1955

610

1956/14-122013

1956

611

1957/14-122013

1957

612

1959/09-012014

1959

613

1960/09-012014

1960

614

1961/09-012014

1961

Категория на земята при неполивни условия: Пета.
Площ на имота: 6,460 дка (шест декара и
четиристотин и шестдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 045471 (нула,четиридесет и
пет,четиристотин седемдесет и едно) в землището
на с.Старо село, м."Гламе", ЕКАТТЕ 69050,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Храсти.
27,20 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Гламе",имот № 045471 Категория на земята при неполивни условия:
и седем лева и
Десета. Площ на имота: 2,428 дка. (два
двадесет ст.).
декара,четиристотин двадесет и осем кв.м). Имотът
е образуван от имот № 000143 (нула,нула,нула,сто
четиридесет и три).
Имот № 005043 (нула,нула,пет,нула,четиридесет и
три) в землището на с.Дърманци, м."Гламя",
ЕКАТТЕ 24668, общ.Мездра. Начин на трайно
27,00 лв. (двадесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездрпа,с.Дърманци,м."Гламя",имот № 005043
и седем лева и нула
условия: Шеста. Площ на имота: 0,371 дка (нула
ст.).
декара,триста седемдесет и един кв.м). Имотът е
образуван от имот № 005007
(нула,нула,пет,нула,нула,седем).
Имот № 001030 (нула,нула,едно,нула,тридесет( в
землището на с.Дърманци, м."Острога", ЕКАТТЕ
24668, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
45,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра, с.Дърманци,м."Острога",имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: (четиридесет и пет
001030
Трета. Площ на имота: 0,292 дка (нула декара,двеста лева и десет ст.).
деветдесет и два кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 4.49 (четири,точка,четиридесет и девет) в
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,м."Габрика",имот №
землището на с.Крета, м."Габрика", ЕКАТТЕ 39709, 403,90 лв.
4.49,съгласно плана на новообразуваните имоти на
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Друга
(четиристотин и три
м."Габрика",землището на с.Крета,одобрен със Заповед №
селскостопанска територия. Категория на имота:
лева и деветдесет
275/01.07.2010 г. на Областния управител на област Враца
Шеста. Площ на имота: 306 кв.м (триста и шест
ст.).
кв.м).
Имот № 000678 (нула,нула,нула,шестотин
седемдест и осем) в землището на с.Оселна,
м."Дупни цар", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Дупни цар",имот №
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при 5,10 лв. (пет лева и
000678
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 0,538 десет ст.).
дка (нула декара,петстотин тридесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 015093 (нула,петнадесет,нула,деветдесет и
три) в землището на с.Горна Кремена, м."Тихова
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
63,30 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
и три лева и
№015093
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
тридесет ст.).
имота: 5,022 дка (пет декара,нула,двадесет и два
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
1607,80 лв. (хиляда
УПИ VІІІ (осем), кв.3 (три) по плана на с.Брусен,
шестотин и седем
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,УПИ VІІІ (общ.),кв.3
общ.Мездра, одобрен със Заповед № 628/08.10.1990
лева и осемдесет
г. от 770 кв.м. (седемстотин и седемдесет кв.м).
ст.).
Имот № 000432 (нула,нула,нула,четиристотин
тридесет и две) в землището на с.Оселна,
м."Ковачева падина", ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Използвана 213,30 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева падина",имот №
ливада. Категория на земята при неполивни
тринадесет лева и
000432
условия: Осма. Площ на имота: 9,761 дка. (девет
тридесет ст.).
декара ,седемстотин шестдесет и един кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001026 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
шест) в землището на с.Оселна,м."Явровица",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
124,70 лв. (сто
ползване: Използвана ливада. Категория на земята двадесет и четири
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот №001026
при неполивни условия: Девета.Площ на имота:
лева и седемдесет
11,133 дка. (единадесет декара и сто тридесет и три ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Нирска падина",имот №
Имот № 001214 (нула,нула,едно,двеста и
85,20 лв. (осемдесет
001214
четиринадесет) в землището на с.Оселна,м."Нирска и пет лева и
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Актове

615

1962/09-012014

1962

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Нирска падина",имот №
001215

616

1963/09-012014

1963

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Нирска падина",имот №
001217

617

1964/09-012014

1964

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Нирска падина",имот №
001218

618

1965/09-012014

1965

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Нирска падина",имот №
001219

619

1966/09-012014

1966

обл.Враца, общ.Мездра,с.Оселна,м."Нирска падина",имот №
001220

620

1967/09-012014

1967

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Нирска падина",имот №
001512

621

1968/10-012014

1968

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Нирска падина",имот №
001513

622

1969/10-012014

1969

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Нирска падина",имот №
001515

1971

обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Нир",имот № 002657

623

1970/10-012014
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падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
двадесет ст.).
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 8,691 дка (осем декара и шестотин
деветдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001215 (нула,нула,едно,двеста и
петнадесет) в землището на с.Оселна, ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
188,20 лв. (сто
Използвана ливада. Категория на земята при
осемдесет и осем
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 19,204 лева и двадесет ст.).
дка (деветнадесет декара и двеста и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001217 (нула,нула,едно,двеста и
седемнадесет) в землището на с.Оселна, м."Нирска
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
60,60 лв. (шестдесет
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
лева и шестдесет
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
ст.).
имота : 6,181 дка (шест декара и сто осемдесет и
един кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001218 (нула,нула,едно,двеста и
осемнадесет) в землището на с. Оселна, м."Нирска
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
90,00 лв.
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на (деветдесет лева и
земята при неполивини условия: Девета. Площ на нула ст.).
имота: 9,185 дка (девет декара и сто осемдесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001219 (нула,нула,едно,двеста и
деветнадесет) в землището на с.Оселна,м."Нирска
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
96,30 лв.
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
(деветдесет и шест
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и тридесет ст.).
имота: 9,831 дка (девет декара и осемстотин
тридесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001220 (нула,нула,едно,двеста и двадесет)
в землището на с.Оселна, м."Нирска падина",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
40,20 лв.
ползване: Използвана ливада. Категория на земята (четиридесет лева и
при неполивини условия: Девета. Площ на имота: двадесет ст.).
4,104 дка (четири декара и сто и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001512 (нула,нула,едно,петстотин и
дванадесет) в землището на с.Оселна, м."Нирска
падина",ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
34,30 лв. (тридесет
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
и четири лева и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
тридесет ст.).
имота: 3,500 дка (три декара и петстотин кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001513 (нула,нула,едно,петстотин и
тринадесет) в землището на с.Оселна, м."Нирска
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
37,20 лв. (тридесет
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
и седем лева и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
двадесет ст.).
имота: 3,799 дка (три декара и седемстотин
деветдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001515 (нула,нула,едно,петстотин и
петнадесет) в землището на с.Оселна, м."Нирска
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
21,40 лв. (двадесет
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
и един лева и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
четиридесет ст.).
имота: 2,185 дка (два декара,сто осемдесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 002657 (нула,нула,две,шестотин петдесет и 62,00 лв. (шестдесет
седем) в землището на с.Игнатица, м."Нир",
и два лева и нула
ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин на трайно
ст.).
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Актове

624

1971/10-012014

1971

625

1975/23-012014

1975

626

1978/23-012014

1978

627

1979/23-012014

1979

628

1980/23-012014

1980

629

1981/23-012014

1981

630

1982/23-012014

1982

631

1983/23-012014

1983

632

1984/23-012014

1984

ползване: Използвана ливада. Категория на земята
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
3,853 дка (три декара и осемстотин петдесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществащи стари
реални граници.
Имот № 002658 (нула,нула,две,шестотин петдесет и
осем) в землището на с.Игнатица, м."Нир", ЕКАТТЕ
32281, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
131,90 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Нир", имот № 002658
Използвана ливада. Категория на земята при
тридесет и един лева
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 8,195 дка и деветдесет ст.).
(осем декара и сто деветдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001029 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
девет) в землището на с.Дърманци, м."Острога",
ЕКАТТЕ 24668, общ.Мездра. Начин на трайно
125,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Острога",имот №
ползване : Нива. Категория на земята при неполивни двадесет и пет лева
001029
условия: Трета. Площ на имота: 0,811 дка (нула
и двадест ст.).
декара,осемстотин и единадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000174 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
четири) в землището на с.Оселна,м."Долно Бачево",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
401,20 лв.
земята при неполивни условия: Осма.Площ на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долно Бачево",имот
(четиристотин и
имота
:
15,168
дка
(петнадесет
декара
и
сто
№000174
един лева и двадесет
шестдесет и осем кв.м).Имота попада в : Отдел/
ст.).
подотдел-56/е-широколистна гора-2,985 дка. (два
декара и деветстотин осемдесет и пет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000521 (нула,нула,нула,петстотин двадесет
и едно) в землището на с.Оселна, м."Претенски
рът", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
228,10 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Претенски път",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
двадесет и осем лева
000521
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
и десет ст.).
9,444 дка (девет декара и четиристотин четиридесет
и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000555 (нула,нула,нула,петстотин петдесет
и пет) в землището на с.Оселна,м."Влашко торище",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
690,20 лв.
обл.Враца, общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот № ползване: Използвана ливада. Категория на земята (шестотин и
000555
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
деветдесет лева и
49,301 дка (четиридесет и девет декара и триста и двадесет ст.).
един кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000632 (нула,нула,нула,шестотин тридесет
и две) в землището на с.Оселна, м."Студенишка
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
148,40 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Студенишка
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на четиридесет и осем
падина",имот №000632
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
лева и четиридесет
имота: 11,776 дка (единадесет декара и седемстотин ст.).
седемдесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000781 (нула,нула,нула,седемстотин
осемдесет и едно ) в землището на с.Оселна,
м."Ковачева равнина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
370,80 лв. (триста и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Ковачева равнина", имот Начин на трайно ползване: Използвана
ливада.Категория на земята при неполивни условия: седемдесет лева и
№ 000781
Девета. Площ на имота: 26,489 дка (двадесет и шест осемдесет ст.).
декара и четиристотин осемдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000795 (нула,нула,нула,седемстотин
деветдесет и пет) в землището на с.Оселна,
м."Лисита полена", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
40,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лисита полена",имот №
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
(четиридесет лева и
000795
Категория на земята при неполивни условия:
тридесет ст.).
Девета. Площ на имота: 2,876 дка (два декара и
осемстотин седемдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лесков преслъп",имот
Имот № 001119 (нула,нула,едно,сто и деветнадесет) 287,90 лв. (двеста
№001119
в землището на с.Оселна, м."Лесков преслъп",
осемдесет и седем

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

61/171

1/10/2019

Актове

633

1985/23-012014

1985

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Мечито",имот №001120

634

1986/24-012014

1986

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот №
001124

635

1987/24-012014

1987

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Мечито",имот № 001128

636

1988/24-012014

1988

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот
№001131

637

1989/24-012014

1989

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот №
001163

638

1990/24-012014

1990

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Претенски рът",имот
№001551

639

1991/24-012014

1991

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Стоева чукла",имот №
001565

640

1992/24-012014

1992

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лесков преслъп",имот №
001579

641

1993/24-012014

1993

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лесков преслъп",имот
№001582
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ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и деветдесет
ползване: Използвана ливада. Категория на земята ст.).
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
20,562 дка (двадесет декара и петстотин шестдесет и
два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001120 (нула,нула,едно,сто и двадесет) в
землището на с.Оселна, м."Мечито", ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
114,20 лв. (сто и
Използвана ливада. Категория на земята при
четиринадесет лева
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 8,154
и двадесет ст.).
дка (осем декара и сто петдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001124 (нула,нула,едно,сто двадесет и
четири) в землището на с.Оселна, м."Влашко
торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
54,70 лв. (петдесет
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на и четири лева и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
седемдесет ст.).
имота: 3,906 дка (три декара и деветстотин и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001128 (нула,нула,едно,сто двадесет и
осем) в землището на с.Оселна, м."Мечито",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
133,40 лв. (сто
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
тридесет и три лева
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
и четиридесет ст.).
10,591 дка (десет декара и петстотин деветдесет и
един кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001131 (нула,нула,едно,сто тридесет и
едно) в землището на с .Оселна, м."Влашко
торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
81,60 лв. (
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на осемдесет и един
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и шестдесет
имота: 5,828 дка (пет декара и осемстотин двадесет ст.).
и осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001163 (нула,нула,едно,сто шестдесет и
три) в землището на с.Оселна, м."Влашко торище",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
110,70 лв. (сто и
ползване: Използвана ливада. Категория на земята десет лева и
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
седемдесет ст.).
8,788 дка (осем декара и седемстотин осемдесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001551 (нула,нула,едно,петстотин петдесет
и едно) в землището на с.Оселна, м."Претенски
рът",ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно 273,20 лв. (двеста
ползване: Използвана ливада. Категория на земята седемдесет и три
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
лева и двадесет ст.).
11,314 дка (единадесет декара и триста и
четиринадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001565 (нула,нула,едно,петстотин
шестдесет и пет) в землището на с.Оселна,
м."Стоева чукла", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
264,50 лв. (двеста
Начин на трайно ползване : Използвана ливада.
шестдесет и четири
Категория на земята при неполивни условия: Осма. лева и петдесет ст.).
Площ на имота: 11,499 дка (единадесет декара и
четиристотин деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001579 (нула,нула,едно,петстотин
седемдесет и девет) в землището на с.Оселна,
м."Лесков преслъп", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
113,20 лв. (сто и
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
тринадесет лева и
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет ст.).
Девета. Площ на имота: 8,084 дка (осем декара и
нула,осемдесет и четири кв.м). Имтът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001582 (нула,нула,едно,петстотин
53,30 лв. (петдесет
осемдесет и две) в землището на с.Оселна,м."Лесков и три лева и
престъп", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин на
тридесет ст.).
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1994/24-012014

1994
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1995/24-012014

1995
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1996/24-012014

1996
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1997/31-012014

1997
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1998/31-012014

1998
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1999/31-012014

1999

648

2000/31-012014

2000

649

2001/31-012014

2001

650

2002/31-012014

2002

трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 3,806 дка (три декара и осемстотин и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 045465 (нула,четиридесет и
пет,четиристотин шестдесет и пет) в землището на
с.Старо село, м."Тръна",ЕКАТТЕ 69050,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 49,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Тръна",имот № 045465 ливада. Категория на земята при неполивни
(четиридесет и девет
условия: Десета. Площ на имота: 12,274 дка
лева и десет ст.).
(дванадесет декара и двеста седемдесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 045500 (нула,четиридесет и пет,петстотин)
в землището на с.Старо село,м."Гламе", ЕКАТТЕ
69050, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Гора
в земеделски земи. Категория на земята при
76,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Гламе",имот № 045500 неполивни условия: Десета. Площ на имота: 6,791 (седемдесет и шест
дка (шест декара и седемстотин деветдесет и един лева и десет ст.).
кв.м). Имотът е образуван от имот № 000143
(нула,нула,нула,сто четиридесет и три). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 002110 (нула,нула,две,сто и десет) в
землището на с.Горна Кремена, м."Алиева поляна",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
2557,50 (две хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена, м."Алиева
ползване: Използвана ливада. Категория на земята петстотин петдесет
поляна",имот №002110
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: и седем лева и
33,830 дка (тридесет и три декара и осемстотин и
петдесет ст.).
тридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000563 (нула,нула,нула,петстотин
шестдесет и три) в землището на
с.Оселна,м."Говедарника", ЕКАТТЕ 54047,
26,30 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Говедерника",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана и шест лева и
000563
ливада. Категория на земята при неполивни
тридесет ст.)
условия: Девета. Площ на имота: 2,085 дка ( два
декара и нула,осемдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000995 (нула,нула,нула,деветстотин
деветдесет и пет) в землището на с.Оселна,
м."Драганова падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. 73,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Драганова падина",имот Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
(седемдесет и три
№000995
Категория на земята при неполивни условия: Осма. лева и тридесет ст.).
Площ на имота: 3,541 (три декара и петстотин
четиридесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001177 (нула,нула,едно,сто седемдесет и
седем) в землището на с.Оселна, м."Долна
Белевица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на 21,50 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долна Белевица",имот № трайно ползване: Използвана ливада. Категория на и един лева и
001177
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
петдесет ст.).
имота: 1,920 дка (един декар и деветстотин и
двадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000752 (нула,нула,нула,седемстоти
петдесет и две) в землището на с.Оселна, м."Влашко
торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
27,60 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездар,с.Оселна,м."Влашко торище",имот № трайно ползване: Използвана ливада . Категория на и седем лева и
000752
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
шестдесет ст.).
имота 1,974 дка ( един декар и деветстотин
седемдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000754 (нула,нула,нула,седемстотин
петдесет и четири) в землището на с.Оселна,
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
44,90 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна ,м."Влашко торище",имот № ползване: Използвана ливада. Категория на земята (четиридесет и
000754
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
четири лева и
3,209 дка (три декара и двеста и девет кв.м). Имотът деветдесет ст.).
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот
Имот № 000755 (нула,нула,нула,седемстотин
33,30 лв. (тридесет
№000755
петдесет и пет) в землището на с.Оселна, м."Влашко и три лева и
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2003/31-012014

2003

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот
№000756

652

2004/31-012014

2004

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот
№000757

653

2005/31-012014

2005

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева равнина",имот №
000771

654

2006/31-012014

2006

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева равнина",имот №
000772

655

2007/31-012014

2007

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева равнина",имот
№000773

656

2008/31-012014

2008

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева равнина",имот №
000775

657

2009/31-012014

2009

обл.Враца,общ.Мездар,с.Оселна,м."Ковачева равнина",имот
№000776

658

2010/03-022014

2010

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Плато",имот № 000546

2011

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001004

659

2011/03-022014
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торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
тридесет ст.).
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 2,382 дка (два декара и триста осемдесет и
два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000756 (нула,нула,нула,седемстотин
петдесет и шест) в землището на с.Оселна,
м."Влашко торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
41,30 лв.
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
(четиридесет и един
Категория на земята при неполивни условия:
лева и тридесет ст.).
Девета. Площ на имота: 2,953 дка (два декара и
деветстотин петдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000757 (нула,нула,нула,седемстотин
петдесет и седем) в землището на с.Оселна ,
м."Влашко торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
45,70 лв.
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
(четиридесет и пет
Категория на земята при неполивни условия:
лева и седемдесет
Девета. Площ на имота: 3,625 дка (три декара и
ст.).
шестотин двадесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000771 (нула,нула,нула,седемстотин
седемдесет и едно) в землището на с.Оселна,
м."Ковачева равнина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. 16,80 лв.
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
(шестнадесет лева и
Категория на земята при неполивни условия:
осемдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 1,197 дка (един декар и сто
деветдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000772 (нула,нула,нула,седемстотин
седемдесет и две) в землището на с.Оселна,
м."Ковачева равнина", ЕКАТТЕ 54042, общ.Мездра. 47,10 лв.
Начин на трайно ползване: Използвана
(четиридесет и
ливада.Категория на земята при неполивни условия: седем лева и десет
Девета. Площ на имота: 3,740 дка (три декара и
ст.).
седемстотин и четиридесет кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000773 (нула,нула,нула,седемстотин
седемдесет и три) в землището на
с.Оселна,м."Ковачева равнина", ЕКАТТЕ 54047,
76,00 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно позване: Използвана (седемдесет и шест
ливада. Категория на земята при неполивни
лева и нула ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 5,430 дка (пет
декара и четиристотин и тридесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000775 (нула,нула,нула,седемстотин
седемдесет и пет) в землището на с.Оселна,
м."Ковачева равнина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. 110,60 лв. (сто и
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
десет лева и
Категория на земята при неполивни условия:
шестдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 7,902 дка ( седем декара и
деветстотин и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000776 (нула,нула,нула,седемстотин
седемдесет и шест) в землището на с. Оселна,
м."Ковачева равнина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. 85,60 лв. (осемдесет
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и пет лева и
Категория на земята при неполивни условия:
шестдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 6,113 дка (шест декара и сто
и тринадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000546 (нула,нула,нула,петстотин
четиридесет и шест) в землището на
с.Оселна,м."Плато", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
163,50 лв. (сто
Категория на земята при неполивни условия:
шестдесет и три
Девета. Площ на имота: 11,679 дка (единадесет
лева и петдесет ст.).
декара и шестотин седемдесет и девет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001004 (нула,нула,едно,нула,нула,четири) в 179,40 лв. (сто
землището на с.Оселна, м."Явровица", ЕКАТТЕ
седемдесет и девет
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660

2012/03-022014

2012

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001027

661

2013/03-022014

2013

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Стоева чукла",имот №
001564

662

2014/03-022014

2014

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Стоева чукла",имот №
001570

663

2015/03-022014

2015

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Стоева чукла",имот №
001571

664

2016/04-022014

2016

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Отев дол",имот № 000140

665

2017/04-022014

2017

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Отев дол",имот № 000147

666

2018/04-022014

2018

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Отев дол",имот № 000149

667

2019/04-022014

2019

обл.Враца,общ.Мездра, с.Оселна,м."Отев дол",имот № 000163

668

2020/04-022014

2020

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долно Бачево",имот №
000172
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54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
лева и четиридесет
Използвана ливада. Категория на земята при
ст.).
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 7,798 дка
( седем декара и седемстотин деветдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001027 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
седем) в землището на с.Оселна,м ."Явровица",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
120,50 лв. (сто и
ползване: Използвана ливада. Категория на земята давадесет лева и
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
петдесет ст.).
5,820 дка (пет декара и осемстотин и двадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001564 (нула,нула,едно,петстотин
шестдесет и четири) в землището на с.Оселна,
м."Стоева чукла", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
39,40 лв. (тридесет
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и девет лева и
Категория на земята при неполивни условия: Осма.
четиридесет ст.).
Площ на имота: 1,714 дка (един декар и седемстотин
и четиринадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001570 (нула,нула,едно,петстотин и
седемдесет) в землището на с.Оселна,м."Стоева
чукла", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
397,20 лв. (триста
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
деветдесет и седем
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
лева и двадесет ст.).
имота: 17,268 дка (седемнадесет декара и двеста
шестдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001571 (нула,нула,едно,петстотин
седемдесет и едно) в землището на с.Оселна,
м."Стоева чукла", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
118,90 лв. (сто и
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
осемнадесет лева и
Категория на земята при неполивни условия: Осма. деветдесет ст.)
Площ на имота: 5,742 дка (пет декара и седемстотин
четиридесет и два кв.). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000140 (нула,нула,нула,сто и четиридесет)
в землището на с.Оселна, м."Отев дол", ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
118,80 лв. (сто и
Използвана ливада.Категория на земята при
осемнадесет лева и
неполивини условия: Осма. Площ на имота: 5,738
осемдесет ст.).
дка (пет декара и седемстотин тридесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000147 (нула,нула,нула,сто четиридесет и
седем) в землището на с.Оселна, м."Отев дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. начин на трайно
394,30 лв. (триста
ползване: Използвана ливада. Категория на земята деветдесет и четири
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
лева и тридесет ст.).
19,049 дка (деветнадесет декара и нула четиридесет
и девет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000149 (нула,нула,нула,сто четиридесет и
девет) в землището на с.Оселна, м."Отев дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
373,40 лв. (триста
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
седемдесет и три
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
лева и четиридесет
18,040 дка (осемнадесет декара и нула,четиридесет
ст.).
кв.м). Имотът попада в : Отдел/подотдел - 58/с широколистна гора - 0,002 дка. Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000163 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
три) в землището на с.Оселна, м."Отев дол",
475,70 лв.
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиристотин
ползване: Използвана ливада. Категория на земята седемдесет и пет
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
лева и седемдесет
20,684 дка (двадесет декара и шестотин осемдесет и ст.).
четири кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000172 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
54,40 лв. (петдесет
две) в землището на с.Оселна, м."Долно Бачево",
и четири лева и
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ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
четиридесет ст.).
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
2,058 дка (два декара и нула,петдесет и осем кв.м).
Имотът попада в: Отдел/подотдел - 56/ешироколистна гора - 0,626 дка.Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални гарници.
Имот № 001497 (нула,нула,едно,четиристотин
деветдесет и седем) в землището на с.Оселна,
м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселана,м."Явровица",имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория 80,00 лв. (осемдесет
001497
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и нула ст.).
имота: 5,711 дка (пет декара и седемстотин и
единадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001498 (нула,нула,едно,четиристотин
деветдесет и осем) в землището на с.Оселна,
м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин 110,00 лв. (сто и
обл.Враца, общ.Мездра,с.Оселна, м."Явровица",имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
десет лева и нула
001498
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 7,854 дка (седем декара и осемстотин
петдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001489 (нула,нула,едно,четиристотин
осемдесет и девет) в землището на с.Оселна,
м."Драганова падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. 168,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Драганова падина",имот № Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
шестдесет и осем
001489
Категория на земята при неполивини условия: Осма. лева и осемдесет
Площ на имота: 7,338 дка (седем декара и триста
ст.).
тридесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001593 (нула,нула,едно,петстотин
деветдесет и три) в землището на с.Оселна,
м."Долна Белевица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
22,10 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долна Белевица",имот № Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и два лева и десет
001593
Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Девета. Площ на имота: 1,969 дка (един декар и
деветстотин шестдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 021074 (нула,двадесет и
едно,нула,седемдесет и четири) в землището на
784,70 лв.
с.Моравица, м."Манчовските кошари", ЕКАТТЕ
(седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Манчовските
49031 общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
осемдесет и четири
кошари",имот№021074
Изоставена нива. Категория на земята при
лева и седемдесет
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 12,110
ст.).
дка (дванадесет декара и сто и десет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 003307 (нула,нула,три,триста и седем) в
землището на с.Дърманци, м."Полето", ЕКАТТЕ
375,80 лв. (триста
24668,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седемдесет и пет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Полето",имот № 003307
Храсти. Категория на земята при неполивни
лева и осемдесет
условия: Трета. Площ на имота: 2,435 дка (два
ст.).
декара и четиристотин тридесет и пет кв.м).
Имот № 025154 (нула,двадесет и пет,сто петдесет и
четири) в землището на с.Брусен, м."Кръста",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
504,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Кръста",имот № 025154
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни (петстотин и четири
условия: Трета. Площ на имота: 3,267 дка (три
лева и тридесет ст.).
декара и двеста шестдесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 026004 (нула,двадесет и
шест,нула,нула,четири) в землището на с.Брусен,
м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин 134,60 лв. (сто
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
тридесет и четири
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026004
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,942 лева и шестдесет
дка (един декар и деветстотин четиридесет и два
ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026023 Имот № 026023 (нула,двадесет и
292,40 лв. ( двеста
шест,нула,двадесет и три) в землището на с.Брусен, деветдесет и два
м.Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на лева и четиридесет
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 4,220 дка
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678

2033/05-022014

2033

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026041

679

2034/05-022014

2034

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026063

680

2035/05-022014

2035

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот №026099

681

2036/05-022014

2036

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026122

682

2037/05-022014

2037

обл.враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026125

683

2038/05-022014

2038

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026128

684

2039/05-022014

2039

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026142

685

2040/05-022014

2040

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026146

686

2041/06-022014

2041

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лисита полена",имот №
000786
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(четири декара и двеста и двадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 026041 (нула,двадесет и
шест,нула,четиридесет и едно) в землището на
с.Брусен, м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598,
70,50 лв.
общ.Мездра. начин на трайно ползване: Ливада.
(седемдесет лева и
Категория на земята при неполивни условия: Пета.
петдесет ст.).
Площ на имота: 1,018 дка (един
декар,нула,осемнадесет кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 026063 (нула,двадесет и
шест,нула,шестдесет и три) в землището на
с.Брусен, м."Гумнище",ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра.
69,20 лв. (шестдесет
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
и девет лева и
земята при неполивини условия: Пета. Площ на
двадесет ст.).
имота: 1,104 дка (един декар и сто и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 026099 (нула,двадесет и
шест,нула,деветдесет и девет) в землището на
с.Брусен, м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598,
56,90 лв. (петдесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
и шест лева и
Категория на земята при неполивни условия: Пета. деветдесет ст.).
Площ на имота: 1,077 дка (един декар и
нула,седемдесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 026122 (нула,двадесет и шест,сто двадесет
и две) в землището на с.Брусен, м."Гумнище",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
406,20 лв.
ползване: Ливада. Категория на земята при
(четиристотин и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 6,478 дка шест лева и двадесет
( шест декара и четиристотин седемедесет и осем
ст.)
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 026125 (нула,двадесет и шест,сто двадесет
и пет) в землището на с.Брусен, м."Гумнище",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
252,60 лв. (двеста
ползване: Ливада. Категория на земята при
петдесет и два лева
неполивни условия: пета. Площ на имота: 3,645 дка
и шестдесет ст.).
(три декара и шестотин четиридесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 026128 (нула,двадесет и шест,сто двадесет
и осем) в землището на с.Брусен, м."Гумнище",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
339,80 лв. (триста
ползване: Ливада. Категория на земята при
тридесет и девет
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 5,420 дка лева и осемдесет
(пет декара и четиристотин и двадесет кв.м). Имотът ст.).
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 026142 (нула,двадесет и шест,сто
четиридесет и две) в землището на
с.Брусен,м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. 332,40 лв. (триста
Начин на трайно ползване: Ливада.Категория на
тридесет и два лева
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
и четиридесет ст.).
имота: 4,796 дка (четири декара,седемстотин
деветдесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 026146 (нула,двадесет и шест,сто
четиридесет и шест) в землището на
с.Брусен,м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Ливада. Категороия на
78,60 лв.
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
(седемдесет и осем
имота: 1,489 дка (един декар и четиристотин
лева и шестдесет
осемдесет и девет кв.м). Имота попада в: Отдел/
ст.).
подотдел-139/р - широколистна гора-0,041 дка.
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000786 (нула,нула,нула,седемстотин
77,30 лв.
осемдесет и шест) в землището на
(седемдесет и седем
с.Оселна,м."Лисита полена", ЕКАТТЕ 54047,
лева и тридесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
ливада. Категория на земята при неполивни
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2042/06-022014

2042
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2043/06-022014
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2046/06-022014
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2047/06-022014
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2051/11-022014

2051
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2052/11-022014

2052

694

2053/11-022014

2053

695

2054/11-022014

2054

условия: Девета. Площ на имота: 6,133 дка (шест
декара и сто тридесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000787 (нула,нула,нула,седемстотин
осемдесет и седем) в землището на с.Оселна,
м."Лисита полена", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
51,20 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лисита полена",имот
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и един лева и
№000787
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет ст.).
Девета. Площ на имота: 4,064 дка (четири декара и
нула,шестдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001558 (нула,нула,едно,петстотин петдесет
и осем) в землището на с.Оселна,м."Лисита полена",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
38,20 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лисита полена",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
и осем лева и
001558
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
двадесет ст.).
3,028 дка (три декара и нула двадесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000758 (нула,нула,нула,седемстотин
петдесет и осем) в землището на
с.Оселна,м."Влашко торище", ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 139,30 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот
ливада. Категория на земята при неполивни
тридесет и девет
№000758
условия: Девета. Площ на имота: 12,440 дка
лева и тридесет ст.).
(дванадесет декара и четиристотин и четиридесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000767 (нула,нула,нула,седемстотин
шестдесет и седем) в землището на
с.Оселна,м."Влашко торище",ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 125,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот
ливада. Категория на земята при неполивни
двадесет и пет лева
№000767
условия: Девета. Площ на имота: 11,176 дка
и двадесет ст.).
(единадесет декара и сто седемдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000768 (нула,нула,нула,седемстотин
шестдесет и осем) в землището на
с.Оселна,м."Влашко торище", ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 65,80 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот
ливада. Категория на земята при неполивни
и пет лева и
№000768
условия: Девета.Площ на имота: 5,876 дка ( пет
осемдесет ст.).
декара и осемстотин седемдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 011050 (нула,единадесет,нула,петдесет) в
землището на с.Люти брод, м."Моравешки връх",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
225,20 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Моравешки връх",имот ползване: Ливада. Категория на земята при
двадесет и пет лева
№011050
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 10,878
и двадесет ст.).
дка (десет декара и осемстотин седемдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 023052 (нула,двадесет и три,нула,петдесет
и две) в землището на с.Люти брод , м."Моравешки
2164,80 лв. (две
връх", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра.Начин на трайно хиляди сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Моравешки връх",имот ползване: Изоставени трайни насаждения.
шестдесет и четири
0023052
Категория на земята при неполивини условия: Осма. лева и осемдесет
Площ на имота: 69,384 дка (шестдесет и девет
ст.).
декара и триста осемдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 024316 (нула,двадесет и четири,триста и
шестнадесет) в землището на с.Моравица,
м."Мирина падина", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване : Изоставени трайни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Мирина падина",имот
30,50 лв. (тридесет
насаждения.Категория на земята при неполивни
№ 024316
лева и петдесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 2,724 дка (два
декара и седемстотин двадесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца, общ.Мездра,с.Моравица,м."Върха",имот №023297 Имот № 023297 (нула,двадесет и три,двеста
109,60 лв. (сто и
деветдесет и седем) в землището на с.Моравица,
деве лева и
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м."Върха", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на шестдесет ст.).
трайно ползване: Изоставени трайни насаждения.
Категория на земята : Девета. Площ на имота 3,513
дка (три декара и петстотин и тринадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000359 (нула,нула,нула,триста петдесет и
девет) в землището на с.Руска бяла, м."Калиновец", 630,10 лв.
ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бяла, м."Калиновец",имот №
(шестотин и
ползване: Ливада. Категория на земята при
000359
тридесет лева и
неполивини условия: Четвърта. Площ на имота:
десет ст.).
7,144 дка (седем декара и сто четиридесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 531052 (петстотин тридсет и
едно,нула,петдесет и две) в землището на с.Долна
Кремена, м."Боденска страна", ЕКАТТЕ 22126,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
1523,60 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремана,м."Боденска страна", Категория на земята при неполивини услвоия:
петстотин двадесет
имот № 531052
Шеста. Площ на имота: 17,914 дка ( седемнадесет и три лева и
декара и деветстотин и четиринадесет кв.м). Имотът шестдесет ст.).
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.Имотът е образуван от имот № 531045
(петстотин тридесет и едно,нула,четиридесет и пет).
Имот № 000050 (нула,нула,нула,нула,петдесет) в
землището на с.Очин дол, м."Говедарника",
585,60 лв.
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Говедарника",имот №
(петстотин
ползване: Използвана ливада. Категория на земята осемдесет и пет лева
000050
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
и шестдесет ст.).
59,760 дка (петдесет и девет декара и седемстотин и
шестдесет кв.м).
Имот № 000139 (нула,нула,нула, сто тридесет и
девет) в землището на с.Оселна,м."Отев дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
460,00 лв.
ползване: Използвана ливада. Категория на земята (четиристотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Отев дол",имот № 000139
при неполивини условия: Осма. Площ на имота:
шестдесет лева и
22,222 дка (двадесет и два декара и девеста двадесет нула ст.).
и два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001628 (нула,нула,едно,шестотин двадесет
и осем) в землището на с.Игнатица,
м."Прадището",ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Гора в земеделски земи.
Категория на земята при неполивни условия:
4552,50 лв. (четири
Десета. Площ на имота: 21,617 дка (двадесет и един хиляди петстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Прадището",имот №
декара и шестотин и седемнадесет кв.м). Имотът е
001628
петдесет и два лева
възстановен в съществуващи стари реални граници. и петдесет ст.).
Имота попада в : Отдел/подотдел- 89/и1широколистна гора-1,668 дка (един декар и
шестотин шестдесет и осем кв.м).;Отдел/
подотдел-89/к1- широколистна гора-1,648 дка (един
декар и шестстотин четиридесет и осем кв.м).
Имот № 000036 (нула,нула,нула,нула,тридесет и
шест) в землището на с.Цаконица, м."Кирик",
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
земята при неполивини условия: Десета. Площ на
11166,80 лв.
имота: 66,056 дка (шестдесет и шест декара и
(единадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Кирик",имот № 000036 нула,петдесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в хиляди,сто
съществуващи стари реални граници. Имота попада шестдесет и шест
в: Отдел/подотдел-200/л-иглолистна гора-3,328 дка лева и осемдесет
(три декара и триста двадесет и осем кв.м);Отдел/ ст.).
подотдел-200/м-широколистна гора-10,475 дка
(десет декара и четиристотин седемдесет и пет
кв.м).Имотът е образуван от имот № 000012
(нула,нула,нула,нула,дванадесет).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Хрътта",имот № 012103 Имот № 012103 (нула,дванадесет,сто и три) в
465,00 лв.
землището на с.Ребърково, м."Хрътта", ЕКАТТЕ
(четиристотин
62390, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Гора шестдесет и пет лева
в земеделски земи. Категория на земята при
и нула ст.).
неполивини условия: Девета. Площ на имота: 4,921
дка (четири декара и деветстотин двадесет и един
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници. Имота попада в: Отдел/
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69/171

1/10/2019

Актове

703

2068/19-022014

2068

704

2069/20-022014

2069

705

2070/20-022014

2070

706

2071/20-022014

2071

707

2072/20-022014

2072

708

2073/20-022014

2073

709

2074/20-022014

2074

подотдел-149/р1-иглолистна гора-4,921 дка (четири
декара и деветстотин двадесет и един кв.м).
Имот № 000009 (нула,нула,нула,нула,нула,девет) в
землището на с.Моравица, м."Орничака", ЕКАТТЕ
49031, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Гора
в земеделски земи. Категория на земята при
2831,00 лв. (две
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Орничака",имот №
хиляди осемстотин
27,353
дка
(двадесет
и
седем
декара
и
триста
000009
тридесет и един лева
петдесет и три кв.м). Имота е възстановен в
и нула ст.).
съществуващи стари реални граници. Имота попада
в :Отдел/подотдел-158/а-широколистна гора-10,574
дка (десет декара и петстотин седемдесет и четири
кв.м).
Имот № 016051 (нула,шестнадесет,нула,петдесет и
едно) в землището на с.Моравица, м."Сипея",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
185,90 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Сипея",имот № 016051 имота: 4,540 дка (четири декара и петстотин и
осемдесет и пет лева
четиридесет кв.м).Имотът е възстановен в
и деветдесет ст.).
съществуващи стари реални граници. Имота попада
в: Отдел/подотдел-155/л-широколистна гора- 4,539
дка (четири декара и петстотин тридесет и девет
кв.м).
Имот № 003007 (нула,нула,три,нула,нула,седем) в
землището на с.Крета, м."Бадинец", ЕКАТТЕ 39709,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Гора в
земеделски земи. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота :
173,685 дка (сто седемдесет и три декара и
шестотин осемдесет и пет кв.м). Имотът е
8467,10 лв. (осем
възстановен в съществуващи стари реални граници. хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,м."Бадинец",имот №003007
Имота попада в: Отдел/подотдел-150/5четиристотин
просека-0,424 дка;150/с-иглолистна горашестдесет и седем
37,531дка;150/х-широколистна гора-27,958 дка;150/ лева и десет ст.).
ц-широколистна гора-16,842 дка;150/чшироколистна гора-6,672 дка;150/ш-широколистна
гора-2,303 дка;151/ж-широколистна гора-22,516
дка;151/з-широколистна гора-13,853 дка;151/ииглолистна гора-1,683 дка;151/к-иглолистна
гора-9,284 дка.
Имот № 151006 (сто петдесет и
едно,нула,нула,шест) в землището на с.Долна
Кремена, м."Обършина", ЕКАТТЕ 22126, общ.
мездра. Начин на трайно ползване: Гора в
1533,40 лв. (хиляда
земеделски земи. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Обършина",имот
петстотин тридесет
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 13,039 и три лева и
№151006
дка (тринадесет декара и нула,тридесет и девет
четиридесет ст.).
кв.м). Имота е възстановен в нови граници. Имота
попада в : Отдел/подотдел- 162/в-широколистна
гора-13,039 дка (тринадесет декара и нула,тридесет
и девет кв.м).
Имот № 110010 (сто и десет,нула,десет) в
землището на с.Горна Бешовица, м."Запада",
ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на трайно
1518,40 лв. (хиляда
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
петстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Запада"
земята при неполивини условия: Четвърта. Площ на осемнадесет лева и
имота: 6,180 дка (шест декара и сто и осемдесет
четиридесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 094013 (нула,деветдесет и четири,нула
,тринадесет) в землището на с.Горна
Бешовица,м."Груева могила", ЕКАТТЕ 16122. Начин
на трайно ползване: Гора в земеделски земи.
700,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Груева
Категория на земята при неполивни условия: Осма.
(седемстотин лева и
могила",имот №094013
Площ на имота: 11,700 дка (единадесет декара и
двадесет ст.).
седемстотин кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имота попада
в : Отдел/подотдел-201/л-широколистна гора-11,700
дка (единадесет декара и седемстотин кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Червена бара",имот Имот № 000337 (нула,нула,нула,триста тридесет и 1868,90 лв. (хиляда
№000337
седем) в землището на с.Върбешница, м."Червена осемстотин
бара", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на
шестдесет и осем
Трайно ползване: Гора в земеделски земи. Категория
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1/10/2019

Актове

710

2075/21-022014

2075

711

2076/21-022014

2076

712

2077/21-022014

2077

713

2078/21-022014

2078

714

2079/21-022014

2079

715

2080/21-022014

2080

716

2081/21-022014

2081

717

2097/26-022014

2097

на земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и деветдесет
имота: 14,126 дка (четиринадесет декара и сто
ст.).
двадесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имота попада
в : Отдел/подотдел-164/ж-иглолистна гора-12,261
дка (дванадесет декара и двеста шестдесет и един
кв.м).
Имот №000086 (нула,нула,нула,нула,осемдесет и
шест) в землището на с.Кален, м."Речковец",
ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на трайно
905,80 лв.
(деветстотин и пет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Речковец",имот № 000086 ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
земята при неполивини условия: Девета. Площ на лева и осемдесет
имота: 29,033 дка (двадесет и девет декара и
ст.).
нула,тридесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000125 (нула,нула,нула,сто двадесет и пет)
в землището на с.Дърманци, м."Дери магаре",
ЕКАТТЕ 24668, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
1339,40 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дарманци,м."Дери магаре",имот № земята при неполивни условия: Девета. Площ на
триста тридесет и
имота: 12,941 дка (дванадесет декара и деветстотин
000125
девет лева и
четиридесет и един кв.м). Имотът е възстановен в четиридесет ст.).
съществуващи стари реални граници. Имотът
попада в : Отдел/подотдел- 143/м-иглолистна
гора-12,941 дка (дванадесет декара , деветстотин
четиридесет и един кв.м).
Имот № 001042 (нула,нула,едно,нула,четиридесет и
две) в землището на с.Лик, м."Аличовец", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Гора
в земеделски земи. Категория на земята при
2813,10 лв. (две
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 34,730 хиляди осемстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Аличовец",имот № 001042
дка ( тридесет и четири декара и седемстотин и
тринадесет лева и
тридесет кв.м). Имотът е възстановен в
десет ст.).
съществуващи стари реални граници. Имотът
попада в: Отдел/подотдел- 290/н2-широколистна
гора- 12,476 дка;290/о2-иглолистна гора-7,784 дка.
Имот № 108003 (сто и осем,нула,нула,три) в
землището на с.Люти дол, м."Липата", ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Гора 531,60 лв.
в земеделски земи. Категория на земята при
(петстотин тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Липата",имот № 108003
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 5,625 и един лева и
дка (пет декара и шестотин двадесет и пет кв.м).
шестдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000026 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
шест) в землището на с.Царевец,м."Сир кладенец",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
3223,40 лв. (три
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Сир кладенец",имот №
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
хиляди двеста
000026
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на двадесет и три лева
имота: 17,219 дка (седемнадесет декара и двеста и и четиридесет ст.).
деветнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000479 (нула,нула,нула,четиристотин
седемдесет и девет) в землището на
с.Царевец,м."Сред. камък", ЕКАТТЕ 78135,
64,40 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Сред. камък",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Гора в
и четири лева и
000479
земеделски земи. Категория на земята при
четиридесет ст.).
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 5,108
дка (пет декара и сто и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000040 (нула,нула,нула,нула,четиридесет) 2167,40 лв. (две
в землището на с.Старо село, ЕКАТТЕ 69050,
хиляди сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,имот № 000040
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Кариерашестдесет и седем
скала. Площ на имота: 14,667 дка (четиринадесет
лева и четиридесет
декара и шестотин шестдесет и седем кв.м).
ст.).
Имот № 000161 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
едно) в землището на с.Оселна, м."Отев дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
155,90 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна,м."Отев дол",имот № 000161 ползване: Използвана ливада. Категория на земята петдесет и пет лева
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
и деветдесет ст.).
6,778 дка (шест декара и седемстотин седемдесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
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71/171

1/10/2019

Актове

718

2098/26-022014

2098

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Войновото",имот №
000179

719

2099/26-022014

2099

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот №
000769

720

2100/26-022014

2100

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Мечито",имот № 001123

721

2101/26-022014

2101

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот №
001125

722

2102/26-022014

2102

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот №
001126

723

2103/26-022014

2103

обл.Враца,общ.Мездар,с.Оселна,м."Мечито",имот № 001127

724

2104/26-022014

2104

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Габрако",имот № 001151

725

2105/26-022014

2105

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Габрако",имот № 001152

726

2106/27-022014

2106

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Габрако", имот № 001153

727

2107/27-022014

2107

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Габрако",имот № 001154
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Имот № 000179 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
214,20 лв. (двеста и
девет) в землището на с. Оселна, м."Войновото",
четиринадест лева и
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
двадесет ст.).
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
при неполивини условия: Осма. Площ на имота:
8,099 дка (осем декара и нула,деветдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000769 (нула,нула,нула,седемстотин
шестдесет и девет) в землището на с.Оселна,
м."Влашко торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
141,00 лв. (сто
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
четиридесет и един
Категория на земята при неполивни условия:
лева и нула ст.).
Девета. Площ на имота: 11,190 дка (единадесет
декара и сто и деветдесет кв.м). Имотът е
възстановен н съществуващи стари реални граници.
Имот № 001123 (нула,нула,едно,сто двадесет и три)
в землището на с.Оселна,м."Мечито", ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
51,60 лв. (петдесет
Използвана ливада. Категория на земята при
и един лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,683
шестдесет ст.).
дка (три декара и шестотин осемдесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001125 (нула,нула,едно,сто двадесет и пет)
в землището на с.Оселна, м."Влашко торище",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
35,40 лв. (тридесет
ползване: Използвана ливада. Категория на земята и пет лева и
при неполивини условия: Девета. Площ на имота: четиридесет ст.).
2,809 дка (два декара и осемстотин и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001126 (нула,нула,едно,сто двадесет и
шест) в землището на с.Оселна,м."Влашко торище",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
35,50 лв. (тридесет
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
и пет лева и
при неполивини условия: Девета. Площ на имота: петдесет ст).
2,817 дка (два декара и осемстотин и седемнадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001127 (нула,нула,едно,сто двадесет и
седем) в землището на с.Оселна, м."Мечито",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
116,00 лв. (сто и
ползване: Използвана ливада. Категория на земята шестнадесет лева и
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
нула ст.).
9,209 дка (девет декара и двеста и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари релани
граници.
Имот № 001151 (нула,нула,едно,сто петдесет и
едно) в землището на с.Оселна, м."Габрако",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин на трайно
30,90 лв. (тридесет
ползване: Използвана ливада. Категория на земята лева и деветдесет
при неполивини условия: Осма. Площ на имота:
ст.).
1,494 дка (един декар и четиристотин деветдесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001152 (нула,нула,едно,сто петдесет и две)
в землището на с.Оселна, м."Габрако", ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
52,20 лв. (петдесет
Използвана ливада. Категория на земята при
и два лева и
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 2,520 дка двадесет ст.).
(два декара и петстотин и двадесет кв.м.) Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001153 (нула,нула,едно,сто петдесет и три)
в землището на с.Оселна, м."Габрако", ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
57,40 лв. (петдесет
Използвана ливада. Категория на земята при
и седем лева и
неполивини условия: Осма. Площ на имота: 2,775
четиридесет ст.).
дка (два декара и седемстотин седемдесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001154 (нула,нула,едно,сто петдесет и
90,70 лв.
четири) в землището на с.Оселна, м."Габрако",
(деветдесет лева и
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ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
седемдесет ст.).
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
при неполивини условия: Осма. Площ на имота:
4,381 дка (четири декара и триста осемдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001333 (нула,нула,едно,триста,тридесет и
три) в землището на с.Оселна, м."Василкова
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
107,20 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Василкова падина",имот имота : 4,440 дка (четири декара и четиристотин и
седем лева и
№001333
четиридесет кв.м). Имотът е възстановен в
двадесет ст.).
съществуващи стари реални граници. Имота попада
в: Отдел/подотдел: 55/ю-иглолистна гора-0,583 дка
(нула декара,петстотин осемдесет и три кв.м);55/г1иглолистна гора-0,296 дка (нула декара,двеста
деветдесет и шест кв.м).
Имот № 001581 (нула,нула,едно,петстотин
осемдесет и едно) в землището на с.Оселна,
м."Лесков преслъп", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
12,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лесков преслъп",имот № Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
(дванадесет лева и
001581
Категория на земята при неполивини условия:
десет ст.).
Девета. Площ на имота: 0,866 дка (нула
декара,осемстотин шестдесет и шест кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001585 (нула,нула,едно,петстотин
осемдесет и пет) в землището на с.Оселна,
м."Влашко торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
27,30 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот № Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и седем лева и
001585
Категория на земята при неполивни условия:
тридесет ст).
Девета. Площ на имота: 1,953 дка (един декар и
деветстотин петдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001587 (нула,нула,едно,петстотин
осемдесет и седем) в землището на
с.Оселна,м."Влашко торище", ЕКАТТЕ 54047,
65,50 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
и пет лева и
001587
ливада. Категория на земята при неполивни
петдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 5,198 дка (пет
декара и сто деветдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001604 (нула,нула,едно,шестотин и четири)
в землището на с.Оселна, м."Стоева чукла",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
178,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Стоева чукла",имот №
ползване : Използвана ливада. Категория на земята
седемдесет и осем
001604
при неполивини условия: Девета. Площ на имота: лева и десет ст.).
12,721 дка (дванадесет декара и седемстотин
двадесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000141 (нула,нула,нула,сто четиридесет и
едно) в землището на с.Оселна,м."Отев дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
152,50 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Отев дол", имот №
ползване : Използвана ливада. Категория на земята петдесет и два лева
000141
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
и петдесет ст.).
7,368 дка (седем декара и триста шестдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални гарници.
Имот № 000165 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
пет) в землището на с.Оселна,м."Отев дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
596,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Отев дол", имот № 000165 ползване: Използвана ливада. Категория на земята (петстотин
при неполивини условия: Осма. Площ на имота:
деветдесет и шест
22,553 дка (двадесет и два декара и петстотин
лева и петдесет ст.).
петдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални гараници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Отев дол",имот № 001312 Имот № 001312 (нула,нула,нула,едно,триста и
109,90 лв. (сто и
даванадесет) в землището на с.Оселна,м."Отев дол", девет лева и
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
деветдесет ст.).
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
5,308 дка (пет декара и триста и осем кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
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обл.Враца,общ.Мездар,с.Оселна,м."Равни път",имот № 001352
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Тийна ливада",имот№
000908

741

2121/04-032014
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обл.Враца, общ.Мездра,с.Оселна,м."Тийна ливада", имот №
000909

742

2122/04-032014
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Братилища",имот №
000910

743

2123/04-032014

2123

обл.Враца,общ.Мездра, с.Оселна, м."Братилища",имот №
000911

744

2124/04-032014

2124

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Братилища",имот №
000931
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Имот № 001314 (нула,нула,триста и четиринадесет)
в землището на с.Оселна, м."Отев дол", ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
134,30 лв. (сто
Използвана ливада. Категория на земята при
тридесет и четири
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 6,486 дка лева и тридесет ст.).
(шест декара и четиристотин осемдесет и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001315 (нула,нула,едно,триста и
петнадесет) в землището на с.Оселна, м."Отев дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
104,50 лв. (сто и
ползване: Използвана ливада. Категория на земята четири лева и
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
петдесет ст.).
5,048 дка ( пет декара и нула, четиридесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001316 (нула,нула,едно,триста и
шестнадесет) в землището на с.Оселна, м."Отев
дол", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно 108,10 лв. (сто и
ползване: Използвана ливада. Категория на земята осем лева и десет
при неполивини условия: Осма. Площ на имота:
ст.).
5,222 дка (пет декара и девеста двадесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001352 (нула,нула,едно,триста петдесет и
две) в землището на с.Оселна, м."Равни път",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
131,00 лв. (сто
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
тридесет и един лева
при неполивини условия: Девета. Площ на имота: и нула ст.).
8,136 дка (осем декара и сто тридесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000908 (нула,нула,нула,деветстотин и
осем) в землището на с.Оселна, м."Тийна ливада",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
86,80 лв. (осемдесет
ползване: Използвана ливада. Категория на земята и шест лева и
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
осемдесет ст.).
4,194 дка (четири декара и сто деветдесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000909 (нула,нула,нула,деветстотин и
девет) в землището на с.Оселна, м."Тийна ливада",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
59,00 лв. (петдесет
ползване: Използвана ливада. Категория на земята и девет лева и нула
при неполивини услвоия: Осма. Площ на имота:
ст.).
2,565 дка (два декара и петстотин шестдесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000910 (нула,нула,нула,деветстотин и
десет) в землището на с.Оселна, м."Братилища",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
137,80 лв. (сто
ползване: Използвана ливада. Категория на земята тридесет и седем
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
лева и осемдесет
6,659 дка (шест декара и шестотин петдесет и девет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000911 (нула,нула,нула,деветстотин и
единадесет) в землището на
с.Оселна,м."Братилища", ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 84,40 лв. (осемдесет
ливада. Категория на земята при неполивини
и четири лева и
условия: Осма. Площ на имота: 3,669 дка (три
четиридесет ст.).
декара и шестотин шестдесет и девет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000931 (нула,нула,нула,деветстотин
тридесет и едно) в землището на с.Оселна,
м."Братилища",ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин 187,40 лв. (сто
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория осемдесет и седем
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на лева и четиридесет
имота: 8,148 дка (осем декара и сто четиридесет и ст.).
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна, м."Братилища",имот №
000933

Имот № 000933 (нула,нула,нула,деветстотин
59,30 лв. (петдесет
тридесет и три) в землището на с.Оселна,
и девет лева и
м."Братилища", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин тридесет ст.).
на трайно ползване: Използване ливада. Категория
на земята при неполивини условия: Осма. Площ на
имота: 2,863 дка (два декара и осемстотин
шестдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001389 (нула,нула,едно,триста осемдесет и
девет) в землището на с.Оселна,м."Братилища",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
42,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Братилища",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
(четиридесет и два
001389
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
лева и тридесет ст.).
1,841 дка (един декар и осемстотин четиридесет и
един кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 013176 (нула,тринадесет,сто седемдесет и
шест) в землището на с.Зверино,м."Керина падина",
ЕКАТТЕ 30510, общ.Мездра. Начин на трайно
122,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Керина падина",имот № ползване: Ливада. Категория на земята при
двадесет и два лева
013176
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 4,618 дка
и десет ст.).
(четири декара и шестстотин и осемнадесет
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 013177 (нула,тринадесет, сто седемдесет и
седем) в землището на с.Зверино, м."Керина
падина", ЕКАТТЕ 30510, общ.Мездра. Начин на
133,30 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Керина падина",имот №
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при тридесет и три лева
013177
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 5,040 дка и тридесет ст.).
(пет декара и нула,четиридесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 013191 (нула,тринадесет,сто деветдесет и
едно) в землището на с.Зверино, ЕКАТТЕ 30510,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
161,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Керина падина",имот №
Категория на земята при неполивни условия:Осма. шестдесет и един
013191
Площ на имота: 6,088 дка (шест декара и
лева и нула ст.).
нула,осемдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Идеална част от 158 кв.м (сто петдесет и осем кв.м)
от УПИ V (пет), пл.№ 190 (сто и деветдесет), кв.24 342,00 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци, УПИ V,пл.№190,кв.24
(двадесет и четири) по плана на с.Дърманци,
четиридесет и два
общ.Мездра, одобрен със Заповед № 540/30.09.1988 лева и нула ст.).
г. - целият от 1080 кв.м (хиляда и осемедест кв.м).
Имот № 000055 (нула,нула,нула,нула,петдесет и
пет) в землището на с.Горна Кремена, м."Драг. дол",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
2627,20 лв. (две
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Драг. дол",имот
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
хиляди шестотин
№000055
имота: 187,660 дка ( сто осемдесет и седем декара и двадесет и седем
шестотин и шестдесет кв.м). Имотът е възстановен в лева и двадесет ст.).
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 000053
(нула,нула,нула,нула,петдесет и три).
Имот № 000520 (нула,нула,нула,петстотин и
двадесет) в землището на с.Оселна,м."Претенски
път", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно 522,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Претенски път",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята (петстотин двадесет
000520
при неполивини условия: Осма. Площ на имота:
и два лева и
21,637 дка (двадесет и един декара и шестотин
петдесет ст.).
тридесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000536 (нула,нула,нула,петстотин тридесет
и шест) в землището на с.Оселна, м."Стоева чукла",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
102,40 лв. (сто и два
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Стоева чукла",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята лева и четиридесет
000536
при неполивини услвоия: Осма. Площ на имота:
ст.).
4,450 дка (четири декара и четиристотин и петдесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселана,м."Долна Белевица",имот № Имот № 000777 (нула,нула,нула,седемстотин
71,80 лв.
000777
седемдесет и седем) в землището на с.Оселна
(седемедесет и един
м."Долна Белевица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. лева и осемдесет
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
ст.).
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755

2136/06-032014

2136

756

2137/06-032014
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757

2138/06-032014

2138

758

2139/06-032014

2139

759

2140/06-032014

2140

760

2141/06-032014

2141

761

2142/06-032014

2142

762

2143/06-032014

2143

763

2144/06-032014

2145

Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 5,127 дка (пет декара и сто
двадесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000991 (нула,нула,нула,деветстотин
деветдесет и едно) в землището на с .Оселна,
м."Драганова падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. 64,00 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Драганова падина",имот Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и четири лева и нула
№000991
Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Девета. Площ на имота: 4,571 дка (четири декара и
петстотин седемдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001072 (нула,нула ,едно,нула,седемдесет и
две) в землището на с.Оселна, м."Драндарска
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
33,90 лв. (тридесет
обл.Враца, общ.Мездра,с.Оселна,м."Драндарска падина",имот трайно ползване: Използвана ливада. Категория на и три лева и
№001072
земята при неполивни услвоия: Девета. Площ на
деветдесет ст.).
имота: 2,687 дка (два декара и шестотин осемдесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001089 (нула,нула,едно,нула,осемдесет и
девет) в землището на с.Оселна,м."Патноб. дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Патноб. дол",имот
ползване: Използвана ливада. Категория на земята 80,20 лв. (осемдесет
№001089
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
лева и двадесет ст.).
5,728 дка (пет декара и седемстотин двадесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001211 (нула,нула,едно,двеста и
единадесет) в землището на с.Оселна, м."Истанецо",
ЕКАТТЕ 001211, общ.Мездра. Начин на трайно
206,80 лв. (двеста и
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна ,м."Истанецо",имот № 001211
шест лева и
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
осемдесет ст.).
9,989 дка (девет декара и деветстотин осемдесет и
девет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001479 (нула,нула,едно,четиристотин
седемдесет и девет) в землището на
с.Оселна,м."Белевишки дол", ЕКАТТЕ 54047,
29,00 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Белевишки дол",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
и девет лева и нула
001479
ливада. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 2,074 дка (два
декара и нула,седемдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001508 (нула,нула,едно,петстотин и осем) в
землището на с.Оселна, м."Студенишка падина",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
52,50 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Студенишка падина",имот ползване: Използвана ливада. Категория на земята и два лева и
№ 001508
при неполивни услвоия: Девета. Площ на имота:
петдесет ст.).
3,753 дка (три декара и седемстотин петдесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001552 (нула,нула,едно,петстотин петдесет
и две) в землището на с.Оселна, м."Претенски рът",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
151,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Претенски рът",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята петдесет и един лева
001552
при неполивини условия: Осма. Площ на имота
и осемдесет ст.).
6,286 дка. (шест декара и двеста осемдесет и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001573 (нула,нула,едно,петстотин
седемдесет и три) в землището на с.Оселна,
м."Кускина падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
303,40 лв. (триста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Кускина падина",имот № Начин на трайно ползване: Изоставени трайни
три лева и
001573
насаждения. Категория на земята при неполивини четиридесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 7,780 дка (седем
декара и седемстотин и осемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Белевишки дол",имот №
Имот № 001615 (нула,нула,едно,шестотин и
57,40 лв. (петдесет
001615
петнадесет) в землището на с.Оселна, м."Белевишки и седем лева и
дол", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно четиридесет ст.).
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
при неполивини условия: Девета. Площ на имота:
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764

2145/13-032014

2145

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,имот № 002094

765

2146/13-032014

2146

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Мокра",имот № 003161

766

2147/13-032014

2147

обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Барата", имот № 005179

767

2148/13-032014

2148

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик, м."Барата", имот № 005180

768

2149/13-032014

2149

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Барата",имот № 005188

769

2150/13-032014

2150

обл.Враца,общ.Мездра, с.Лик, м."Архангел", имот № 009547

770

2151/13-032014

2151

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Архангел",имот № 009548

771

2152/13-032014

2152

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик, м."Архангел", имот № 009554
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4,099 дка (четири декара и нула,деветдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 002094 (нула,нула,две,нула,деветдесет и
четири) в землището на с.Лик, м."Градището",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
3537,60 лв. (три
ползване: Посевна площ. Категория на земята при хиляди петстотин
неполивини условия: Пета. Площ на имота: 45,122 тридесет и седем
дка. (четиридесет и пет декара и сто двадесет и два лева и шестдесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари ст.).
реални граници. Имотът е образуван от имот №
002084 (нула,нула,две,нула,осемдесет и четири).
Имот № 003161 (нула,нула,три,сто шестдесет и
едно) в землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
1618,60 лв. (хиляда
Посевна площ. Категория на земята при неполивни шестотин и
условия: Пета. Площ на имота: 18,351 дка
осемнадесет лева и
(осемнадесет декара и триста петдесет и един кв.м). шестдесет ст.).
Имота е възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 003151
(нула,нула,три,сто петдесет и едно).
Имот № 005179 (нула,нула,пет,сто седемдесет и
девет) в землището на с.Лик, м."Барата", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
844,20 лв.
Посевна площ. Категория на земята при неполивини
(осемстотин
условия: Пета. Площ на имота: 9,571 дка (девет
четиридесет и
декара и петстотин седемдесет и един кв.м). Имотът
четири кв.м.).
е възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 005042
(нула,нула,пет,нула,четиридесет и две).
Имот № 005180 (нула,нула,пет,сто и осемдесет) в
землището на с.Лик, м."Барата", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Посевна
площ. Категория на земята при неполивини условия: 321,20 лв. (триста
Пета. Площ на имота: 4,097 дка (четири декара и
двадесет и един лева
нула,деветдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен и двадесет ст.).
в съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 005042
(нула,нула,пет,нула,четиридесет и две).
Имот № 005188 (нула,нула,пет,сто осемдесет и
осем) в землището на с.Лик, м."Барата",
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Посевна
1233,90 лв. (хиляда
площ. Категория на земята при неполивни условия: двеста тридесет и
Пета. Площ на имота: 13,990 дка (тринадесет декара
три лева и
и деветстотин и деветдесет кв.м). Имотът е
деветдесет ст.).
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имотът е образуван от имот № 005182
(нула,нула,пет, сто осемдесет и две).
Имот № 009547 (нула,нула,девет,петстотин
четиридесет и седем) в землището на с.Лик,
м."Архангел", общ.Мездра. Начин на трайно
98,70 лв.
ползване: Посевна площ. Категория на земята при (деветдесет и осем
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,161
лева и седемдесет
дка (един декар и сто шестдесет и един
кв.м).
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.Имотът е образуван от имот:009114
( нула,нула,девет,сто и четиринадесет).
Имот № 009548 (нула,нула,девет,петстотин
четиридесет и осем) в землището на с.Лик,
м."Архангел", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Посевна площ. Категория на
1945,30 лв. (хиляда
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
деветстотин
имота: 22,872 дка (двадесет и два декара и
четиридесет и пет
осемстотин седемдесет и два кв.м). Имотът е
лева и тридесет ст.).
възстановен в съществуващи стари реални гарници.
Имотът е образуван от имот № 009114
(нула,нула,девет,сто и четиринадесет).
Имот № 009554 (нула,нула,девет,петстотин
417,60 лв.
петдесет и четири) в землището на с.Лик,
(четиристотин и
м."Архангел", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин седемнадесет лева и
на трайно ползване: Посевна площ. Категория на
шестдесет ст.).
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
имота: 4,910 дка (четири декара и деветстотин и
десет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
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774
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777
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778

2164/19-032014

2164

779

2165/19-032014

2165

стари реални граници. Имотът е образуван от имот
№ 009137 (нула,нула,девет,сто тридесет и седем).
Имот № 011638 (нула,единадесет,шестотин
тридесет и осем) в землището на с.Лик,
м."Чуклата", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на 844,20 лв.
трайно ползване: Посевна площ. Категория на
(осемстотин
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чуклата", имот № 011638
четиридесет и
имота: 11,580 дка (единадесет декара и петстотин и
четири лева и
осемдесет кв.м). Имотът е възстановен в
двадесет ст.).
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 011369
(нула,единадесет,триста шестдесет и девет).
Имот № 001637 (нула,нула,едно,шестстотин
тридесет и седем) в землището на с.Игнатица,
м."Церако", ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Нива. Катгория на земята при
52,20 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Церако",имот № 001637 неполивни условия: Осма. Площ на имота: 1,656 дка и два лева и
(един декар и шестотин петдесет и шест кв.м).
двадесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.Имотът е образуман от имот № 000468
(нула,нула,нула,четиристотин шестдесет и осем).
Имот № 011618 (нула,единадесет,шестотин и
осемнадесет) в землището на с.Лик, м."Върха",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Използвана ливада. Категория на земята 1356,50 лв. (хиляда
при неполивни условия: Шеста. Площ на имота:
триста петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Върха",имот № 011618
27,911 дка (двадесет и седем декара и деветстотин и шест лева и петдесет
единадесет кв.м). Имотът е възстановен в
ст.).
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 011373
(нула,единадесет,триста седемдесет и три).
Имот № 011610 (нула,единадесет,шестотин и десет)
в землището на с.Лик, м."Краводер", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Използвана ливада. Категория на земята при
1587,30 лв. (хиляда
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 26,723
петстотин осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Краводер",имот №011610
дка (двадесет и шест декара и седемстотин двадесет и седем лева и
и три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи тридесет ст.).
стари реални граници. Имотът е образуван от имот
№ 011596 (нула,единадесет,петстотин деветдесет и
шест).
Имот № 011631 (нула,единадесет,шестотин
тридесет и едно) в землището на с.Лик,
м."Изворище", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Използвана ливада.Категория
1180,60 лв. (хиляда
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Изворище",имот № 011631
сто и осемдесет лева
имота: 19,876 дка (деветнадесет декара и
и шестдесет ст.).
осемстотин седемдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имотът е образуван от имот № 011612
(нула,единадесет,шестотин и дванадесет).
Имот № 011608 (нула,единадесет,шестотин и осем)
в землището на с.Лик, м."Райковица", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Използвана ливада. Категория на земята при
691,20 лв.
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 11,636
(шестотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Райковица",имот № 011608
дка (единадесет декара и шестотин тридесет и шест
деветдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари лева и двадесет ст.).
реални граници. Имотът е образуман от имот №
011203 (нула,единадесет,двеста и три). Имотът
попада в: Отдел/подотдел- 355/ц1-широколистна
гора-0,005 дка.
Имот № 011605 (нула,единадесет,шестотин и пет) в
землището на с.Лик, м."Краводер", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
ливада. Категория на земята при неполивни
1280,10 лв. (хилада
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Краводер",имот № 011605
условия: Пета. Площ на имота: 21,551 дка (двадесет двеста и осемдесет
и един декара и петстотин петдесет и един кв.м).
лева и десет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 011596
(нула,единадесет,петстотин деветдесет и шест).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Дейковец",имот № 011356
Имот № 011356 (нула,единадесет,триста петдесет и 839,90 лв.
шест кв.м) в землището на с.Лик, м."Дейковец",
(осемстотин
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
тридесет и девет
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ползване: Използвана ливада. Категория на земята лева и деветдесет
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
ст.).
14,141 дка (четиринадесет декара и сто четиридесет
и един кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници. Имотът е образуван от имот
№ 011276 (нула,единадесет,двеста седемдесет и
шест).
Имот № 011350 (нула,единадесет,триста и петдесет)
в землището на с.Лик, м."Върха", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
обл.Враца,общ.Мездра,общ.Мездра,с.Лик,м."Върха",имот
ливада. Категория на земята при неполивни
1000,30 лв. (хиляда
№011350
условия: Пета. Площ на имота: 16,840 дка
лева и тридесет ст.).
(шестнадесет декара и осемстотин и четиридесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 011318 (нула,единадесет,триста и
осемнадесет) в землището на с.Лик, м."Чуклата",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
675,10 лв.
ползване: Използвана ливада. Категория на земята (шестотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чуклата",имот № 011318
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
седемдесет и пет
11,366 дка (единадесет декара и триста шестдесет и лева и десет ст.).
шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реалин граници.
Имот № 011269 (нула,единадесет,двеста шестдесет
и девет) в землището на с.Лик,м."Изворище",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
1941,30 лв. (хиляда
ползване: Използвана ливада. Категория на земята деветстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Изворище",имот № 011269
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
четиридесет и един
29,414 дка (двадесет и девет декара и четиристотин лева и тридесет ст.).
и четиринадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 011292 (нула,единадесет,двеста деветдесет
и две) в землището на с.Лик, м."Изворище",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
1780,50 лв. (хиляда
ползване: Използвана ливада. Категория на земята седемстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Изворище",имот № 011292
при неполивни условия: Шеста. Площ на имота:
осемдесет лева и
32,972 дка (тридесет и два декара и деветстотин
петдесет ст.).
седемдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000603 (нула,нула,нула,шестотин и три) в
землището на с.Оселна,м."Явровица", ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
20,90 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 000603 Използвана ливада. Категория на земята при
лева и деветдесет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,490
ст.).
дка (един декар и четиристотин и деветдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001442 (нула,нула,едно,четиристотин
четиридесет и две) в землището на с.Оселна,
м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин 42,90 лв.
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория (четиридесет и два
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001442
на земята при неполивни услвоия: Девета. Площ на лева и деветдесет
имота: 3,406 дка (три декара и четиристотин и шест ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000406 (нула,нула,четиристотин и шест) в
землището на с.Оселна,м."Кореняко", ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
83,30 лв. (осемдесет
Използвана ливада. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Кореняко",имот № 000406
и три лева и
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 3,448 дка тридесет ст.).
(три декара и четиристотин четиридесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000408 (нула,нула,нула,четиристотин и
осем) в землището на с.Оселна, м."Гергова
мъртвина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
81,90 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Гергова мъртвина", имот трайно ползване: Използвана ливада. Категория на и един лева и
№ 000408
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
деветдесет ст.).
имота: 3,391 дка (три декара и триста деветдесет и
един кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Селището",имот №
Имот № 020021 (нула,двадесет,нула,двадесет и
1793,90 лв. (хиляда
020021
едно) в землището на с.Люти брод, м."Селището", седемстотин
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ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
деветдесет и три
ползване: Друга селскостопанска територия.
лева и деветдесет
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. ст.).
Площ на имота: 1,359 дка (един декар и триста
петдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 020012
(нула,двадесет,нула,дванадесет).
Имот № 020022 (нула,двадесет,нула,двадесет и две)
в землището на с.Люти брод, м."Селището",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
1426,90 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Селището",имот №
ползване: Друга селскостопанска територия.
четиристотин
020022
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. двадесет и шест лева
Площ на имота: 1,081 дка (един декар и
и деветдесет ст.).
нула,осемдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 011054 (нула,единадесет,нула,петдесет и
1228,00 лв. (хиляда
четири) в землището на с.Очин дол, ЕКАТТЕ 54506, двеста двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,имот № 011054
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Жилищна осем лева и нула
територия. Площ на имота: 0,802 дка (нула
ст.).
декара,осемстотин и два кв.м).
Имот № 011055 (нула,единадесет,нула,петдесет и
918,70 лв.
пет) в землището на с.Очин дол, ЕКАТТЕ 54506,
(деветстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,имот № 011055
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Жилищна осемнадесет лева и
територия. Площ на имота: 0,696 дка
седемдесет ст.).
(нула,декара,шестстотин деветдесет и шест кв.м).
Имот № 043007 (нула,четиридесет и
три,нула,нула,седем) в землището на с.Руска бела,
м."Равнището", ЕКАТТЕ 63450, общ. Мездра. Начин 321,70 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Равнището",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
двадесет и един лева
043007
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 5,416 и седемдесет ст.).
дка (пет декара и четиристотин и шестнадесет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 043011 (нула,четиридесет,нула единадесет)
в землището на с.Руска бела, м."Равнището",
ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. Начин на трайно
296,30 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Равнището",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
деветдесет и шест
043011
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 4,988 дка лева и тридесет ст.).
(четири декара и деветстотин осемдесет и осем
кв.м).
Имот № 043023 (нула,четиридесет и
три,нула,двадесет и три) в землището на с.Руска
475,50 лв.
бела, м."Равнището", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Равнището",имот №
(четиристотин
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
043023
седемдесет и пет
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и петдесет ст.).
имота: 8,005 дка (осем декара и нула,нула пет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 001392 (нула,нула,едно,триста деветдесет
и две) в землището на с.Оселна,м."Братилища",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
64,20 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Братилища",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
и четири лева и
001392
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
двадесет ст).
2,790 дка (два декара и седемстотин и деветдесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001586 (нула,нула,едно,петстотин
осемдесет и шест) в землището на
с.Оселна,м."Влашко торище", ЕКАТТЕ 54047,
обл.Враца, общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 69,50 лв. (шестдесет
ливада. Категория на земята при неполивни
и девет лева и
001586
условия: Девета. Площ на имота: 4,964 дка (четири петдесет ст.).
декара и деветстотин шестдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000981 (нула,нула,нула,деветстотин
осемдесет и едно) в землището на
с.Оселна,м."Драганова падина", ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 106,90 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Драганова падина",имот
ливада. Категория на земята при неполивни
шест лева и
№000981
условия: Осма. Площ на имота: 4,425 дка (четири
деветдесет ст.).
декара и четиристотин двадесет и пет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна, м."Влашко торище",имот № Имот № 001132 (нула,нула,едно,сто тридесет и две) 94,90 лв.
001132
в землището на с.Оселна,м."Влашко торище",
(деветдесет и четири
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и деветдесет
ползване: Използвана ливада. Категория на земята ст.).
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
7,531 дка (седем декара и петстотин тридесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001332 (нула,нула,едно,триста тридесет и
две) в землището на с.Оселна,м."Василкова падина",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
118,30 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Василкова падина",имот № ползване: Използвана ливада. Категория на земята
осемнадесет лева и
001332
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
тридесет ст.).
4,898 дка (четири декара и осемстотин деветдесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 011356 (нула,единадесет,триста петдесет и
шест) в землището на с.Лик, м."Дейковец", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
839,90 лв.
Използвана ливада. Категория на земята при
(осемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Дейковец",имот № 011356
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 14,140
тридесет и девет
дка (четиринадесет декара и сто и четиридесет
лева и деветдесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари ст.).
реални граници. Имотът е образуван от имот №
011276 (нула,единадесет,двеста седемдесет и шест).
Имот № 011605 (нула,единадесет,шестотин и пет) в
землището на с.Лик, м."Краводер", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
ливада. Категория на земята при неполивни
1280,10 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Краводер",имот № 011605
условия: Пета. Площ на имота: 21,551 дка (двадесет двеста и осемдесет
и един декара и петстотин петдесет и един кв.м).
лева и десет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 011596
(нула,единадесет,петстотин деветдесет и шест).
Имот № 011608 (нула,единадесет,шестотин и осем)
в землището на с.Лик, м."Райковица", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Използвана ливада. Категория на земята при
691,20 лв.
неполивни услвоия: Пета. Площ на имота: 11,636
(шестстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Райковица",имот № 011608
дка (единадесет декара и шестстотин тридесет и
деветдесет и един
шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи лева и двадесет ст.).
стари реални гарници. Имота попада в : Отдел/
подотдел- 355/ц1-широколистна гора- 0,005 дка.
Имотът е образуван от имот № 011203
(нула,единадесет,двеста и три).
Имот № 005149 (нула,нула,пет,сто четиридесет и
девет) в землището на с.Типченица,м."Кривола",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
151,90 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кривола",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
петдесет и един лева
005149
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 5,274
и деветдесет ст.).
дка (пет декара и двеста седемдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005164 (нула,нула,едно,сто шестдесет и
четири) в землището на с.Типченица, м."Дърто
кошарище", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на 35,00 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Дърто кошарище",имот трайно ползване: Ливада. категория на земята при и пет лева и нула
№ 005164
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 1,368 ст.).
дка (един декар и триста шестдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005218 (нула,нула,пет,двеста и
осемнадесет) в землището на с.Типченица,
м."Стайкьовец", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 133,30 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Стайкьовец",имот № на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
тридесет и три лева
005218
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: и тридесет ст.).
1,984 дка (един декар и деветстотин осемдесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Стайкьовец",имот №
Имот № 005538 (нула,нула,пет,петстотин тридесет 277,90 лв. (двеста
005538
и осем) в землището на с.Типченица,
седемдесет и седем
м."Стайкьовец", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин лева и деветдесет
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
ст.).
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
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4,136 дка (четири декара и сто тридесет и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 021633 (нула,двадесет и едно,шестотин
тридесет и три) в землището на с.Типченица,
м."Чичера", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
106,60 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Чичера",имот №
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при шест лева и
021633
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 2,078
шестдесет ст.).
дка (два декара и нула,седемдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 021646 (нула,двадесет и едно,шестотин
четиридесет и шест) в землището на
с.Типченица,м."Горни равнища", ЕКАТТЕ 72432,
382,00 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Горни равнища", имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
осемдесет и два лева
№ 021646
Категория на земята при неполивни условия:
и нула ст.).
Четвърта. Площ на имота: 5,684 дка (пет декара и
шестотин осемдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 033318 (нула,тридесет и три,триста и
осемнадесет) в землището на с.Типченица,
м."Малия камък", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра.
55,70 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Малия камък",имот № Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
и пет лева и
033318
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
седемдесет ст.).
имота: 1,147 дка (един декар и сто четиридесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 033342 (нула,тридесет и три,триста
четиридесет и две) в землището на с.Типченица,
м."Могилата", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин
151,20 лв. ( сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Могилата",имот №
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при петдесет и един лева
033342
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,623 и двадесет ст.).
дка (един декар и шестотин двадесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 039120 (нула,тридесет и девет,сто и
двадесет) в землището на с.Типченица,м."Малия
камък", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
239,70 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Малия камък",имот № трайно ползване: Нива. Категорията на земята при тридесет и девет
039120
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 2,065 лева и седемдесет
дка (два декара и нула,шестдесет и пет кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 047250 (нула,четиридесет и седем,двеста и
петдесет) в землището на с.Типченица,м."Боторака",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
190,90 лв. (сто и
обл.Враца,общ. Мездра,с.Типченица,м."Боторака",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
деветдесет лева и
047250
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 2,273 деветдесет ст.).
дка (два декара и двеста седемдесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 047291 (нула,четиридесет и седем, двеста
деветдесет и едно) в землището на с.Типченица,
м."Устето", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на 129,40 лв. (сто
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при двадесет и девет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Устето",имот № 047291
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 1,541 лева и четиридесет
дка (един декар и петстотин четиридесет и един
ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 021240 (нула,двадесет и едно,двеста и
четиридесет) в землището на с.Типченица,
м."Мрамора", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 164,10 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Мрамора",имот №
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при шестдесет и четири
021240
неполивни условия: Седма. Площ на имота : 3,125 лева и десет ст.).
дка (три декара и сто двадесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 021318 (нула,двадесет и едно,триста и
осемнадесет) в землището на с.Типченица,
м."Поповец", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на 67,50 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Поповец",имот №
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при и седем лева и
021318
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 2,009 петдесет ст.).
дка (два декара и, нула,нула,девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
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обл.Враца, общ.Мездра,с.Типченица,м."Газницата",имот №
021330

Имот № 021330 (нула,двадесет и едно,триста и
260,50 лв. (двеста и
тридесет) в землището на с.Типченица,
шестдесет лева и
м."Газницата", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин петдесет ст.).
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
при неполивни условия : Седма. Площ на имота:
7,753 дка (седем декара и седемстотин петдесет и
три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 021389 (нула,двадесет и едно,триста
осемдесет и девет) в землището на с.Типченица,
м."Газницата", ЕКАТТЕ 72432,общ.Мездра. Начин 51,20 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Газница",имот №
на трайн оползване: Ливада. Категория на земята
и един лева и
021389
при неполивни условия: Седма. Площ на имота:
давадест ст).
1,523 дка (един декар и петстотин двадесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 021413 (нула,двадесет и едно,четиристотин
и тринадесет) в землището на
с.Типченица,м."Батина глава", ЕКАТТЕ 72432,
205,40 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездар,с.Типченица,м."Батина глава",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
пет лева и
021413
Категория на земята при неполивни условия: Седма. четиридесет ст.).
Площ на имота: 6,112 дка (шест декара и сто и
дванадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021594 (нула,двадесет и едно,петстотин
деветдесет и четири) в землището на
с.Типченица,м."Газницата", ЕКАТТЕ 72432,
79,70 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Газницата",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(седемдесет и девет
021594
Категория на земята при неполивни условия: Седма. лева и седемдесет
Площ на имота: 2,371 дка (два декара и триста
ст.).
седемдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021595 (нула,двадесет и едно,петстотин
деветдесет и пет) в землището на с.Типченица,
м."Газницата", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 73,00 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Газницата", имот№
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
(седемдесет и три
021595
при неполивни условия: Седма. Площ на имота:
лева и нула ст.).
2,173 дка (два декара и сто седемдесет и три кв.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 021596 (нула,двадесет и едно,петстотин
деветдесет и шест) в землището на с.Типченица,
м."Газницата", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 80,90 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Газницата",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
лева и деветдесет
021596
при неполивни условия: Седма. Площ на имота:
ст.).
2,408 дка (два декара и четиристотин и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари релани
граници.
Имот № 021674 (нула,двадесет и едно,шестотин
седемдесет и четири) в землището на с.Типчениа,
м."Газницата", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 113,70 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Газницата",имот
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
тринадест лева и
№021674
при неполивни условия: Седма. Площ на имота:
седемдесет ст.).
3,383 дка (три декара и триста осемдесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 047005 (нула,четиридесет и
седем,нула,нула,пет) в землището на с.Типченица,
м."Кладенеца", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин
57,50 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кладенеца",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
и седем лева и
047005
при неполивни условия: Седма. Площ на имота:
петдесет ст.).
1,712 дка (един декар и седемстотин и дванадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 047011 (нула,четиридесет и
седем,нула,единадесет) в землището на
с.Типченица, м."Кладенеца", ЕКАТТЕ 72432,
218,70 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кладенеца",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
осемнадесет лева и
047011
Категория на земята при неполивни условия:
седемдесет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 2,480 (два декара и
четиристотин и осемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кладенеца",имот №
Имот № 047298 (нула,четиридесет и седем,двеста 236,10 лв. (деста
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2014

047298

826

2221/08-042014

2021

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Косовец",имот № 008070

827

2232/14-042014

2232

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Драг. дол", имот №
000063

828

2235/14-042014

2235

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Владисов
дол",имот №005052

829

2236/14-042014

2236

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Равенски дел", имот
№ 001004

830

2237/14-042014

2237

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Равенски дел",имот №
001005

831

2244/16-042014

2244

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,
м."Средобърдо",имот № 036003

832

2245/16-042014

2245

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Ливадето",имот
№ 048019

833

2246/16-042014

2246

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,м."Габрика",имот № 4.55 ,
съгласно плана на новобразуваните имоти на м."Габрика",
землището на с.Крета,одобрен със Заповед № 275/01.07.2010 г.
на Областния управител на област Враца

834

2255/25-042014

2255

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева равнина",имот №
000782
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деветдесет и осем) в землището на с.Типченица,
тридесет и шест
м."Кладенеца", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин лева и десет ст.).
на трайно ползване : Ливада. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта. Площ на имота:
2,677 дка (два декара и шестотин седемдесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 008070 (нула,нула,осем,нула,седемдесет) в
землището на с.Царевец, м."Косовец", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
506,40 лв.
Ливада. Категория на земята при неполивни
(петстотин и шест
условия: Трета. Площ на имота: 5,439 дка (пет
лева и четиридесет
декара и четиристотин тридесет и девет кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000063 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и
три) в землището на с.Горна Кремена, м."Драг. дол",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
207,20 лв. (двеста и
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
седем лева и
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
двадесет ст.).
имота: 16,448 дка (шестнадесет декара и
четиристотин четиридесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 005052 (нула,нула,пет,нула,петдесет и две)
в землището на с.Долна Кремена, м."Владисов дол",
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
104,20 лв. (сто и
ползване: Ливада. Категория на земята при
четири лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 8,271 двадесет ст.).
дка (осем декара и двеста седемдесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001004 (нула,нула,едно,нула,нула,четири) в
землището на с.Типченица, м."Равенски дел",
3889,10 лв. (три
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
хиляди осемстотин
ползване: Ливада. Категория на земята при
осемдесет и девет
неполивини условия: Четвърта. Площ на имота:
лева и десет ст.).
57,873 дка (петдесет и седем декара и осемстотин
седемдесет и три кв.м).
Имот № 001005 (нула,нула,едно,нула,нула,пет) в
землището на с.Типченица, м.Равенски дел",
823,10 лв.
ЕКАТТЕ 72432 ,общ.Мездра. Начин на трайно
(осемстотин
ползване: Ливада. Категория на земята при
двадесет и три лева
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
и десет ст.).
12,249 дка (дванадесет декара и двеста четиридесет
и девет кв.м).
Имот № 036003 (нула,тридесет и
шест,нула,нула,три) в землището на с. Ослен
Криводол, м."Средобърдо", ЕКАТТЕ 54256,
198,80 лв. (сто
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
деветдесет и осем
Категория на земята при неполивни услвовия: Пета. лева и осемдесет
Площ на имота: 3,765 дка (три декара и седемстотин ст.).
шестдесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 048019 (нула,четиридесет и
осем,нула,деветнадесет) в землището на с.Ослен
Криводол, м."Ливадето", ЕКАТТЕ 54256,
389,70 лв. (триста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
осемдесет и девет
Категория на земята при неполивини условия:
лева и седемдесет
Шеста. Площ на имота: 6,873 дка (шест декара и
ст.).
осемстотин седемдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 4.55 (четири,точка,петдесет и пет) в
587,40 лв.
землището на с.Крета, м."Габрика", ЕКАТТЕ 39709, (петстотин
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Друга
осемдесет и седем
селскостопанска територия. Категория на имота:
лева и четиридесет
Шеста. Площ на имота: 445 кв.м (четиристотин
ст.).
четиридесет и пет кв.м).
Имот № 000782 (нула,нула,нула,седемстотин
82,90 лв. (осемдесет
осемдесет и две) в землището на с.Оселна,
и два лева и
м."Ковачева равнина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. деветдесет ст.).
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 5,923 дка (пет декара и
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835

2264/13-052014

2264

836

2265/13-052014

2265

837

2266/13-052014

2266

838

2267/13-052014

2267

839

2268/13-052014

2268

840

2269/13-052014

2269

841

2270/13-052014

2270

842

2271/14-052014

2271

843

2272/14-052014

2272

844

2273/14-052014

2273

деветстотин двадесет и три кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реалин граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Байчиновец",имот Имот № 301.45 (триста и едно,точка,четиридесет и
пет) в землището на сДолна Кремена,
462,00 лв.
№ 301,45,съгласно плана на новобразуваните имоти на
м."Байчиновец", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.
(четиристотин
м."Байчиновец",землището на с.Долна Кремена,одобрен със
Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска шестдесет и два лева
Заповед № 276/01.07.2010 г на Областния управител на област
територия. Категория на имота: Девета. Площ на
и нула ст.).
Враца.
имота: 350 кв.м (триста и петдесет кв.м).
Имот № 4.47 (четири,точка,четиридесет и седем) в
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,м."Габрика",имот
землището на с.Крета, м."Габрика", ЕКАТТЕ 39709, 765,60 лв.
№4.47,съгласно плана на новообразуваните имоти на
община Мездра. Начин на трайно ползване: Друга (седемстотин
м."Габрика", землището на с.Крета,одобрен със Заповед №
селскостопанска теритирия. Категория на имота:
шестдесет и пет лева
275/01.07.2010 г. на Областния управител на област Враца.
Шеста. Площ на имота: 580 кв.м ( петстотин и
и шестдесет ст.).
осемдесет кв.м).
Имот № 015086 (нула,петнадесет,нула,осемдесет и
шест) в землището на с.Цаконица, м."Лозетата",
2648,00 лв. (две
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Лозетата",имот №
хиляди шестотин
ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни четиридесет и осем
015086
условия: Шеста. Площ на имота: 20,015 дка
лева и нула ст.).
(двадесет декара,нула,петнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари релани граници.
Имот № 024040 (нула,двадесет и
четири,нула,четиридесет) в землището на
с.Цаконица, м."Край село", общ.Мездра. Начин на 179,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Край село",имот №
трайно ползване: Полска култура. Категория на
седемдесет и девет
024040
земята при неполивни услвоия: Пета. Площ на
лева и нула ст.).
имота: 1,740 дка (един декар и седемстотин и
четиридесет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 027003 (нула,двадесет и
седем,нула,нула,три) в землището на с.Цаконица,
м."Край село", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин 139,40 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездар,с.Цаконица,м."Край село", имот №
на трайно ползване: Полска култура. Категория на тридесет и девет
027003
земята при неполивини условия: Девета. Площ на лева и четиридесет
имота: 5,772 дка (пет декара и седемстотин
ст.).
седемдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 027004 (нула,двадесет и
седем,нула,нула,четири) в землището на с.Цаконица,
м."Край село", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин 66,30 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Край село",имот №
на трайно ползване: Полска култура. Категория на и шест лева и
027004
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
тридесет ст.).
имота: 2,745 дка (два декара и седемстотин
четиридесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 055002 (нула,петдесет и пет,нула,нула,две)
в землището на с.Цаконица, м."Говедерника",
227,40 лв. (двеста
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Говедерника",имот
двадесет и седем
ползване: Полска култура. Категория на земята при
№055002
лева и четиридесет
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 4,332 ст.).
дка (четири декара и триста тридесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000610 (нула,нула,нула,шестотин и десет)
в землището на с.Ослен Криводол, м."Търновица",
ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на трайно
2688,10 лв. (две
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Търновица",имот ползване: Нива. Категория на земята при неполивни хиляди шестотин
№000610
условия: Пета. Площ на имота: 34,287 дка (тридесет осемдесет и осем
и четири декара и двеста осемдесет и седем кв.м). лева и десет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000111 (нула,нула,нула,сто и единадесет) в
землището на с.Зли дол, м."Канска падина",ЕКАТТЕ
31190, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
165,40 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зли дол,м."Канска падина",имот № Използвана ливада. Категория на земята при
шестдесет и пет лева
000111
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 14,769 и четиридесет ст.).
дка (четиринадест декара и седемстотин шестдесет
и девет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зли дол,м."Канска падина",имот №
Имот № 000112 (нула,нула,нула,сто и дванадесет) в 58,00 лв. (петдесет
000112
землището на с.Зли дол , м."Канска падина",
и осем лева и нула
ЕКАТТЕ 31190, общ.Мездра. Начин на трайно
ст.).
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
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85/171

1/10/2019

Актове

845

2274/14-052014

2274

846

2275/15-052014

2275

847

2276/15-052014

2276

848

2277/15-052014

2277

849

2278/15-052014

2278

850

2280/16-052014

2280

851

2281/16-052014

2281

852

2282/16-052014

2282

853

2283/16-052014

2283

5,181 дка (пет декара и сто осемдесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000118 (нула,нула,нула,сто и осемнадесет)
в землището на с.Зли дол, м."Реката", ЕКАТТЕ
31190, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
125,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зли дол, м."Реката",имот № 000118 Използвана ливада. Категория на земята при
двадесет и пет лева
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 6,795 дка
и нула ст.).
(шест декара и седемстотин деветдесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000169 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
девет) в землището на с.Горна Кремена, ЕКАТТЕ
7768,20 лв. (седем
16256, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
хиляди седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,имот № 000169
Изградено торище. Категория на земята при
шестдесет и осем
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 5,885 лева и двадесет ст.).
дка (пет декара и осемстотин осемдесет и пет кв.м).
Имот № 016227 (нула,шестнадесет,двеста двадесет
и седем) в землището на с.Горна
Кремена,м."Бубарника", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
329,30 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Бубарника",имот№ ливада. Категория на земята при неполивни
двадесет и девет
016227
условия: Девета. Площ на имота: 26,135 дка
лева и тридесет ст.).
(двадесет и шест декара и сто тридсет и пет кв.м).
Имотът е образуван от имот № 016215
(нула,шестнадесет,двеста и петнадесет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 016228 (нула,шестнадесет,двеста двадесет
и осем) в землището на с.Горна
Кремена,м."Бубарника", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
246,10 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Бубарника",имот ливада. Категория на земята при неполивни
четиридесет и шест
№ 016228
условия: Девета. Площ на имота: 19,534 дка
лева и десет ст.).
(деветнадесет декара и петстотин тридсет и четири
кв.м). Имотът е образуван от имот № 016215
(нула,шестнадесет,двеста и петнадесет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001029 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
девет) в землището на с.Типченица, м."Мала
Воилица", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
327,10 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Мала Воилица",имот трайно ползване: Ливада. Категория на земята при двадесет и седем
№ 001029
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 6,057
лева и десет ст.).
дка (шест декара и нула,петдесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005496 (нула,нула,пет,четиристотин
деветдесет и шест) в землището на с.Типченица,
м."Бежанийте", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 553,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м"Бежанийте",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
(петстотин петдесет
005496
при неполивни условия: Шеста.Площ на имота:
и три лева и
11,383 дка (единадесет декара и триста осемдесет и двадесет ст.).
три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари релани граници.
Имот № 006012 (нула,нула,шест,нула,дванадесет) в
землището на с.Типченица, м."Горунев рът",
2385,30 лв. (две
ЕКАТТЕ
72432, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Горунев рът",имот №
хиляди осемстотин и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
006012
пет лева и тридесет
условия: Четвърта. Площ на имота: 20,545 дка
ст.).
(двадесет декара и петстотин четиридесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 006013 (нула,нула,шест,нула,тринадесет) в
землището на с.Типченица, м."Горунев рът",
ЕКАТТЕ72432, общ.Мездра. Начин на трайно
110,80 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Горунов рът",имот
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни десет лева и
№006013
условия: Седма. Площ на имота: 2,462 дка (два
осемдесет ст.).
декара и четиристотин шестдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Осенето",имот №
Имот № 007047 (нула,нула,седем,нула,четиридесет 586,90 лв.
007047
и седем) в землището на с.Типченица,м."Осенето", (петстотин
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
осемдесет и шест
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни лева и деветдесет
условия: Шеста. Площ на имота: 8,051 дка (осем
ст.).
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86/171

1/10/2019

Актове

854

2284/16-052014

2284

855

2285/16-052014

2285

856

2286/16-052014

2286

857

2288/19-052014

2288

858

2289/19-052014

2289

859

2290/19-052014

2290

860

2291/19-052014

2291

861

2292/19-052014

2292

862

2293/19-052014

2293

863

2294/19-052014

2294

декара и нула,петдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 012063 (нула,дванадесет,нула,шестдесет и
три) в землището на с.
Типченица,м."Цалапуздрина", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овощна
3500,00 лв. (три
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Цалапуздрина",имот №
градина. Категория на земята при неполивни
хиляди и петстотин
012063
условия: Четвърта. Площ на имота: 14,245 дка
лева и нула ст.).
(четиринадест декара и двеста четиридесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 012262 (нула,дванадесет, двеста шестдесет
и две) в землището на с.Типченица,м."Станков
орех", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
251,10 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Станков орех",имот № трайно ползване : Ливада. Категория на земята при петдесет и един лева
012262
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 7,473
и десет ст.).
дка (седем декара и четиристотин седемдесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 015007 (нула,петнадесет,нула,нула,седем) в
землището на с.Типченица, м."Маньово бърдо",
227,90 лв. (двеста
ЕКАТТЕ
72432, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Маньово бърдо",имот
двадесет и седем
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
№ 015007
лева и деветдесет
условия: Шеста. Площ на имота: 2,447 дка (два
ст.).
декара и четиристотин четиридесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 023024 (нула,двадесе и три,нула,двадесет и
четири) в землището на с.Типченица, м."Кълнева
313,70 лв. (триста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кълнева могила",имот могила", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
тринадесет лева и
№ 023024
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
седемдесет ст.).
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 3,040
дка (три декара и нула,четиридесет кв.м).
Имот № 024016 (нула,двадесет и
четири,нула,шестнадесет) в землището на
с.Типченица,
м."Шумир", ЕКАТТЕ 72432,
270,90 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Шумир",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
седемдесет лева и
024016
Категория на земята при неполивни условия:
деветдесет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 2,000 дка (два декара).
Имотът е вазстановен в нови граници.
Имот № 025027 (нула,двадесет и пет,нула,двадесет
и седем) в землището на с.Типченица, м."Чичера",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
331,40 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Чичера",имот №
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни тридесет и един лева
025027
условия: Четвърта. Площ на имота: 2,704 дка ( два и четиридесет ст.).
декара и седемстотин и четири кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 025041 (нула,двадесет и
пет,нула,четиридесет и едно) в землището на
с.Типченица, м."Чичера", ЕКАТТЕ 72432,
102,80 лв. (сто и два
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Чичера",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
лева и осемдесет
025041
Категория на земята при неполивни условия: Шеста.
ст.).
Площ на имота: 1,336 дка (един декар и триста
тридесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 026005 (нула,двадесет и
шест,нула,нула,пет) в землището на с.Типченица,
м."Черковник",
общ.Мездра. Начин на трайно
169,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Черковник",имот №
ползване: Нива. Категория на земята при
шестдесет и девет
026005
неполивини условия: Шеста. Площ на имота : 2,198 лева и десет ст.).
дка (два декара и сто деветдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 026015 (нула,двадесет и
шест,нула,петнадесет) в землището на с.Типченица,
м."Черковник", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 168,50 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Черковник",имот №
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при шестдесет и осем
026015
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 2,601 лева и петдесет ст.).
дка (два декара и шестотин и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца, общ. Мездра,с.Типченица,м."Черковник",имот № Имот № 026016 (нула,двадесет и
97,20 лв.
026016
шест,нула,шестнадесет) в землището на
(деветдесет и седем
с.Типченица,м."Черковник", ЕКАТТЕ 72432,
лева и двадесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
Категория на земята при неполивни условия: Шеста.
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87/171

1/10/2019

Актове

864

2295/19-052014

2295

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Черковник",имот №
028011

865

2299/22-052014

2299

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Смърдан",имот №
029066

866

2300/22-052014

3000

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Окослав",имот №
029091

867

2301/22-052014

3001

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Окослав",имот №
029120

868

2302/22-052014

3002

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Окослав",имот №
029408

869

2305/22-052014

3005

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Трънето",имот №
029526

870

2306/22-052014

3006

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Попов рът",имот №
030023

871

2307/22-052014

3007

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Попов рът",имот №
030039

872

2308/22-052014

3008

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Попов рът",имот №
032005

873

2309/23-052014

3009

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Попов рът",имот №
032006
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Площ на имота: 1,500 дка (един декар и петстотин
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 028011 (нула,двадесет и
осем,нула,единадесет) в землището на с.Типченица,
м."Черковник", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 110,20 лв. (сто и
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при десет лева и
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,701 двадесет ст.).
дка ( един декар и седемстотин и един кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 029066 (нула,двадесет и
девет,нула,шестдесет и шест) в землището на
с.Типченица, м."Смърдан", ЕКАТТЕ 72432 ,
275,60 лв. (двеста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
седемдесет и пет
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. лева и шестдесет
Площ на имота: 4,253 дка (четири декара и двеста и ст.).
петдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 029091 (нула,двадесет и
девет,нула,деветдесет и едно) в землището на
с.Типченица, м."Окослав", ЕКАТТЕ 72432,
195,80 лв. (сто
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
деветдесет и пет
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. лева и осемдесет
Площ на имота: 3,022 дка (три декара и
ст.).
нула,двадесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 029120 (нула,двадесет и девет,сто и
двадесет) в землището на с.Типченица,м."Окослав",
271,90 лв. (двеста
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
седемдесет и един
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
лева и деветдесет
условия: Шеста. Площ на имота: 4,196 дка (четири ст.).
декара и сто деветдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 029408 (нула,двадесет и
девет,четиристотин и осем) в землището на
с.Типченица, м."Окослав", ЕКАТТЕ 72432,
186,10 лв. (сто
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
осемдесет и шест
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. лева и десет ст.).
Площ на имота: 2,872 дка (два декара и осемстотин
седемдесет и два кв.м).
Имот № 029526 (нула,двадесет и девет,петстотин
двадесет и шест) в землището на с.Типченица,
м."Трънето", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при 132,10 лв. (сто
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 2,718
тридесет и два лева
дка (два декара и седемстотин и осемнадесет кв.м). и десет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имота попада в: Отдел/подотдел- 138/к1широколистна гора- 0,146 дка (нула декара,сто
четиридесет и шест кв.м).
Имот № 030023 (нула,тридесет,нула,двадесет и три)
в землището на с.Типченица,м."Попов рът",
170,10 лв. (сто и
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
седемдесет лева и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
десет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 2,000 дка ( два
декара). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 030039 (нула,тридесет,нула,тридесет и
девет) в землището на с.Типченица, м."Попов рът",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
103,60 лв. (сто и три
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни лева и шестдесет
условия: Шеста. Площ на имота: 1,421 дка (един
ст.).
декар и четиристотин двадесет и един кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 032005 (нула,тридесет и две,нула,нула,пет)
в землището на с.Типченица,м."Попов рът",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
109,50 лв. (сто и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни девет лева и
условия: Шеста. Площ на имота: 1,288 дка (един
петдесет ст.).
декар и двеста осемдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 032006 (нула,тридесет и
391,00 лв. (триста
две,нула,нула,шест) в землището на с.Типченица,
деветдесет и един
м."Попов рът", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин лева и нула ст.).
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при
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неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 4,597
дка (четири декара и петстотин деветдесет и седем
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 032023 (нула,тридесет и две,нула,двадесет
и три) в землището на с.Типченица, м."Попов рът",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
342,20 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Попов рът",имот
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни четиридесет и два
№032023
условия: Шеста. Площ на имота: 4,023 дка (четири лева и двадесет ст.).
декара и нула,двадесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 035023 (нула тридесет и пет,нула,двадесет
и три) в землището на с.Типченица,м."Селището",
ЕКАТТЕ
72432, общ.Мездра. Начин на трайно
170,30 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Селището",имот №
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни седемдесет лева и
035023
условия: Шеста. Площ на имота: 2,002 дка (два
тридесет ст.).
декара,нула,нула,два кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 036011 (нула,тридесет и
шест,нула,единадесет) в землището на
с.Типченица,м."Селището", ЕКАТТЕ 72432,
123,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченца,м."Селището",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
двадесет и три лева
036011
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. и нула ст.).
Площ на имота: 1,446 дка (един декар и
четиристотин четиридесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен н нови граници.
Имот № 043018 (нула,четиридесет и
три,нула,осемнадесет) в землището на
с.Типченица,м."Глога", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. 153,90 лв. (сто
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Глога",имот № 043018
петдесет и три лева
земята при неполивни услвоия: Седма. Площ на
и деветдесет ст.).
имота: 3,420 дка ( три декара и четиристотин и
двадесет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 043023 (нула,четиридесет и
три,нула,двадесет и три) в землището на
с.Типченица, м."Глога", ЕКАТТЕ 72432,
216,20 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Глога",имот № 043023 общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
шестнадесет лева и
Категория на земята при неполивни условия: Седма.
двадесет ст.).
Площ на имота: 4,805 дка (четири декара и
осемстотин и пет кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 046101 (нула,четиридесет и шест,сто и
едно) в землището на с.Типченица,м."Люта полена", 907,20 лв.
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Люта полена",имот №
(деветстотин и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни седем лева и
046101
условия: Четвърта. Площ на имота: 6,698 дка (шест
двадесет ст.).
декара и шестотин деветдесет и осем кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 048025 (нула,четиридесет и
осем,нула,двадесет и пет) в землището на
с.Типченица,м."Твърдака", ЕКАТТЕ 72432,
110,80 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Твърдика",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
десет лева и
048025
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. осемдесет ст.).
Площ на имота: 1,303 дка (един декар и триста и три
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 14.19 (четиринадесет,точка,деветнадесет) в
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Боденска
землището на с.Долна Кремена, м."Боденска
страна",имот № 14.19, съгласно плана на новообразуваните
1000,60 лв. (хиляда
страна", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на
имоти на м."Боденска страна", землището на с.Долна
лева и шестдесет
трайно ползване: Друга селско стопанска територия.
Кремена,одобрен със Заповед № 276/01.07.2010 г. на Областния
ст.).
Категория на имота : Четвърта. Площ на имота: 758
управител на област Враца.
кв.м (седемстотин петдесет и осем кв.м).
Имот № 000287 (нула,нула,нула,двеста осемдесет и
седем) в землището на с.Очин дол, м."Падеж",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
15,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Падеж",имот № 000287 ползване: Използвана ливада. Категория на земята (петнадесет лева и
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
десет ст.).
1,349 дка (един декар и триста четиридесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Алиови ниви",имот №
Имот № 000512 (нула,нула,нула,петстотин и
399,90 лв. (триста
000512
дванадесет) в землището на с.Очин дол,м."Алиови деветдесет и девет
ниви", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. начин на
лева и деветдесет
трайно ползване: Използвна ливада. Категория на ст.).
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земята при неполивни условия: Осма. Площ на
имота: 19,318 дка (деветнадесет декара и триста и
осемнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001435 (нула,нула,едно,четиристотин
тридесет и пет) в землището на с.Оселна,
м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин 42,40 лв.
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория (четиридесет и два
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001435
Кмета на Община Мездра
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и четиридесет
имота: 3,367 дка (три декара и триста шестдесет и ст.).
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001436 (нула,нула,едно,четиристотин
тридесет и шест) в землището на с.Оселна,
м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин 27,80 лв. (двадесет
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица", имот № 001436
и седем лева и
Кмета на Община Мездра
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на осемдесет ст.).
имота: 2,204 дка (два декара и двеста и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
УПИ ІІІ (три), общинска в квартал 95 (деветдесет и 2900,40 лв. (две
пет) по плана на с.Зверино,одобрен със Заповед № хиляди и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,УПИ ІІІ,общ.,кв.95
Кмета на Община Мездра
400/26.06.1990 г. от 710 кв.м (седемстотин и десет деветстотин лева и
кв.м).
четиридесет ст.).
УПИ (урегулиран поземлен имот) І (първи) , пл.№
363 (триста шестдесет и три) в кв. 17 (седемнадесет)
по плана на гр.Мездра, одобрен със Заповед №
422 236,00 лв.
111/20.02.1989 г. и изменен със Заповед №
(четиристотин
Кмета на Община Мездра;
255/18.05.2011 г. с площ от 23300 кв.м (двадесет и двадесет и две
Център за спешна медицинска
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,кв.17,УПИ І,пл.№ 363
три хиляди и триста кв.м). Районна поликлиникана хиляди двеста
помощ- Договор от 01.11.2012 г.
на три етажа - основна сграда строена 1965 г. и
тридесет и шест
- 217 кв.м.
пристройка строена 1989 г. със ЗП - 864 кв.м
лева и нула ст.).
(осемстотин шестдесет и четири кв.м) ; /РЗП -2017
кв.м (две хиляди и седемнадесет кв.м/
Едноетажна срада - кафе-бар с метална скелетна
носеща конструкция с колони от напречни метални
ферми с вътрешни преградни стени от итонг и PVC 13347,90 лева.
дограма със стъклопакет с РЗП от 44,84
тринадесет хиляди и
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,ул."Христо Ботев" , Алея на
(четиридесет и четири кв. м и осемдесет и четири триста четиридесет Кмета на Община Мездра
кестените
десети), ведно с отстъпено право на строеж върху и седем лева и
44,84 кв.м. Удостоверение за въвеждане в
деветдесет ст.).
експлоатация № 65/08.11.2004 г. издадено от главния
архитект на Община Мездра.
Едноетажна сграда - магазин за цветя с метална
скелетна носеща конструкция с колони от напречни 7561,00 лева (седем
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,ул."Христо Ботев", Алея на метални ферми с вътрешни преградни стени от
хиляди петстотин
Кмета на Община Мездра
кестените
итонг и PVC дограма със стъклопакет с РЗП от 25,40 шестдесет и един
(двадесет и пет кв.м и четиридесет десети) , ведно с лева и нула ст.).
отстъпеното право на строеж върху 25,40 кв.м.
Имот № 001411 (нула,нула,едно,четиристотин и
единадесет) в землището на с.Оселна, м."Ожовска
ливада", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
116,60 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ожовска ливада",имот № трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
шестнадесет лева и Кмета на Община Мездра
001411
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
шестдесет ст.).
имота: 6,335 дка (шест декара и триста тридесет и
пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реалин граници.
Имот № 000192 (нула,нула,нула,сто деветдесет и
две) в землището на с.Горна Кремена,
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 56,60 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот на трайно ползване: Храсти. Категория на земята
и шест лева и
Кмета на Община Мездра
№ 000192
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
шестдесет ст.).
2,072 дка (два декара,нула,седемдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000194 (нула,нула,нула,сто деветдесет и
четири) в землището на с.Горна Кремена,
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
58,70 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот на трайно ползване: Храсти. Категория на земята
и осем лева и
Кмета на Община Мездра
№ 000194
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
седемдесет ст.).
1,883 дка (един декар и осемстотин осемдесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот
№ 000195

Имот № 000195 (нула,нула,нула,сто деветдесет и
219,90 лв. (двеста и
пет) в землището на с.Горна Кремена,
деветнадесет лева и
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин деветдесет ст.).
на трайно ползване: Храсти. Категория на земята
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
8,055 дка (осем декара,нула,петдесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 017019
(нула,седемнадесет,нула,деветнадесет) в землището
на с.Горна Кремена, м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 8,90 лв. (осем лева и
№ 017019
ливада. Категория на земята при неполивни
деветдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 0,795 дка (нула
декара,седемстотин деветдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 017150 (нула,седемнадесет,сто и петдесет)
в землището на с.Горна Кремена , м."Падината",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Падината",имот № ползване: Използвана ливада. Категория на земята 50,20 лв. (петдесет
017150
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
лева и двадесет ст.).
4,479 дка (четири декара и четиристотин седемдесет
и девет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 018005 (нула,осемнадесет,нула,нула,пет) в
землището на с.Горна Кремена, м."Гарванска
падина", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
25,40 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гарванска падина", трайно ползване: Използвана ливада. Категория на и пет лева и
имот № 018005
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
четиридесет ст.).
имота: 2,268 (два декара и двеста шестдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 018180 (нула,осемнадесет,сто и осемдесет)
в землището на с.Горна Кремена,м."Краварника",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
24,80 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Краварника",имот ползване: Използвана ливада. Категория на земята и четири лева и
№ 018180
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
осемдесет ст.).
2,215 дка ( два декара и двеста и петнадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 019112 (нула,деветнадесет,сто и
дванадесет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Краварника", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 74,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Краварника",имот на трайно ползване: Използвана ливада. Категория (седемдесет и
№ 019112
на езмята при неполивни условия: Девета. Площ на четири лева и
имота: 6,653 дка (шест декара,шестотин петдесет и петдесет ст.).
три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 018053 (нула,осемнадесет,нула,петдесет и
три) в землището на с. Люти брод, м."Странъето",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Залесена територия. Площ на имота:
200,006 дка (двеста декара и нула,нула,шест кв.м).
Имота попада в: Отдел/подотдел-98/о-иглолистна
16200,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Странъето",имот №
гора- 2,264 дка;98/п-широколистна гора- 11,137
(шестнадесет
018053
дка;99/к-иглолистна гора-1,676 дка;100/1хиляди и двеста лева
голина-3,191 дка;100/2-скали-2,767 дка;100/аи петдесет ст.).
широколистна гора- 51,768 дка;100/б-иглолистна
гора-121,012 дка;102/п-широколистна гора-0,786
дка;102/с-иглолистна гора-5,406 дка. Имотът е
образуван от имот № 018046
(нула,осемнадесет,нула,четиридесет и шест).
Имот № 021668 (нула,двадесет и едно,шестотин
шестдесет и осем) в землището на с.Типченица,
м."Горни равнища", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра.
175,90 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Горни равнища",имот Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
седемдесет и пет
№ 021668
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на лева и деветдесет
имота: 2,617 (два декара и шестотин и седемнадесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Белава",имот № 019011 Имот № 019011
1170,50 лв. (хиляда
(нула,деветнадесет,нула,единадесет) в землището на сто и седемдесет
с.Старо село, м."Белава", ЕКАТТЕ 69050,
лева и петдесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
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902

2343/25-072014

2343

903

2344/28-072014

2344

904

2345/28-072014

2345

905

2346/29-072014

2346

906

2347/05-082014

2347

907

2350/25-082014

2350

908

2351/25-082014

2351

909

2352/06-102014

2352

910

2353/06-102014

2353

Категория на земята при неполивни условия: Пета.
Площ на имота: 21,393 дка (двадесет и един декара
и триста деветдесет и три кв.м). Имотът е образуван
от имот № 019007 (нула ,
деветнадесет,нула,нула,седем). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 019013
(нула,деветнадесет,нула,тринадесет) в землището на
с.Старо село, м."Стражица", ЕКАТТЕ 69050,
1886,90 лв. (хиляда
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
осемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Стражица", имот №
Категория на земята при неполивни условия: Пета. осемдесет и шест
019013
Площ на имота: 13,271 дка ( тринадесет декара и
лева и деветдесет
двеста седемдесет и един кв.м). Имотът е образуван ст.).
от имот № 019009
(нула,деветнедесет,нула,нула,девет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 024007 (нула,двадесет и
четири,нула,нула,седем) в землището на с.Горна
Кремена, м."Зад кръста", ЕКАТТЕ 16256,
457,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Зад кръста",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
(четиристотин
№ 024007
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. петдесет и седем
Площ на имота: 2,962 дка (два декара и деветстоин лева и давадест ст.).
шестдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 024008 (нула,двадесет и
четири,нула,нула,осем) в землището на с.Горна
кремена, м."Зад кръста", ЕКАТТЕ 16256,
252,40 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Зад кръста",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
петдесет и два лева
№ 024008
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. и четиридесет ст.).
Площ на имота: 1,493 дка (един декар и
четиристотин деветдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 015100 (нула,петнадесет,сто) в землището
на с.Горна Кремена, м."Тихова глава", ЕКАТТЕ
16256, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
43,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот
Нива. Категория на земята при неполивни условия: (четиридесет и три
№ 015100
Десета. Площ на имота: 5,330 дка (пет декара,триста лева и двадесет ст.).
и тридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001197 (нула,нула,едно,сто деветдесет и
седем) в землището на с.Оселна,м."Войводина
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин ан
15,70 лв.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Войводина падина", имот трайно ползване: Използвана ливада. Категория на (петнадесет лева и
№ 001197
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
седемдесет ст.).
имота: 0,649 дка (нула декара,шестотин четиридесет
и девет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
2827,50лв.
УПИ ХІ (единадесет), пл.№ 1605 (хиляда шестотин
(двехиляди
обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, кв.Лещака УПИ ХІ, пл.
и пет), кв.123 (сто двадесет и три) по плана на
осемстотин и
№1605, кв.123
гр.Мездра, кв. "Лещака", одобрен със Заповед № 359
двадесет и седем)
от 02.07.1990г. с площ от 500(петстотин) кв.м.
лв.
Имот № 005043(нула,нула,пет, нула, четири, три) в
землището на с.Дърманци с ЕКАТТЕ 24668,
м."Гламя" с НТП-нива, VІ(шеста) категория, с площ 27,00 лв. (двадесет
обл.Враца, общ.Мездра, с.Дърманци, имот № 005043
от 0,371 (триста седемдесет и един кв.м.) дка.
и седем) лв.
Имотът е в съществуващи реални граници и е
образуван от имот №005007
Имот № 035005 (нула,тридесет и пет,нула,нула,пет)
в землището на с.Крапец, м."Златен дол", ЕКАТТЕ 635,30 лв.
39483, общ.Мездра. Начин на тарйно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Златен дол",имот №
(шестотин тридесет
Нива. Категория на земята при неполивни условия: и пет лева и
035005
Четвърта. Площ на имота: 4,690 дка (четири декара
тридесет ст.).
и шестотин и деветдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 035007 (нула,тридесет и
пет,нула,нула,седем) в землището на
с.Крапец,м."Златен дол", ЕКАТТЕ 39483,
360,60 лв. (триста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м.Златен дол",имот № 035007 общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
шестдесет лева и
Категория на земята при неполивни условия:
шестдесет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 2,662 дка (два декара и
шестотин шестдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Златен дол",имот №
035008

912

2358/07-102014

2358

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Лозята",имот № 005075

913

2359/07-102014

2359

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Лозята",имот № 005082

914

2360/07-102014

2360

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Зад главата",имот
№000148

915

2361/07-102014

2361

обл.Враца, общ.Мездра, с.Ослен Криводол, м."Страната",имот
№ 014114

916

2362/07-102014

2362

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Пчелина",имот
№043101

917

2363/10-102014

2363

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Руски свинак",имот №
018100

918

2364/10-102014

2364

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Русин свинак",имот №
018121

919

2365/13-102014

2365

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Дудовец",имот №
057232
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Имот № 035008 (нула,тридесет и
666,70 лв.
пет,нула,нула,осем) в землището на
(шестотин
с.Крапец,м."Златен дол", ЕКАТТЕ 39483,
шестдесет и шест
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
лева и седемдесет
Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Четвърта. Площ на имота: 4,922 дка (четири декара
и деветстотин двадесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 005075 (нула,нула,пет,нула,седемдесет и
пет) в землището на с.Брусен, м."Лозята", ЕКАТТЕ 186,70 лв. (сто
06598, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
осемдесет и шест
Лозе. Категория на земята при неполивни условия: лева и седемдесет
Десета. Площ на имота: 12,703 дка (дванадесет
ст.).
декара и седемстотин и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 005082 (нула,нула,пет,нула,осемдесет и
две) в землището на с.Брусен, м."Лозята", ЕКАТТЕ
06598, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
303,70 лв. (триста и
Лозе. Категория на земята при неполивини условия: три лева и
Десета. Площ на имота: 24,103 (двадесет и четири седемдесет ст.).
декара и сто и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000148 (нула,нула,нула,сто четиридесет и
осем) в землището на с.Ослен Криводол, м."Зад
глава", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на
2025,80 лв. (две
трайно ползване: Изоставени трайни насаждения. хиляди двадесет и
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. пет лева и осемдесет
Площ на имота: 13,125 дка ( тринадесет декара и сто ст.).
двадесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 014114 (нула,четиринадесет,сто и
четиринадесет) в землището на с.Ослен Криводол,
м."Страната", ЕТАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Изоставени трайни насаждения.
2352,10 лв. (две
Категория на земята при неполивини условия: Пета. хиляди триста
Площ на имота: 11,363 дка (единадесет декара и
петдесет и два лева
триста шестдесет и три кв.м). Имотът е възстановен и десет ст.).
в съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 014036
(нула,четиринадесет,нула тридесет и шест).
Имот № 043101 (нула,четиридесет и три,сто и едно)
в землището на с.Ослен Криводол, м."Пчелина",
ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на трайно
10093,30 лв. (десет
ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни хиляди деветдесет и
условия: Шеста. Площ на имота: 59,706 дка
три лева и тридесет
(петдесет и девет декара и седемстотин и шест
ст.).
кв.м). Имотът е образуван от имот № 043099
(нула,четиридесет и три,нула,деветдесет и девет).
Имот № 018100 (нула,осемнадесет,сто) в землището
на с. Моравица, м."Русин свинак", ЕКАТТЕ 49031,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
8,00 лв. (осем лева и
Категория на земята при неполивни условия:
нула ст.).
Десета. Площ на имота: 2,001 дка (два
декара,нула,нула,един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реалин граници.
Имот № 018125 (нула,осемнадесет,сто двадесет и
пет) в землището на с.Моравица,м."Русин свинак",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Ливада. Категория на земята при
11,60 лв.
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 2,903 (единадесет лева и
дка ( два декара и деветстотин и три кв.м). Имотът е шестдесет ст.).
образуван от имот № 018121 (нула,осемнадесет,сто
двадесет и едно). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 057232 (нула,петдесет и седем,двеста
тридесет и две) в землището на с.Типченица,
м."Дудовец", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Залесена територия. Площ на
308,70 лв. (триста и
имота: 2,000 дка (два декара). Имотът е образуван от осем лева и
имот № 057171 (нула,петдесет и седем,сто
седемдесет ст.).
седемдесет и едно). Имота попада в: Отдел/
подотдел-125/ц1-иглолистна гора-2,000 дка (два
декара).
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2367/13-102014

2367

922
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926

2433/29-102014

2433

927

2434/29-102014

2434

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Дудовец",имот №
057233

Имот № 057233 (нула,петдесет и седем,двеста
34035,30 лв.
тридесет и три) в землището на
(тридесет и четири
с.Типченица,м."Дудовец", ЕКАТТЕ 72432,
хиляди тридесет и
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Залесена
пет лева и тридесет
територия. Площ на имота: 196,001 дка (сто
ст.).
деветдесет и шест декара и нула,нула,един кв.м).
Имотът е образуван от имот № 057171 (
нула,петдесет и седем,сто седемдесет и едно).
Имота попада в: Отдел/подотдел: 125/б-иглолистна
гора-3,004 дка;125/д-иглолисна гора-13,466 дка;125/
е- иглолистна гора-5,158 дка;125/ж-иглолистна
гора-16,016 дка;125/в2- широколистна гора-59,534
дка;125/б2-иглолистна гора-0,908 дка;125/в2иглолистна гора-4,540 дка;125/и1-иглолистна
гора-36,905 дка;125/ч1- широколистна гора-25,803
дка;125/ш1-иглолистна гора-7,477 дка;125/щ1широколистна гора-18,856 дка;125/я1-иглолистна
гора-4,330 дка.
Имот № 011268 (нула,единадесет,двеста шестдесет
и осем) в землището на с.Лик,м."Изворище",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
613,10 лв.
ползване: Използвана ливада. Категория на земята (шестотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Изворище",имот № 011268
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
тринадсет лева и
10,322 дка (десет декара и триста двадесет и два
десет ст.).
кв.м). Имотът е образуван от имот № 011161
(нула,единадесет,сто шестдесет и едно).
Имот № 011663 (нула,единадесет,шестотин
тридесет и три) в землището на с.Лик,
м."Изворище", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин 4288,40 лв. (четири
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория хиляди двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Изворище",имот № 011633
на земята при неполивни условия: Шеста. Площ на осемдесет и осем
имота: 79,415 дка (седемдесет и девет декара и
лева и четиридесет
четиристотин и петнадесет кв.м). Имотът е
ст.).
образуван от имот № 011645
(нула,единадесет,шестотин четиридесет и пет).
Имот № 011621 (нула,единадесет,шестотин
двадесет и едно) в землището на с.Лик,
м."Изворище", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин
102,90 лв. (сто и два
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория лева и деветдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Изворище",имот № 011161
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на
ст.).
имота: 1,733 дка (един декар и седемстотин
тридесет и три кв.м). Имотът е образуван от имот №
011283 (нула,единадесет,двеста осемдесет и три).
Имот № 000067 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и
седем) в землището на с.Боденец,м."Долец",
663,80 лв.
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
(шестотин
ползване: Изоставени трайни насаждения.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Долец",имот № 000067
шестдесет и три
Категория на земята при неполивни условия: Пета. лева и осемдесет
Площ на имота: 4,610 дка (четири декара и
ст.).
шестотин и десет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021631 (нула,двадесет и едно,шестотин
тридесет и едно) в землището на с.Типченица,
м."Кълнева могила", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. 104,40 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кълнева могила",имот Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
четири лева и
№ 021631
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на четиридесет ст.).
имота: 1,553 дка (един декар и петстотин петдесет и
три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 021640 (нула,двадесет и едно,шестотин и
четиридесет) в землището на с.Типченица, м."Горни
равнища", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
80,70 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Горни равнища" , имот
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при лева и седемдесет
№ 021640
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 1,201 ст.).
дка (един декар и двеста и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 021654 (нула,двадесет и едно,шестотин
петдесет и четири) в землището на с.Типченица,
м."Горни равнища", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра.
143,90 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Горни равнища",имот Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
четиридесет и три
№ 021654
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на лева и деветдесет
имота: 2,142 дка (два декара и сто четиридесет и два ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
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Имот № 011165 (нула,единадесет,сто шестдесет и
пет) в землището на с.Лик, м."Конов трап", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
179,80 лв. (сто
седемдесет и девет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Конов трап",имот № 011165 Използвана ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 3,027 дка лева и осемдесет
(три декара,нула,двадесет и седем кв.м). Имотът е ст.).
възсатоновен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 011620 (нула,единадесет,шестотин и
двадесет) в землището на с.Лик, м."Изворище",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Използвана ливада. Категория на земята 85,50 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Изворище",имот № 011620
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,439 и пет лева и
дка (един декар и четиристотин тридесет и девет
петдесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници. Имотът е образуван от имот №
011283 (нула,единадесет, двеста осемдесет и три).
Имот № 012709 (нула,дванадесет,седемстотин и
девет) в землището на с.Лик,м."Дилова поляна",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
540,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Дилова поляна",имот №
ползване: Посевна площ. Категория на земята при (петстотин и
012709
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 6,893 дка четиридесет лева и
(шест декара и осемстотин деветдесет и три кв.м). четиридесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000714 (нула,нула,нула,седемстотин и
четиринадесет) в землището на с.Ослен Криводол,
м."Крайни дол", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин
55,70 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,206 и пет лева и
№000714
дка (един декар и двеста и шест кв.м). Имота попада седемдесет ст.).
в: Отдел/подотдел: 297/н-широколистна гора-0,002
дка (нула декара,нула,нула,два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000717 (нула,нула,нула,седемстотин и
седемнадесет) в землището на с.Ослен Криводол,
м."Крайни дол", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин
128,40 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
двадесет и осем лева
№000717
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,779
и четиридесет ст.).
дка (два декара и седемстотин седемдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000726 (нула,нула,нула,седемстотин
двадесет и шест) в землището на с.Ослен Криводол,
м."Крайни дол", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин
161,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
шестдесет и един
№000726
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 3,488
лева и десет ст.).
дка (три декара и четиристотин осемдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 035022 (нула,тридесет и пет,нула,двадесет
и две) в землището на с. Ослен Криводол,
м."Лажовец", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на 121,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Лажовец",имот трайно ползване: Ливада. Категория на земята при
двадесет и един лева
№035022
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,623 дка и двадесет ст.).
(два декара и шестотин двадесет и три кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 044009 (нула,четиридесет и
четири,нула,нула,девет) в землището на с.Ослен
Криводол, м."Крайни дол", ЕКАТТЕ 54256,
189,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
осемедесет и девет
№ 044009
Категория на земята при неполивни условия: Пета. лева и десет ст.).
Площ на имота: 4,092 дка (четири
декара,нула,деветдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот Имот № 044010 (нула,четиридесет и
136,80 лв. (сто
№ 044010
четири,нула,десет) в землището на с.Ослен
тридесет и шест
Криводол, м."Крайни дол", ЕКАТТЕ 54256,
лева и осемдесет
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Ливада.
ст.).
Категория на земята при неполивни условия: Пета.
Площ на имота: 2,960 дка (два декара и деветстотин
и шестдесет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
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Имот № 044011 (нула,четиридесет и
четири,нула,единадесет) в землището на с.Ослен
Криводол,м."Крайни дол", ЕКАТТЕ 54256,
288,40 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
осемдесет и осем
№ 044011
Категория на земята при неполивни условия: Пета. лева и четиридесет
Площ на имота: 6,242 дка (шест декара и двеста
ст.).
четиридесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 044012 (нула,четиридесет и
четири,нула,дванадесет) в землището на с.Ослен
Криводол, м."Крайни дол", ЕКАТТЕ 54256,
62,20 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
и два лева и
№ 044012
Категория на земята при неполивни условия: Пета. двадесет ст.).
Площ на имота: 1,347 дка (един декар и триста
четиридесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 044013 (нула,четиридесет и
четири,нула,тринадесет) в землището на с.Ослен
Криводол, м."Крайни дол", ЕКАТТЕ 54256,
430,90 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(четиристотин и
№ 044013
Категория на земята при неполивни условия: Пета. тридесет лева и
Площ на имота: 9,326 дка (девет декара и триста
деветдесет ст.).
двадесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 044016 (нула,четиридесет и
четири,нула,шестнадесет) в землището на с.Ослен
Криводол, м."Крайни дол", ЕКАТТЕ
146,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот 54256,общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
четиридесет и шест
№044016
Ливада. Категория на земята при неполивни
лева и десет ст.).
условия: Пета. Площ на имота: 3,163 дка (три декара
и сто шестдесет и три кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 059177 (нула,петдесет и девет,сто
седемдесет и седем ) в землището на с.Ослен
Криводол, м."Грънчаревец", ЕКАТТЕ 54256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
368,40 лв. (триста
обл.Враца, общ.Мездра, с.Ослен Криводол, м."Грънчовец",
Категория на земята при неполивни условия: Пета. шестдесет и осем
имот № 059177
Площ на имота: 7,975 дка (седем декара и
лева и четиридесет
деветстотин седемдесет и пет кв.м). Имотът е
ст.).
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имотът е образуван от имот № 000728
(нула,нула,нула,седемстотин двадесет и осем).
Имот № 059181 (нула,петдесет и девет,сто
осемдесет и едно) в землището на с.Ослен
Криводол,м."Грънчаревец", ЕКАТТЕ 54256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
262,00 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен
Категория на земята при неполивни условия: Пета. шестдесет и два лева
Криводол,м."Грънчаревец",имот № 059181
Площ на имота: 5,672 дка (пет декара и шестотин
и нула ст.).
седемдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 000733
(нула,нула,нула,седемстотин тридесет и три).
Имот № 011217 (нула,единадесет,двеста и
седемнадесет) в землището на с.Лик, м."Дейковец",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
485,00 лв.
ползване: Използвана ливада. Категория на земята (четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Дейковец",имот № 011217
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 8,165 осемдесет и пет лева
дка (осем декара и сто шестдесет и пет кв.м).
и нула ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 011238 (нула,единадесет,двеста тридесет и
осем) в землището на с.Лик, м."Изворище",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Използвана ливада. Категория на земята 283,90 лв. (двеста
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 4,779
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Изворище",имот № 011238
осемдесет и три лева
дка (четири декара и седемстотин седемдесет и
и деветдесет ст.).
девет кв.м). Имота попада в : Отдел/подотдел: 356/ршироколистна гора-0,194 дка (нула декара,сто
деветдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Патноб. дол",имот №
Имот № 001478 (нула,нула,едно,четиристотин
23,30 лв. (двадесет
001478
седемдесет и осем) в землището на с.Оселна,
и три лева и
м."Патноб. дол", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
тридесет ст.).
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2453

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Байчиновец",имот
№ 301.52, съгласно плана на новобразуваните имоти на
м."Байчиновец",землището на с.Долна Кремена,одобрен със
Заповед № 276/01.07.2010 г. на Областния управител на област
Враца.

947

2454/01-122014

2454

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Байчиновец",имот
№ 301.12,съгласно плана на новообразуваните имоти на
м."Байчиновец",землището на с.Долна Кремена,одобрен със
Заповед № 276/01.07.2010 г. на Областния управител на Област
Враца.

948

2455/01-122014

2455

обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,кв.30,пл.№ 86

949

2456/11-122014

2456

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Брусненски слог",имот №
012026

950

2457/11-122014

2457

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Брусненски слог",имот
№012027

951

2458/11-122014

2458

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Обинежица",имот №
018067

952

2459/11-122014

2459

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Каменица",имот №
024014

953

2460/11-122014

2460

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Смолев дол",имот №
024415

954

2461/11-122014

2461

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Върха",имот № 024426

946

2453/01-122014
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Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 2,076 дка (два декара и
нула,седемдесет и шест кв.м). Имотът е вазстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 301.52 (триста и едно,точка,петдесет и две) 576,80 лв.
в землището на с.Долна Кремена, м."Байчиновец",
(петстотин
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
седемдесет и шест
ползване: Друга селско стопанска територия.
лева и осемдесет
Категория на имота: Девета. Площ на имота: 437
ст.).
кв.м (четиристотин тридесет и седем кв.м).
Имот № 301.12 (триста и едно,точка,дванадесет) в
472,60 лв.
землището на с.Долна Кремена,м. "Байчиновец",
(четиристотин
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
седемдесет и два
ползване: Друга селско стопанска територия.
лева и шестдесет
Категория на имота: Девета. Площ на имота: 358
ст.).
кв.м (триста петдесет и осем кв.м).
Имот пл. № 86 (осемдесет и шест) в квартал 30
912,00 лв.
(тридесет) по плана на с.Дърманци, одобрен със
(деветстотин и
Заповед № 540/30.09.1988 год. от 410 кв.м
дванадесет лева и
(четиристотин и десет кв.м).
нула ст.).
Имот № 012026 (нула,дванадесет,нула,двадесет и
шест) в землището на с.Брусен, м."Брусненски
слог", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Изоставена ливада. Категория на земята 220,50 лв. (двеста и
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: двадесет лева и
2,500 дка (два декара и петстотин кв.м). Имотът е
петдесет ст.).
образуван от имот № 012013
(нула,дванадесет,нула,тринадесет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 012027 ( нула,дванадесет,нула,двадесет и
седем) в землището на с.Брусен, м."Брусненски
слог", ЕКАТТ06598, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Иглолистна гора. Категория на земята при
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
7234,10 лв. (седем
29,449 дка (двадесет и девет декара и четиристотин хиляди двеста
четиридесет и девет кв.м).Имота попада в: Отдел/ тридесет и четири
подотдел: 140/д-иглолистна гора-7,632 дка (седем
лева и десет ст.).
декара и шестотин тридесет и два кв.м). Имотът е
образуван от имот № 012013
(нула,дванадесет,нула,тринадесет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 018067 (нула,осемнадесет,нула,шестдесет
и седем) в землището на с.Моравица,
м."Обинежица", ЕКАТТЕ 49013, общ.Мездра. Начин 38,50 лв. (тридесет
на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения.
и осем лева и
Категория на земята при неполивни условия:
петдесет ст.).
Десета. Площ на имота: 3,440 дка (три декара и
четиристотин и четиридесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 024014 (нула ,двадесет и четири,
нула,четиринадесет) в землището на с.Моравица,
м."Каменица", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин 41,50 лв.
на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения. (четиридесет и един
Категория на земята при неполивни условия:
лева и петдесет ст.).
Десета. Площ на имота: 3,708 дка (три декара и
седемстотин и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 024415 (нула,двадесет и
четири,четиристотин и петнадесет) в землището на
с.Моравица,м."Смолев дол", ЕКАТТЕ 49031,
22,90 лв. (двадесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
и два лева и
Категория на земята при неполивни условия:
деветдесет ст.).
Десета. Площ на имота: 5,720 дка (пет декара и
седемстотин и двадесет кв.м). Имотът е вазстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 024426 (нула,двадесет и
12,00 лв.
четири,четиристотин двадесет и шест) в землището (дванадесет лева и
на с.Моравица,м."Върха", ЕКАТТЕ 49031,
нула ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
Категория на земята при неполивни условия:
Десета. Площ на имота: 3,010 дка (три декара и
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Актове

955

2462/12-122014

2462

обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Край село",имот №
024003

956

2463/12-122014

2463

обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Край село",имот №
024006

957

2464/12-122014

2464

обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Край село",имот №
024015

958

2465/12-122014

2465

обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Край село",имот №
024030

959

2466/12-122014

2466

обл.Враца,общ.Мездра,с.Елисейна,УПИ VІІІ,пл.№ 72,кв.33

960

2467/12-122014

2467

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Белчов дол",имот №
501.142, съгласно плана на новобразуваните имоти на
м."Белчов дол",землището на с.Върбешница,одобрен със
Заповед № 71/06.12.2010 г. на Областния управител на област
Враца.

961

2468/16-122014

2468

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Герова орница", имот
№ 018017

962

2469/16-122014

2469

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Герова орница", имот
№ 018018

963

2470/16-122014

2470

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот
№ 052004
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нула,десет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 024003 (нула,двадесет и
четири,нула,нула,три) в землището на с.Цаконица,
м."Край село", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин
268,30 лв. (двеста
на трайно ползване: Полска култура. Категория на шестдесет и осем
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и тридесет ст.).
имота: 2,607 дка ( два декара и шестстотин и седем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 024006 (нула,двадесет и
четири,нула,нула,шест) в землището на с.Цаконица,
м."Край село", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин 98,00лв. (деветдесет
на трайно ползване: Полска култура. Категория на
и осем лева и нула
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
ст.).
имота: 0,952 дка (нула,декара,деветстотин петдесет
и два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 024015 (нула,двадесет и
четири,нула,петнадесет) в землището на
с.Цаконица, м."Край село", ЕКАТТЕ 78015,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Полска
203,50 лв. (двеста и
култура. Категория на земята при неполивни
три лева и петдесет
условия: Пета. Площ на имота: 1,978 дка (един
ст.).
декар,деветстотин седемдесет и осем кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 024030 (нула,двадесет и
четири,нула,тридесет) в землището на с.Цаконица,
м."Край село", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин 1076,30 лв. (хиляда
на трайно ползване: Полска култура. Категория на
седемдесет и шест
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и тридесет ст.).
имота: 10,460 дка (десет декара и четиристотин и
шестдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Идеална част от 137 кв.м. (сто тридесет и седем
квадратни метра) от УПИ VІІІ (осем), пл.№ 72
(седемдесет и две), кв.33 (тридесет и три) по плана 312,40 лв. (триста и
на с.Елисейна, одобрен със Заповед №
дванадесет лева и
400/18.07.1955 г.,изменен със Заповед №
четиридесет ст.).
1760/19.10.1979 г. целият от 315 кв.м (триста и
петнадесет кв.м).
Имот № 501.142 (петстотин и едно,точка,сто
четиридесет и две) в землището на с.Върбешница,
1821,60 лв. (хиляда
м."Белчов дол", ЕКАТТЕ 12704, община Мездра.
осемстотин двадесет
Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска
и един лева и
територия. Категория на земята при неполивни
шестдесет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 1380 кв.м (хиляда
триста и осемдесет квадратни метра).
Имот № 018017
(нула,осемнадесет,нула,седемнадесет) в землището
на с.Върбешница, м."Герова орница", ЕКАТТЕ
37,00 лв. (тридесет
12704, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и седем лева и нула
Ливада. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 2,518 дка (два
декара и петстотин и осемнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 018018
(нула,осемнадесет,нула,осемнадесет) в землището
на с.Върбешница, м."Герова орница", ЕКАТТЕ
46,60 лв.
12704, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
(четиридесет и шест
Ливада. Категория на земята при неполивни
лева и шестдесет
условия: Девета. Площ на имота: 3,154 дка ( три
ст.).
декара и сто петдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 052004 (нула,петдесет и
две,нула,нула,четири) в землището на
с.Върбешница, м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704, 36,60 лв. (тридесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и шест лева и
Ливада.Категория на земята при неполивни условия: шестдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 2,902 дка (два декара и
деветстотин и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
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964

2471/16-122014

Актове
2471

965

2472/07-012015

2472

966

2473/19-012015

2473

967

2474/19-012015

2474

968

2475/19-012015

2475

969

2476/19-012015

2476

970

2477/19-012015

2477

971

2478/27-012015

2478

972

2479/27-012015

2479

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот Имот № 052051 (нула,петдесет и две,нула,петдесет 92,90 лв.
№ 052051
и едно) в землището на
(деветдесет и два
с.Върбешница,м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704, лева и деветдесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
ст.).
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 7,376 дка (седем декара и
триста седемдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Урегулиран поземлен имот І (първи), кв.12а
(дванадесет) буква (а) по ЗРП-ПУП на с.Очин дол,
одобрен със Заповед № 2124/1936г., изменен със
7662,80 лв.
Заповед № 568 от 28.03.1967г. с площ от 2540 кв.м. (седемхиляди
обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, УПИ І, кв.12а
(двехиляди петстотин и чериридесет кв.м.) ведно
шестотин и
със сградата на бивше училище с масивна
шестдесет и два лв.
конструкция, на един етаж, с ЗП от 189,25 кв.(сто
осемдесет ст.)
осем и девет цяло и двадесет и пет кв.м.). Сградата е
построена през 1935г.
Имот № 121011 (сто двадесет и
едно,нула,единадесет) в землището на
с.Върбешница, м."Воева могила", ЕКАТТЕ 12704,
165,40 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешнища, м."Воева могила",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
шестдесет и пет лева
№ 121011
Категория на земята при неполивни условия: Осма.
и четиридесет ст.).
Площ на имота: 4,500 дка (четири декара и
петстотин кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 121040 (сто двадесет и
едно,нула,четиридесет) в землището на
с.Върбешница, м."Воева могила", ЕКАТТЕ 12704,
271,10 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Воева могила",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
Категория на земята при неполивни условия: Осма. седемдесет и един
№ 121040
Площ на имота: 8,605 дка (осем декара и шестотин и лева и десет ст.).
пет кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имотът е образуван от имот № 121023 (сто двадесет
и едно,нула,двадесет и три).
Имот № 121018 (сто двадесет и
едно,нула,осемнадесет) в землището на
с.Върбешница, м."Воева могила", ЕКАТТЕ 12704,
198,50 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Върбешница, м."Воева могила",
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
деветдесет и осем
имот № 121018
Категория на земята при неполивни условия: Осма. лева и петдесет ст.).
Площ на имота: 6,301 дка (шест декара и триста и
един кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 001468 (нула,нула,едно,четиристотин
шестдесет и осем) в землището на с.Оселна,
м."Драндарска
падина", ЕКАТТЕ 54047,
обл.Враца,общ.Мездар,с.Оселна,м."Драндарска падина", имот
4,50 лв. (четири
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
№ 001468
лева и петдесет ст.).
ливада. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 0,356 дка (нула
декара,триста петдесет и шест кв.м).
Имот № 000007 (нула,нула,нула,нула,нула,седем) в
землището на с.Боденец,м."Воденичището",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
475,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Воденичището",имот № ползване: Изоставени трайни насаждения.
(четиристотин
000007
Категория на земята при неполивни условия: Пета. седемдесет и пет
Площ на имота: 2,295 дка (два декара и двеста
лева и десет ст.).
деветдесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 119031 (сто и деветнадесет,нула,тридесет и
едно) в землището на с.Върбешница,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Ечоменище",имот № м."Ечоменище", ЕКАТТЕ 12704 ,общ.Мездра. Начин 18,40 лв.
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при (осемнадесет лева и
119031
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,000 четиридесет ст.).
дка (един декар). Имотът е възстановен в нови
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Брусненски слог",имот № Имот № 012006 (нула,дванадесет,нула,нула,шест) в 4118,20 лв. (четири
012006
землището на с.Брусен, м."Брусненески слог",
хиляди сто и
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
осемнадесет лева и
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
двадесет ст.).
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
имота: 16,761 дка (шестнадесет декара и
седемстотин шестдесет и един кв.м). Имота попада
в: Отдел/подотдел - 140/ж-широколистна гора- 5,904
дка (пет декара и деветстотин и четири кв.м); 140/з иглолистна гора - 10,857 дка (десет декара и
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осемстотин петдесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 018082 (нула,осемнадесет,нула,осемдесет
и две) в землището на с.Горна Кремена, м."Гладна
врана", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
91,90 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот трайно ползване: Използвана ливада. Категория на (деветдесет и един
№ 018082
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и деветдесет
имота: 8,202 дка (осем декара и двеста и два кв.м). ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 018187 (нула,осемнадесет,сто осемдесет и
седем) в землището на с.Горна Кремена,
м."Равнището", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 23,60 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Равнището",имот на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
и три лева и
№ 018187
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на шестдесет ст.).
имота: 2,104 дка (два декара и сто и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 018188 (нула,осемнадесет,сто осемдесет и
осем) в землището на с.Горна Кремена,
м."Равнището", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 82,10 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Равнището",имот на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
и два лева и десет
№ 018188
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 7,331 дка (седем декара и триста тридесет и
един кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 052062 (нула,петдесет и
две,нула,шестдесет и две) в землището на
с.Върбешница, м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704,
66,50 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
и шест лева и
№ 052062
Категория на земята при неполивни условия:
петдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 5,276 дка (пет декара и
двеста седемдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 052073 (нула,петдесет и
две,нула,седемдесет и три) в землището на
с.Върбешница, м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704,
29,80 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Ливада.
и девет лева и
№ 052073
Категория на земята при неполивни условия:
осемдесет ст.).
Девета.Площ на имота: 2,362 дка (два декара и
триста шестдесет и два кв.м.). Имотът е възстановен
в нови граници.
Имот № 000625 (нула,нула,нула,шестотин двадесет
и пет) в землището на с.Оселна, м."Студенишка
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
118,60 лв. (сто и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Студенишка падина",
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
осемнадесет лева и
имот № 000625
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
шестдесет ст.).
имота: 9,411 дка (девет декара и четиристотин и
единадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000626 (нула,нула,нула,шестотин двадесет
и шест) в землището на с.Оселна, м."Студенишка
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
18,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Студенишка падина",имот трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
(осемнадесет лева и
№ 000626
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
четиридесет ст. ).
имота: 1,640 дка (един декар и шестотин и
четиридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000643 (нула,нула,нула,шестотин
четиридесет и три) в землището на с.Оселна,
м."Студенишка падина", ЕКАТТЕ 54047,
49,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Студенишка падина",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана (четиридесет и девет
№ 000643
ливада. Категория на земята при неполивни
лева и тридесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 3,518 дка (три
декара и петстотин и осемнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Студенишка падина",имот Имот № 000644 (нула,нула,нула,шестотин
43,00 лв.
№ 000644
четиридесет и четири) в землището на с.Оселна ,
(четиридесет и три
м."Студенишка падина", ЕКАТТЕ 54047,
лева и нула ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
ливада. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 3,074 дка (три
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декара,нула,седемдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001141 (нула,нула,едно,сто четиридесет и
едно) в землището на с.Оселна,м."Лесков преслъп",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
29,10 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лесков преслъп",имот № ползване: Използвана ливада. Категория на земята и девет лева и десет
001141
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
ст.).
2,080 дка (два декара,нула,осемдесет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001429 (нула,нула,едно,четиристотин
двадесет и девет) в землището на с.Оселна,
м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин 35,00 лв. (тридесет
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001429
и пет лева и нула
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 2,497 дка (два декара и четиристотин
деветдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001490 (нула,нула,едно,четиристотин и
деветдесет) в землището на с.Оселна,м."Драганова
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
120,30 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Драганова падина",имот № трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
двадесет лева и
001490
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
тридесет ст.).
имота: 5,812 дка (пет декара и осемстотин и
дванадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001568 (нула,нула,едно,петстотин
шестдесет и осем) в землището на с.Оселна,
м."Стоева чукла", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
118,30 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Стоева чукла",имот №
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
осемнадесет лева и
001568
Категория на земята при неполивни условия: Осма.
тридесет ст.).
Площ на имота: 5,716 дка (пет декара и седемстотин
и шестнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000539 (нула,нула,нула,петстотин тридесет
и девет) в землището на с.Оселна, м."Стоева чукла",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
22,20 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Стоева чукла",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята и два лева и
000539
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
двадесет ст.)
0,964 дка (нула декара,деветстотин шестдесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000580 (нула,нула,нула,петстотин и
осемдесет) в землището на с.Оселна, м."Доло",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
148,20 лв. (сто
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Доло",имот № 000580
четиридесет и осем
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
лева и двадесет ст.).
11,759 дка (единадесет декара и седемстотин
петдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000780 (нула,нула,нула,седемстотин и
осемдесет) в землището на с.Оселна, м."Ковачева
равнина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
78,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева равнина",имот № трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
(седемдесет и осем
000780
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
лева и петдесет ст.).
имота: 3,415 дка (три декара и четиристотин и
петнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000793 (нула,нула,нула,седемстотин
деветдесет и три) в землището на
с.Оселна,м."Лисита полена", ЕКАТТЕ 54047,
38,30 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лисита полена",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана и осем лева и
000793
ливада. Категория на земята при неполивни
тридесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 3,042 дка (три
декра ,нула,четиридесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна м."Явровица",имот № 001028 Имот № 001028 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
55,60 лв. (петдесет
осем) в землището на с.Оселна,м."Явровица",
и пет лева и
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
шестдесет ст.).
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
2,417 дка (два декара и четиристотин и
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седемнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001135 (нула,нула,едно,сто тридесет и пет)
в землището на с.Оселна,м."Лисита полена",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
21,90 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лисита полена",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята и един лева и
001135
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
деветдесет ст.).
1,561 дка (един декар и петстотин шестдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001430 (нула,нула,едно,четиристотин и
тридесет) в землището на с.Оселна,м."Явровица",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Използвана ливада. Категория на земята 10,90 лв. (десет лева
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001430
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
и деветдесет ст.).
0,782 дка (нула декара,седемстотин осемдесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001440 (нула,нула,едно,четитистотин и
четиридесет) в землището на с.Оселна,
м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин 121,10 лв. (сто
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна ,м."Явровица",имот № 001440
двадесет и един лева
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на и десет ст.).
имота: 9,612 дка (девет декара и шестотин и
дванадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реалин граници.
Имот № 001443 (нула,нула,едно,четиристотин
четиридесет и три) в землището на
с.Оселна,м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047,
54,00 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001443 общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Използвана и четири лева и нула
ливада.Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Девета. Площ на имота: 3,859 дка ( три декара и
осемстотин петдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001447 (нула,нула,едно,четиристотин
четиридесет и седем) в землището на
с.Оселна,м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047,
78,60 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м.Явровица",имот № 001447 общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана (седемдесет и осем
ливада. Категория на земята при неполивни
лева и шестдесет
условия: Девета. Площ на имота: 5,615 дка (пет
ст.).
декара и шестотин и петнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001488 (нула,нула,едно,четиристотин
осемдесет и осем ) в землището на
с.Оселна,м."Драганова падина", ЕКАТТЕ 54047,
31,00 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Драганова падина",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
и един лева и нула
001488
ливада. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Осма. Площ на имота: 1,497 дка (един дека
и четиристотин деветдесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001518 (нула,нула,едно,петстотин и
осемнадесет) в землището на с.Оселна,м."Водни
рът", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Овощна градина. Категория на земята при 496,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Водни рът",имот № 001518 неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 3,217 (четиристотин
дка (три декара и двеста и седемнадесет кв.м).
деветдесет и шест
Имота попада в: Отдел/подотдел-64/3-широколистна лева и петдесет ст.).
гора- 3,218 дка (три декара и двеста и осемнадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001559 (нула,нула,едно,петстотин петдесет
и девет ) в землището на с.Оселна, м."Лисита
полена", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
53,20 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лисита полена",имот №
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на и три лева и
001559
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
двадесет ст.).
имота: 3,798 дка ( три декара и седемстотин
деветдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна м."Лисита полена",имот №
Имот № 001560 (нула,нула,едно,петстотин и
38,10 лв. (тридесет
001560
шестдесет) в землището на с.Оселна, м."Лисита
и осем лева и десет
полена", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
ст.).
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
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имота: 3,023 дка (три декара и онула,двадесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001610 (нула,нула,едно,шестотин и десет)
в землището на с.Оселна,м."Доло",ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 198,30 лв. (сто
ливада. Категория на земята при неполивни
деветдесет и осем
условия: Девета. Площ на имота: 15,740 дка
лева и тридесет ст.).
(петнадесет декара и седемстотин и четиридесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000760 (нула,нула,нула,седемстотин и
шестдесет) в землището на с.Оселна,м."Влашко
торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на 9,80 лв. (девет лева
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
и осемдесет ст.).
имота: 0,780 дка (нула декара,седемстотин и
осемдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 013128 (нула,тринадесет,сто двадесет и
осем) в землището на с.Зверино, м."Бестровица",
ЕКАТТЕ 30510, общ.Мездра. Начин на трайно
30,40 лв. (тридесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
лева и четиридесет
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 1,151 дка ст.).
(един декар и стопетдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001345 (нула,нула,едно,триста четиридесет
и пет) в землището на с.Оселна, м."Гергов преслап",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
195,00 лв. (сто
ползване: Използвана ливада. Категория на земята деветдесет и пет
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
лева и нула ст.).
8,073 дка (осем декара,нула,седемдесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 067020 (нула,шестдесет и
седем,нула,двадесет) в землището на с.Горна
Кремена, м."Рудината", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивини 148,20 лв. (сто
условия: Десета. Площ на имота: 49,412 дка
четиридесет и осем
(четиридесет и девет декара и четиристотин и
лева и двадесет ст.).
дванадесет кв.м). Имотът е образуван от имот №
000067 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и седем).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 019006 (нула,деветнадесет,нула,нула,шест)
в землището на с.Горна
Кремена,м."Полето",ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
23,00 лв. (двадесет
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и три лева и нула
Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Девета. Площ на имота: 2,053 дка (два
декара,нула,петдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000060 (нула,нула,нула,нула,шестдесет) в
землището на с.Брусен, м."Керимица", ЕКАТТЕ
6836,30 лв. (шест
06598, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
хиляди осемстотин
Друга селскостопанска територия.Категория на
тридесет и шест
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
лева и тридесет ст.).
имота: 5,179 дка (пет декара и сто седемдесет и
девет кв.м).
Имот № 018043
(нула,осемнадесет,нула,четиридесет и три) в
землището на с.Моравица, м."Русин свинак",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
30,10 лв. (тридесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
лева и десет ст.).
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 7,526
дка (седем декара и петстотин двадесет и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 018072 (нула,осемнадесет,нула,седемдесет 50,80 лв. (петдесет
и две) в землището на с.Моравица,м."Русин свинак", лева и осемдесет
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
ст.).
ползване: Ливада. Категория на земята при
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неполивни условия: Десета. Площ на имота: 12,710
дка (дванадесет декара и седемстотин и десет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 024024 (нула,двадесет и
четири,нула,двадесет и четири) в землището на
с.Моравица,м."Драгавец", ЕКАТТЕ 49031,
60,40 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Драгавец",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
лева и четиридесет
024024
Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Десета. Площ на имота: 15,110 дка (петнадесет
декара и сто и десет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 024274 (нула,двадесет и четири,двеста
седемдесет и четири) в землището на
с.Моравица,м."Мирина падина", ЕКАТТЕ 49031,
49,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Мирина падина", имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(четиридесет и девет
№ 024274
Категория на земята при неполивни условия:
лева и петдесет ст.).
Десета. Площ на имота: 12,365 дка (дванадесет
декара и триста шестдесет и пет лева). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000220 (нула,нула,нула,двеста и двадесет)
в землището на с.Крапец, м."Голямата локва",
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
1607,40 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Голямата локва",имот № ползване: Ливада. Категория на земята при
шестотин и седем
000220
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 29,767 лева и четиридесет
дка (двадесет и девет декара и седемстотин
ст.).
шестдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 000626 (нула,нула,нула,шестотин двадесет
и шест) в землището на с.Игнатица, м."Бравчевица",
ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин на трайно
79,70 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Бравчевица",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята (седемдесет и девет
000626
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
лева и седемдесет
8,130 дка (осем декара и сто и тридесет кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000831 (нула,нула,нула,осемстотин
тридесет и едно) в землището на с.Игнатица,
м."Радкова чукла", ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра.
49,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Радкова чукла",имот № Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
(четиридесет и девет
000831
Категория на земята при неполивни условия:
лева и петдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 5,049 дка (пет
декара,нула,четиридесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000851 (нула,нула,нула,осемстотин
петдесет и едно) в землището на с.Игнатица,
м."Кольов трап", ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра.
104,90 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Кольов трап",имот №
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
четири лева и
000851
Категория на земята при неполивни условия:
деветдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 9,364 дка (девет декара и
триста шестдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000856 (нула,нула,нула,осемстотин
петдесет и шест) в землището на с.Игнатица,
м."Сивяк", ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин на
93,10 лв.
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Сивяк",имот № 000856
(деветдесет и три
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и десет ст.).
имота: 8,312 дка (осем декара и триста и дванадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000990 (нула,нула,нула,деветстотин и
деветдесет) в землището на с.Игнатица,
м."Ливагето", ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин
94,00 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Ливагето",имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория (деветдесет и четири
000990
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на лева и нула ст.).
имота: 5,107 дка (пет декара и сто и седем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Андреева поляна", имот Имот № 001334 (нула,нула,едно,триста тридесет и 115,90 лв. (сто и
№ 001334
четири) в землището на с.Игнатица, м."Андреева
петнадесет лева и
ливада", ЕКАТТЕ 32281 , общ.Мездра. Начин на
деветдесет ст.).
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
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104/171

1/10/2019

Актове

1018

2536/02-042015

2536

1019

2537/02-042015

2537

2541/02-041020 2015

2541

2542/06-041021 2015

2542

1022

2547/07-042015

2547

1023

2548/07-042015

2548

1024

2549/07-042015

2549

2550/07-041025 2015

2550

1026

2552

2552/07-042015

имота: 7,199 дка (седем декара и сто деветдесет и
девет кв.м). Имота попада в : Отдел/подотдел- 79/ршироколистна гора -0,016 дка (нула
декара,нула,шестнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001340 (нула,нула,едно,триста и
четиридесет) в землището на с.Игнатица,
м."Бравчевица", ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин 57,70 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Бравчевица",имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
и седем лева и
001340
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на седемдесет ст.).
имота: 5,891 дка (пет декара и осемстотин
деветдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001342 (нула,нула,едно,триста четиридесет
и две) в землището на с.Игнатица, м."Бравчевица",
ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин на трайно
82,70 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Бравчевица",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята и два лева и
001342
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
седемдесет ст.).
8,440 дка (осем декара и четиристотин и
четиридесет кв.). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000477 (нула,нула,нула,четиристотин
244041,60 ст.
седемдесет и седем) в землището на с.Царевец,
(двеста четиридесет
м."Негрещица", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Негрещица", имот №
и четири хиляди
на трайно ползване: Скала. Категория на земята при четиридесет и един
000477
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 184,880
лева и шестдесет
дка (сто осемдесет и четири декара и осемстотин и ст.).
осемдесет кв.м).
Имот № 034003 (нула,тридесет и четири
нула,нула,три) в землището на с.Крапец,
594,30 лв.
м."Страната", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин (петстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Страната",имот № 034003 на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
деветдесет и четири
при неполивни условия: Шеста. Площ на имота:
лева и тридесет ст.).
10,482 дка (десет декара и четиристотин осемдесет
и два кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 045048 (нула,четиридесет и
пет,нула,четиридесет и осем) в землището на
с.Боденец,м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
753,80 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот № Категория на земята при неполивни условия:
(седемстотин
045048
Четвърта. Площ на имота: 8,546 дка ( осем декара и петдесет и три лева
петстотин и четиридесет и шест кв.м). Имотът е
и осемдесет ст.).
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имотът е образуван от имот № 045022
(нула,четиридесет и пет,нула четиридесет и две).
Имот № 076006 (нула,седемдесет и
шест,нула,нула,шест) в землището на с.Боденец,
1897,70 лв. (хиляда
м."Шербовец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин осемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Шербовец",имот №
ан трайно ползване: Ливада. Категория на земята
деветдесет и седем
076006
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
лева и седемдесет
31,947 дка (тридесет и един декара и деветстотин
ст.).
четиридесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 076010 (нула,седемдесет и
шест,нула,десет) в землището на
с.Боденец,м."Шербовец", ЕКАТТЕ 04827,
651,70 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Шербовец",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(шестотин петдесет
076010
Категория на земята при неполивни условия: Пета. и един лева и
Площ на имота: 10,972 дка ( десет декара и
седемдесет ст.).
деветстотин седемдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 077002 (нула,седемдесет и
седем,нула,нула,две) в землището на
567,00 лв.
с.Боденец,м."Камъка", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. (петстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Камъка",имот № 077002 Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
шестдесет и седем
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
лева и нула ст.).
имота: 10,000 дка (десет декара,нула кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Шербовец",имот №
Имот № 089001 (нула,осемдесет и
967,60 лв.
089001
девет,нула,нула,едно) в землището на
(деветстотин
с.Боденец,м."Шербовец", ЕКАТТЕ 04827,
шестдесет и седем
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
лева и шестдесет ст.)
Категория на земята при неполивни условия: Пета.
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1/10/2019

Актове

1027

2553/07-042015

2553

1028

2554/07-042015

2554

1029

2559/08-042015

2559

2561/09-041030 2015

2561

1031

2562/09-042015

2562

1032

2563/09-042015

2563

1033

2564/09-042015

2564

1034

2565/09-042015

2565

1035

2566/09-042015

2566

Площ на имота: 16,290 дка ( шестнадесет декара и
двеста и деветдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 044022 (нула,четиридесет и
четири,нула,двадесет и две) в землището на
с.Боденец, м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
1161,80 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
сто шестдесет и
№044022
Категория на земята при неполивни условия:
един лева и
Четвърта. Площ на имота: 13,172 дка ( тринадесет осемдесет ст.).
декара и сто седемдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 076011 (нула,седемдесет и
шест,нула,единадесет) в землището на с.Боденец,
2336,60 лв. (две
м."Шербовец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин хиляди триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Шербовец",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
тридесет и шест
076011
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
лева и шестдесет
39,336 дка (тридесет и девет декара и триста
ст.).
тридесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001917 (нула,нула,едно,деветстотин и
седемнадесет) в землището на с.Игнатица,
427,70 лв.
м."Горункова мъртвина", ЕКАТТЕ 32281,
(четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Горункова
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана двадесет и седем
мъртвина",имот № 001917
ливада. Категория на земята при неполивни
лева и седемдесет
условия: Осма. Площ на имота: 20,663 дка (двадесет ст.).
декара и шестотин шестдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 021110 (нула,двадесет и едно,сто и десет) в
землището на с.Моравица, м."Дренова могила",
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Дренова могила",имот ЕКАТТЕ 49031. Начин на трайно ползване: Ливада. 394,30 лв. (триста
Категория на земята при неполивни условия:
деветдесет и четири
№ 021110
Шеста.Площ на имота: 9,128 дка ( девет декара и
лева и тридесет ст.).
сто двадесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021111 (нула,двадесет и едно,сто и
единадесет) в землището на с. Моравица,
м."Ложеница", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин
394,50 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Ложеница",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
деветдесет и четири
021111
при неполивни условия: Шеста. Площ на имота:
и петдесет ст.).
9,131 дка (девет декара и сто тридесет и един кв.м ).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 021113 (нула двадесет и едно,сто и
тринадесет) в землището на с.Моравица,
м."Ложеница", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин 265,40 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Ложеница",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
шестдесет и пет лева
021113
при неполивни условия: Шеста. Площ на имота:
и четиридесет ст.).
6,144 дка (шест декара и сто четиридесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 021160 (нула,двадесет и едно,сто и
шестдесет) в землището на с.Моравица,м."Лещака",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
288,80 лв. (двеста
ползване: Ливада. Категория на земята при
осемдесет и осем
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Лещака",имот № 021160
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 6,686 лева и осемдесет
дка (шест декара и шестотин осемдесет и шест
ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 023034 (нула,двадесет и три,нула,тридесет
и четири) в землището на с.Моравица,
м."Шуманица", ЕКАТТЕ 023034, общ.Мездра.
72,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Шуманица",имот №
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
(седемдесет и два
023034
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и четиридесет
имота: 6,460 дка (шест декара и четиристотин и
ст.).
шестдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Върха",имот № 023294 Имот № 023294 (нула,двадесет и три,двеста
90,20 лв.
деветдесет и четири) в землището на с.Моравица, (деветдесет лева и
м."Върха", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на двадесет ст.).
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 8,058
дка (осем декара и нула,петдесет и осем кв.м).
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Актове

1036

2567/09-042015

2567

1037

2568/09-042015

2568

2575/15-041038 2015

2575

1039

2576/15-042015

2576

1040

2577/15-042015

2577

1041

2578/15-042015

2578

1042

2579/15-042015

2579

1043

2580/15-042015

2580

1044

2581/15-042015

2581

Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 024250 (нула,двадесет и четири,двеста и
петдесет) в землището на с.Моравица,м."Парезите",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
20,70 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Парезите",имот №
ползване : Ливада. Категория на земята при
лева и седемдесет
024250
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 5,168
ст.).
дка (пет декара и сто шестдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 024261 (нула,двадесет и четири,двеста
шестдесет и едно) в землището на
с.Моравица,м."Орли глав", ЕКАТТЕ 49031,
20,60 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Орли глав",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
лева и шестдесет
024261
Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Десета. Площ на имота: 5,149 дка (пет декара и сто
четиридесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000196 (нула,нула,нула,сто деветдесет и
1987,90 лв. (хиляда
шест) в землището на с.Горна Кремена, ЕКАТТЕ
деветстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,имот № 000196
16256,общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
осемдесет и седем
Изградено торище. Площ на имота: 1,506 дка (един лева и деветдесет
декар и петстотин и шест кв.м).
ст.).
Имот № 017170 (нула,седемнадесет,сто и
седемдесет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория 385,70 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот на земята при неполивни условия: Девета. Площ на осемдесет и пет лева
№ 017170
имота: 34,439 дка (тридесет и четири декара и
и седемдесет ст.).
четиристотин тридесет и девет кв.м). Имотът е
образуван от имот № 017162 (нула,седемнадесет,сто
шестдесет и две). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 017172 (нула,седемнадесет,сто седемдесет
и две) в землището на с.Горна Кремена,
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
25,40 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот на земята при неполивни условия: Девета. Площ на и пет лева и
№ 017172
имота: 8,430 дка (осем декара и четиристотин и
четиридесет ст.).
тридесет кв.м). Имотът е образуван от имот №
000242 (нула,нула,нула,двеста четиридесет и две).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 018069 (нула,осемнадесет,нула,шестдесет
и девет кв.м). в землището на с.Горна Кремена,
м."Гладна врана", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
13,60 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
(тринадесет лева и
№ 018069
Категория на земята при неполивни условия:
шестдесет ст.).
Девета. Площ: на имота : 1,212 дка (един декар и
двеста и дванадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 011028 (нула,единадесет,нула,двадесет и
осем) в землището на с.Върбешница, м."Здравчов
дол", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
24,50 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Здравчов дол",имот ползване: Ливада. Категория на земята при
и четири лева и
№ 011028
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,189
петдесет ст.).
дка (два декара и сто осемдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 016003 (нула,шестнадесет,нула,нула,три) в
землището на с.Върбешница,м."Дедов дол",
72,70 лв.
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
(седемдесет и два
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Дедов дол",имот № ползване: Ливада. Категория на земята при
лева и седемдесет ст.
016003
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 4,945 (седемдесет и два
дка (четири декара и деветстотин четиридесет и пет лева и седемдесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари ст.).
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Дедов дол",имот № Имот № 016013
63,20 лв. (шестдесет
016013
(нула,шестнадесет,нула,тринадесет) в землището на и три лева и
с.Върбешница, м."Дедов дол", ЕКАТТЕ 12704,
двадесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 4,299 дка (четири декара и
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1/10/2019

Актове

1045

2582/15-042015

2582

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Джугела",имот
№017005

1046

2583/15-042015

2583

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Джугела",имот №
017013

1047

2584/15-042015

2584

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Джукела",имот №
017016

1048

2585/15-042015

2585

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Джугела",имот №
017021

1049

2586/15-042015

2586

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Герова орница",имот
№ 018011

1050

2587/15-042015

2587

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Герова орница",имот
№ 018012

1051

2588/15-042015

2588

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Герова орница",имот
№ 018013

2589/15-041052 2015

2589

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Герова орница",имот
№ 018014

1053

2590

2590/15-042015

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот
№ 052021
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двеста деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 017005 (нула,седемнадесет,нула,нула,пет) в
землището на с.Върбешница,м."Джугела", ЕКАТТЕ
12704, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
24,20 лв. (двадесет
Ливада. Категория на земята при неполивни
и четири лева и
условия: Девета. Площ на имота: 1,649 дка (един
двадесет ст.).
декар и шестотин четиридесет и девет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 017013 (нула,седемнадесет,нула
тринадесет) в землището на
с.Върбешница,м."Джугела", ЕКАТТЕ 12704,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
14,40 лв.
Категория на земята при неполивни условия:
(четиринадесет лева
Девета. Площ на имота: 0,979 дка
и четиридесет ст.).
(нула,декара,деветстотин седемдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 017016
(нула,седемнадесет,нула,шестнадесет) в землището
на с.Върбешница, м."Джугела", ЕКАТТЕ 12704,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
11,70 лв.
Категория на земята при неполивни условия:
(единадесет лева и
Девета. Площ на имота: 0,797 дка
седемдесет ст.).
(нула,декара,седемстотин деветдесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 017021 (нула,седемнадесет,нула,двадесет и
едно) в землището на с.Върбешница,м."Джугела",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
21,60 лв. (двадесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и един лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,467 шестдесет ст.).
дка (един декар и четиристотин шестдесет и седем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 018011 (нула,осемнадесет,нула,единадесет)
в землището на с.Върбешница, м."Герова орница",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
142,30 лв. (сто
ползване: Ливада. Категория на земята при
четиридесет и два
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 9,678
лева и тридесет ст.).
дка (девет декара и шестстотин седемдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 018012 (нула,осемнадесет,нула,дванадесет)
в землището на с.Върбешница,м."Герова орница",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
288,00 лв. (двеста
ползване: Ливада. Категория на земята при
осемдесет и осем
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 19,592
лева и нула ст.).
дка (деветнадесет декара и петстотин деветдесет и
два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 018013 (нула,осемнадесет,нула,тринадесет)
в землището на с.Върбешница, м."Герова орница",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
207,40 лв. (двеста и
ползване: Ливада. Категория на земята при
седем лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 23,675 четиридесет ст.).
дка (двадесет и три декара и шестотин седемдесет и
пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 018014
(нула,осемнадесет,нула,четиринадесет) в землището
на с.Върбешница, м."Герова орница", ЕКАТТЕ
12704, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
207,40 лв. (двеста и
Ливада. Категория на земята при неполивни
седем лева и
условия: Девета. Площ на имота: 12,881 дка
четиридесет ст.).
(дванадесет декара и осемстотин осемдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 052021 (нула,петдесет и две,нула,двадесет 189,70 лв. ( сто
и едно) в землището на с.Върбешница,
осемдесет и девет
м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704 , общ.Мездра.
лева и седемдесет
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
ст.).
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Няма

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра
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Актове

2591/15-042015

2591

2592/16-041055 2015

2592

1056

2593/16-042015

2593

1057

2594/16-042015

2564

1058

2595/16-042015

2595

1059

2596/16-042015

2596

1060

2597/16-042015

2597

1061

2600/16-042015

2600

1054

земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 15,055 дка (петнадесет декара и
нула,петдесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 052095 (нула,петдесет и
две,нула,деветдесет и пет) в землището на
с.Върбешница, м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704,
18,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(осемнадесет лева и
№ 052095
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет ст.).
Девета. Площ на имота: 1,445 дка (един декар и
четиристотин четиридесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 011663 (нула,единадесет,шестотин
шестдесет и три) в землището на с.Лик,
м."Изворище", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория 4288,40 лв. (четири
на земята при неполивни условия: Шеста. Площ на хиляди двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Изворище",имот № 011663
имота: 79,415 дка (седемдесет и девет декара и
осемдесет и осем
четиристотин и петнадесет кв.м). Имотът е
лева и четиридесет
образуван от имот № 011645
ст.).
(нула,единадесет,шестотин четиридесет и пет).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 011665 (нула,единадесет,шестотин
шестдесет и пет) в землището на с.Лик, м."При
кошарата", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Посевна площ. Категория на
730,60 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."При кошарата",имот №
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
(седемстотин и
011665
имота: 8,590 дка (осем декара и петстотин и
тридесет лева и
деветдесет кв.м). Имотът е образуван от имот №
шестдесет ст.).
011399 (нула,единадесет,триста деветдесет и девет).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000344 (нула,нула,нула,триста четиридесет
и четири) в землището на с.Върбешница,
м."Кошарата", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
136,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Кошарата",имот № земята при неполивни условия: Девета. Площ на
тридесет и шест
000344
имота: 14,873 дка (четиринадесет декара и
лева и осемдесет
осемстотин седемдесет и три кв.м). Имотът е
ст.).
образуван от имот № 000289 (нула,нула,нула,двеста
осемдесет и девет). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 045440 (нула,четиридесет и
пет,четиристотин и четиридесет) в землището на
с.Старо село, м."Тръна", ЕКАТТЕ 69050,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 568,00 лв.
(петстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Тръна",имот № 045440 ливада. Категория на земята при неполивни
условия: Трета. Площ на имота: 7,245 дка (седем
шестдесет и осем
декара и двеста четиридесет и пет кв.м). Имотът е лева и нула ст.).
образуван от имот № 045328 (нула,четиридесет и
пет,триста двадесет и осем). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021036 (нула,двадесет и
едно,нула,тридесет и шест) в землището на
с.Моравица, м."Минчовските кошари", ЕКАТТЕ
157,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Манчовските
49031, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
петдесет и седем
кошари",имот № 021036
Ливада. Категория на земята при неполивни
лева и нула ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 3,635 дка (три
декара и шестотин тридесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 024083 (нула,двадесет и
четири,нула,осемдесет и три) в землището на
с.Моравица,м."Драгавец", ЕКАТТЕ 49031,
11,70 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Драгавец",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване : Ливада.
(единадесет лева и
024083
Категория на земята при неполивни условия:
седемдесет ст.).
Десета. Площ на имота: 2,927 дка (два декара и
деветстотин двадесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Кръста-оброка",имот № Имот № 024299 (нула,двадесет и четири,двеста
6,60 лв. (шест лева
024299
деветдесет и девет) в землището на с.Моравица,
и шестдесет ст.).
м."Кръста-оброка", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Ливада.Категория на
земята при неполивни условия: десета. Площ на
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Актове

1062

2601/16-042015

2601

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Падината",имот №
024431

1063

2630/22-042015

2630

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот
№ 017015

2631/23-041064 2015

2631

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Селището",имот №
064023

1065

2632/23-042015

2632

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115017

1066

2633/23-042015

2633

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115018

1067

2634/23-042015

2634

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115033

1068

2635/23-042015

2635

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115034

1069

2636/23-042015

2636

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол, м."Средни дел",имот №
115037

1070

2637/23-042015

2637

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115039
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имота: 1,653 дка (един декар и шестотин петдесет и
три кв.м).
Имот № 024431 (нула,двадесет и
четири,четиристотин тридесет и едно) в землището
на с.Моравица, м."Падината", ЕКАТТЕ 49031,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
9,60 лв. (девет лева
Категория на земята при неполивни условия:
и шестдесет ст.).
Десета. Площ на имота: 2,409 дка (два декара и
четиристотин и девет кв.м). Имотът е образуван от
имот № 024068 (нула,двадесет и
четири,нула,шестдесет и осем).
Имот № 017015
(нула,седемнадесет,нула,петнадесет) в землището на
с.Горна Кремена, м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256,
31,10 лв. (тридесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
и един лева и десет
ливада. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 2,780 дка (два
декара и седемстотин и осемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 064023 (нула,шестдесет и
четири,нула,двадесет и три) в землището на с.Люти 237,60 лв. (двеста
дол, м."Селището", ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра.
тридесет и седем
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
лева и шестдесет
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
ст.).
имота: 7,070 дка (седем декара и нула,седемдесет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 115017 (сто и петнадесет
,нула,седемнадесет) в землището на с.Люти дол,
м."Средни дел", ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. начин 46,70 лв.
на трайно ползване : Ливада. Категория на земята (четиридесет и шест
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,786 лева и седемдесет
дка (нула декара,седемстотин осемдесет и шест
ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 115018 (сто и петнадесет
,нула,осемнадесет) в землището на с.Люти дол,
м."Средни дел", ЕКАТТЕ 44759,общ.Мездра. Начин
115,90 лв. (сто и
на трайно ползване: Ливада.Категория на земята при петнадесет лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,952 дка
деветдесет ст.).
(един декар и деветстотин петдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 115033 (сто и петнадесет,нула,тридесет и
три) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
ЕКАТТЕ44759, общ.Мездра. Начин на трайно
90,30 лв.
ползване: Ливада. Категория на земята при
(деветдесет лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,521 дка
тридесет ст.).
(един декар и петстотин двадесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 115034 (сто и петнадесет,нула,тридесет и
четири) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
437,40 лв.
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиристотин
ползване: Ливада. Категория на земята при
тридесет и седем
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 7,363 дка лева и четиридесет
(седем декара и триста шестдесет и три кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 115037 (сто и петнадесет,нула,тридесет и
седем) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
167,40 лв. (сто
ползване: Ливада. Категория на земята при
шестдесет и седем
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,819 дка лева и четиридесет
(два декара и осемстотин и деветнадесет кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 115039 (сто и петнадесет,нула,тридесет и 75,60 лв.
девет) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел", (седемдесет и пет
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и шестдесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,273 дка
(един декар и двеста седемдесет и три кв.м). Имотът
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2638/23-041071 2015

2638

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115041

1072

2639/23-042015

2639

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115043

1073

2640/24-042015

2640

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Средни дел",имот №
115049

1074

2641/24-042015

2641

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Средни дел",имот №
115053

1075

2642/24-042015

2642

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115074

1076

2643/24-042015

2643

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115076

1077

2644/24-042015

2644

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115079

2645/24-041078 2015

2645

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115080

1079

2646/24-042015

2646

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115082

1080

2647/24-042015

2647

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
115083

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 115041 (сто и петнадесет,нула,четиридесет
и едно) в землището на с.Люти дол, ЕКАТТЕ 44759,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
123,30 лв. (сто
Категория на земята при неполивни условия: Пета. двадесет и три лева
Площ на имота: 2,075 дка (два
и тридесет ст.).
декара,нула,седемедесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 115043 (сто и петнадесет,нула,четиридесет
и три) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
109,20 лв. (сто и
ползване: Ливада. Категория на земята при
девет лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,838 дка двадесет ст.).
(един декар и осемстотин тридесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в стари реални граници.
Имот № 115049 (сто и петнадесет,нула,четиридесет
и девет) в землището на с.Люти дол, м."Средни
дел", ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно 52,80 лв. (петдесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и два лева и
неполивини условия: Пета. Площ на имота: 0,889
осемдесет ст.).
дка (нула декара,осемстотин осемдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 115053 (сто и петнадесет,нула,петдесет и
три) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
112,80 лв. (сто и
ползване: Ливада. Категория на земята при
дванадесет лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,899 дка осемдесет ст.).
(един декар и осемстотин деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 115074 (сто и петнадесет,нула,седемдесет и
четири) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
162,90 лв. (сто
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни шестдесет и два лева
условия: Пета. Площ на имота: 1,847 дка (един
и деветдесет ст.).
декар и осемстотин четиридесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 115076 (сто и петнадесет ,нула,седемдесет
и шест) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
87,60 лв. (осемдесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и седем лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,474 дка
шестдесет ст.).
(един декар и четиристотин седемдесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 115079 (сто и петнадесет,нула,седемдесет и
девет) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
73,20 лв.
ползване: Ливада.Категория на земята при
(седемдесет и три
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,233 дка лева и двадесет ст.).
(един декар и двеста тридесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 115080 (сто и петнадесет,нула,осемдесет) в
землището на с.Люти дол, м."Средни дел", ЕКАТТЕ 73,70 лв.
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
(седемдесет и три
Ливада. Категория на земята при неполивни
лева и седемдесет
условия: Пета. Площ на имота: 1,241 дка (един
ст.).
декар и двеста четиридесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 115082 (сто и петнадесет,нула,осемдесет и
две) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
76,70 лв.
ползване: Ливада. Категория на земята при
(седемдесет и шест
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,292 дка лева и седемдесет
(един декар и двеста деветдесет и два кв.м). Имотът ст.).
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 115083 (сто и петнадесет,нула,осемдесет и 22,90 лв. (двадесет
три) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
и два лева и
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
деветдесет ст.).
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2648/24-041081 2015

2648

1082

2653/30-042015

2653

1083

2661/04-052015

2661

1084

2662/04-052015

2662

1085

2663/04-052015

2663

1086

2664/04-052015

2664

1087

2665/04-052015

2665

1088

2666/04-052015

2666

1089

2668/12-052015

2668

1090

2669/12-05-

2669

ползване: Ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,385 дка
(нула,декара,триста осемдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 115084 (сто и петнадесет,нула,осемдесет и
четири) в землището на с.Люти дол, м."Средни дел",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
124,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Средни дел",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
двадесет и четири
115084
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,088 дка лева и нула ст.).
(два декара,нула,осемдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 068009 (нула,шестдесет и
осем,нула,нула,девет) в землището на с.Горна
Бешовица,м."Кленя", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 174,70 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Кленя",имот № Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
седемдесет и четири
068009
земята при неполивни условия: Трета. Площ на
лева и седемдесет
имота: 2,743 дка (два декара и седемстотин
ст.).
четиридесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 110014 (сто и десет,нула,четиринадесет) в
землището на с.Горна Бешовица, м."Карагузица",
ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. начин на трайно
63,20 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Карагузица",имот ползване: Ливада. Категория на земята при
и три лева и
№ 110014
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 0,717
двадесет ст.).
дка (нула,декара,седемстотин и седемнадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 124001 (сто двадесет и
четири,нула,нула,едно) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Лицето", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра.
156,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Лицето", имот № Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
петдесет и шест лева
124001
земята при неполивни условия: Трета. Площ на
и осемдесет ст.).
имота: 2,285 дка (два декара и двеста осемдесет и
пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 124002 (сто двадесет и
четири,нула,нула,две) в землището на с.Горна
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Лицето",имот № Бешовица, м."Лицето", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 290,30 лв. (двеста и
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
деветдесет лева и
124002
земята при неполивни условия: Трета. Площ на
тридесет ст.).
имота: 3,703 дка (три декара и седемстотин и три
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 124003 (сто двадесет и
четири,нула,нула,три) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Лицето", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 93,80 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Лицето",имот № Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
(деветдесет и три
124003
земята при неполивни условия: Трета. Площ на
лева и осемдесет
имота: 1,368 дка (един декар и триста шестдесет и ст.).
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 124004 (сто двадесет и
четири,нула,нула,четири) в землището на с.Горна
Бешовица,м."Сухото езеро", ЕКАТТЕ 16122,
90,60 лв.
обл.Враца,общ.мездра,с.Горна Бешовица,м."Сухото
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(деветдесет лева и
езеро",имот № 124004
Категория на земята при неполивни условия: Трета. шестдесет ст.).
Площ на имота: 1,321 дка (един декар и триста
двадесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 154011 (сто петдесет и
четири,нула,единадесет) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Веслеца", ЕКАТТЕ 16122,
29,90 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица, м."Веслец",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
и девет лева и
154011
Категория на земята при неполивни условия: Осма. деветдесет ст.).
Площ на имота: 1,624 дка (един декар и шестотин
двадесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 4.86 (четири,точка,осемдесет и шест) в
893,60 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,м."Габрика", имот №
землището на с.Крета,м."Габрика", ЕКАТТЕ 39709, (осемстотин
4.86,съгласно плана на новобразуваните имоти на
общ.Мездра. Начин ан трайно ползване: Друга
деветдесет и три
м."Габрика",землището на с.Крета,одобрен със Заповед №
селскостопанска територия.Категория на земята при лева и шестдесет
275/01.07.2010 г. на Областния управител на област Враца.
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 677
ст.).
кв.м (шестотин седемдесет и седем кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Байчиновец",имот Имот № 301.43 (триста и едно,точка,четиридесет и 390,60 лв. (триста и
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Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

112/171

1/10/2019

Актове

2015

№ 301.43, съгласно плана на новобразуваните имоти на
м."Байчиновец",землището на с.Долна Кремена,одобрен със
Заповед №276/01.07.2010 г. на Областния управител на област
Враца.

1091

2670/12-052015

2670

1092

2672/13-052015

2672

1093

2674/13-052015

2674

1094

2676/13-052015

2676

1095

2683/20-052015

2683

1096

2684/28-052015

2684

2685/28-051097 2015

2685

1098

2686/28-052015

2686

1099

2687/29-052015

2687

1100

2688/29-052015

2688

три) в землището на с.Долна Кремена,
деветдесет лева и
м."Байчиновец", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.
шестдесет ст.).
Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска
територия. Категория на земята: Девета. Площ на
имота: 217 кв.м (двеста и седемнадесет кв.м).
Имот № 034017 (нула,тридесет и
четири,нула,седемнадесет) в землището на
с.Боденец, м."Кръкожаб", ЕКАТТЕ 04827,
130,20 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Кръкожаб",имот №
общ.Мездра. Начин ан трайно ползване: Нива.
тридесет лева и
034017
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 0,961 дка (нула
декара,деветстотин шестдесет и един кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 042519 (нула,четиридесет и две,петстотин
и деветнадесет) в землището на с.Типченица,
м."Преслапа", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 171,30 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Преслапа",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
седемдесет и един
042519
при неполивни условия: Седма. Площ на имота:
лева и тридесет ст.).
5,099 дка (пет декара ,нула,деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 042550 (нула,четиридесет и две,петстотин
и петдесет) в землището на с.Типченица,м."Горната
падина", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
442,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Горната падина",имот трайно ползване: Овощна градина. Категория на
(четиристотин
№ 042550
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на четиридесет и два
имота: 1,801 дка (един декар и осемстотин и един лева и петдесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 047150 (нула,четиридесет и седем,сто и
петдесет) в землището на с.Типченица,
м."Ракитата", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
133,50 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Ракитата",имот №
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при тридесет и три лева
047150
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 1,514
и петдесет ст.).
дка (един декар и петстотин и четиринадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 019035 (нула,деветнадесет,нула,тридесет и
пет) в землището на с.Върбешница,м."Рътовете",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
82,10 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Рътовете",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
и два лева и десет
019035
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 7,331 ст.).
дка (седем декара и триста тридесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесети), кв. 48 2085,60 лв. (две
(четиридесет и осем) по ЗРП на с.Моравица,
хиляди осемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,УПИ ХІІ,кв.48
одобрен със Заповед № 627/08.10.1990 г. с площ от пет лева и шестдесет
1000 кв.м (хиляда квадратни метра).
ст.).
Имот № 003016 (нула,нула,три,нула,шестнадесет) в
землището на с.Крапец,м."Пард. трап", ЕКАТТЕ
39483, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
76,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец, м."Пард. трап", имот №
Ливада. Категория на земята при неполивни
(седемдесет и шест
003016
условия: Четвърта. Площ на имота: 0,865 (нула
лева и тридесет ст.).
декара,осемстотин шестдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 003018 (нула,нула,три,нула,осемнадесет) в
землището на с.Крапец, м."Пард. трап", ЕКАТТЕ
272,90 лв. (двеста
39483, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Пард. трап", имот №
седемдесет и два
Ливада. Категория на земята при неполивни
003018
лева и деветдесет
условия: Четвърта. Площ на земята : 3,094 дка (три ст.).
декара,нула,деветдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000284 (нула,нула,нула,двеста осемдесет и
четири) в землището на с.Ребърково, м."Ливадите",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
182,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Ливадите",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
осемдесет и два лева
000284
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 3,064 дка и нула ст.).
(три декара и нула,шестдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
гарници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Ливадите",имот №
Имот № 000287 (нула,нула,нула,двеста осемдесет и 91,50 лв.
000287
седем) в землището на с.Ребърково, м."Ливадите", (деветдесет и един
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Ливадите",имот №
000292

1102

2690/29-052015

2690

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Ерден",имот № 000365

1103

2691/29-052015

2691

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Ерден",имот № 000366

1104

2692/29-052015

2692

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Ерден", имот № 000368

1105

2693/29-052015

2693

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Ерден",имот № 000375

1106

2694/29-052015

2694

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Ерден",имот № 000377

1107

2695/29-052015

2695

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Ливадите", имот №
000399

2696/01-061108 2015

2696

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,УПИ ХІV,кв.8 по плана на
с.Оселна,одобрен със Заповед № 849/1993 г.

1109

2703

2703/03-062015

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Здравченик",
имот № 007093
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ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и петдесет ст.).
ползване: Ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,541 дка
(един декар и петстотин четиридесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000292 (нула,нула,нула,двеста деветдесет и
две) в землището на с.Ребърково,м."Ливадите",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
94,40 лв.
ползване: Ливада.Категория на земята при
(деветдесет и четири
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,589 дка лева и четиридесет
(един декар и петстотин осемдесет и девет кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000365 (нула,нула,нула,триста шестдесет и
пет) в землището на с.Ребърково, м."Ерден",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
829,30 лв.
ползване: Ливада. Категория на земята при
(осемстотин
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 13,962
двадесет и девет
дка (тринадесет декара и деветстотин шестдесет и лева и тридесет ст.).
два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000366 (нула,нула,нула,триста шестдесет и
шест) в землището на с.Ребърково, м."Ерден",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
455,10 лв.
ползване: Ливада. Категория на земята при
(четиристотин
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 7,662 дка петдесет и пет лева
(седем декара и шестотин шестдесет и два кв.м).
и десет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000368 (нула,нула,триста шестдесет и
осем) в землището на с.Ребърково, м."Ерден",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
144,10 лв. (сто
ползване: Ливада. Категория на земята при
четиридесет и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,426 дка четири лева и десет
(два декара и четиристотин двадесет и шест кв.м). ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000375 (нула,нула,нула,триста седемдесет
и пет) в землището на с.Ребърково, м."Ерден",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
263,10 лв. (двеста
ползване: Ливада. Категория на земята при
шестдесет и три
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 3,796 дка лева и десет ст.).
(три декара и седемстотин деветдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000377 (нула,нула,нула,триста седемдесет
и седем) в землището на с.Ребърково,м."Ерден",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
418,50 лв.
ползване: Ливада. Категория на земята при
(четиристотин и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 7,045 дка осемнадесет лева и
(седем декара, нула,четиридесет и пет кв.м). Имотът петдесет ст.).
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000399 (нула,нула,нула,триста деветдесет и
девет) в землището на с.Ребърково, м."Ливадите",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
51,20 лв. (петдесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и един лева и
неполивни услвоия: Пета. Площ на имота: 0,775 дка двадесет ст.).
(нула декара,седемстотин седемдесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Комбинирана сграда за обществени
нужди,монолитна,със стоманобетонни елементи от
19954,60 лв.
550 кв.м (петстотин и петдесет кв.м), находяща се в (деветнадесет
УПИ ХІV (четиринадесет), кв.8 (осем) по плана на
хиляди деветстотин
с.Оселна. Сградата е изградена във фаза "груб
петдесет и четири
строеж" с частично изпълнени довършителни
лева и шестдесет
работи.За степента на завършеност на сградата е
ст.).
издадено Удостоверение № 126/28.05.2015 г. на
Гл.архитект на Община Мездра.
Имот № 007093 (нула,нула,седем,нула,деветдесет и 705,30 лв.
три) в землището на с.Горна
(седемстотин и пет
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Кремена,м."Здравченик", ЕКАТТЕ 16256,
лева и тридесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Изоставени
трайни насаждения.Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 22,606
дка (двадесет и два декара и шестотин и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 007094 (нула,нула,седем,нула,деветдесет и
четири) в землището на с.Горна
Кремена,м."Здравченик", ЕКАТТЕ 16256,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Здравченик",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 182,70 лв. (сто
ливада. Категория на земята при неполивни
осемдесет и два лева
№ 007094
условия: Девета.Площ на имота: 16,313 дка
и седемдесет ст.).
(шестнадесет декара и триста и тринадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 007100 (нула,нула,седем,сто) в землището
на с.Горна Кремана,м."Здравченик", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 24,30 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мецдра,с.Горна Кремена,м."Здравченик",имот
ливада. Категория на земята при неполивни
и четири лева и
№ 007100
условия: Девета. Площ на имота: 2,166 дка (два
тридесет ст.).
декара и сто шестдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 008011 (нула,нула,осем,нула единадесет) в
землището на с.Горна Кремена, м."Крайно ливада",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
71,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Крайна
ползване: Използвана ливада. Категория на земята (седемдесет и един
ливада",имот № 008011
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
лева и двадесет ст.).
6,360 дка (шест декара и триста и шестдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 013104 (нула,тринадесет,сто и четири) в
землището на с.Долна Кремена,м."Малка лисица",
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Ливада. Категория на земята при
51,40 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Малка
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 2,008 и ден лева и
лисица",имот № 013104
дка (два декара,нула,нула,осем кв.м). Имота попада четиридесет ст.).
в: Отдел/подотдел - 162/с-широколистна гора- 0,030
дка.Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 009038 (нула,нула,девет,нула,тридесет и
осем) в землището на с.Горна
Кремена,м."Ботурчето", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Изоставени
214,60 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра, с.Горна Кремена,м."Ботурчето", имот трайни насаждения.Категория на земята при
неполивни условия: Девета.Площ на имота: 6,879 четиринадесет лева
№ 009038
дка ( шест декара и осемстотин седемдесет и девет и шестдесет ст.).
кв.м). Имотът попада в: Отдел/подотдел-174/чшироколистна гора- 0,063 дка ( нула декара,нула
шестдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 009039 (нула,нула,девет,нула,тридесет и
девет) в землището на с.Горна Кремена.
м."Ботурчето", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 147,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Ботурчето",имот № на трайно ползване: Изоставени трайни
четиридесет и седем
009039
насаждения.Категория на земята при неполивни
лева и нула ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 4,712 дка (четири
декара и седемстотин и дванадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009052 (нула,нула,девен,нула,петдесет и
две) в землището на с.Горна Кремена,
м."Ботурчето", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 282,50 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Ботурчето",имот № на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения. осемдесет и два лева
009052
Категория на земята при неполивни условия:
и петдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 8,048 дка (осем декара и
нула,четиридесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Ботурчего", имот Имот № 009059 (нула,нула,девет,нула,петдесет и
207,00 лв. (двеста и
№ 009059
девет) в землището на с.Горна Кремена,
седем лева и нула
м."Ботурчето", ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра. Начин ст.).
на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 5,055 дка (пет
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1118

2712/04-062015

2712

1119

2713/04-062015

2713

1120

2714/04-062015

2714

1121

2715/04-062015

2715

2723/09-061122 2015

2723

1123

2724/09-062015

2724

1124

2725/09-062015

2725

1125

2726/09-062015

2726

1126

2729/15-062015

2729

декара,нула,петдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 009061 (нула,нула,девет,нула,шестдесет и
едно) в землището на с.Горна Кремена,
м."Ботурчето", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Изоставени трайни
332,90 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Ботурчето",имот № насаждения.Категория на земята при неполивни
тридесет и два лева
009061
условия: Девета. Площ на имота: 10,669 дка (десет и деветдесет ст.).
декара и шестотин шестдесет и девет кв.м). Имота
попада в: Отдел/подотдел - 174/г2-широколистна
гора - 0,032 дка. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 009062 (нула,нула,девет,нула,шестдесет и
две) в землището на с.Горна Кремена,м."Ботурчето",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Изоставени трайни насаждения.
126,90 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Ботурчето",имот № Категория на земята при неполивни условия:
двадесет и шест лева
009062
Девета. Площ на имота: 3,098 дка (три декара и
и деветдесет ст.).
нула,деветдесет и осем кв.м).Имота попада в:
Отдел/подотдел - 174/ч-широколистна гора - 0,003
дка. Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 009066 (нула,нула,девет,нула,шестдесет и
шест) в землището на с.Горна Кремена,м."Венеца",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
112,10 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Венеца",имот № ползване: Използвана ливада. Категория на земята дванадесет лева и
009066
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
десет ст.).
7,624 дка (седем декара и шестотин двадесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 007082 (нула,нула,седем,нула,осемдесет и
две) в землището на с.Горна Кремена,м."Крайна
ливада", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
155,70 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мезда,с.Горна Кремена,м."Крайна
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
петдесет и пет лева
ливада",имот № 007082
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
и седемдесет ст.).
имота: 13,898 дка (тринадесет лева и осемстотин
деветдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 013127 (нула,тринадесет,сто двадесет и
седем) в землището на с.Долна Кремена,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Лисица",имот № м."Лисица", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на 128,30 лв. (сто
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при двадесет и осем лева
013127
неполивни условия: Седма.Площ на имота: 5,013
и тридесет ст.).
дка (пет декара,нула,тринадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 013128 (нула,тринадесет,сто двадесет и
осем) в землището на с.Долна Кремена, м."Лисица",
120,30 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Лисица",имот № ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Ливада. Категория на земята при
двадесет лева и
013128
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 4,700 тридесет ст.).
дка (четири декара и седемстотин кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 013185 (нула,тринадесет,сто осемдесет и
пет) в землището на с.Долна Кремена, м."Малка
лисица", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на
125,40 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Долна Кремена, м."Малка лисица", трайно ползване: Ливада. Категория на земята при двадесет и пет лева
имот № 013185
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 4,899 и четиридесет ст.).
дка (четири декара и осемстотин деветдесет и девет
св.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 017103 (нула,седемнадесет,сто и три) в
землището на с.Долна Кремена, м."Лисица",
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
207,00 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Лисица",имот № ползване: ливада. Категория на земята при
седем лева и нула
017103
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 8,084 ст.).
дка (осем декара,нула,осемдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Край село",имот Имот № 115006 (сто и петнадесет,нула,нула,шест) в 108,60 лв. (сто и
№ 115006
землището на с.Ослен Криводол, м."Край село",
осем лева и
ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на трайно
шестдесет ст.).
ползване: Друга селскостопанска територия.
Категория на земята при неполивни условия: Осма.
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1127

2730/15-062015

2730

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Край село",имот
№ 115008

1128

2731/15-062015

2731

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Край село",имот
№ 115009

2732/15-061129 2015

2732

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м. "Байково търне",имот №
010279

1130

2733/15-062015

2733

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,"Байково търне",имот №
010294

1131

2734/15-062015

2734

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Байково търне",имот №
010296

1132

2736/15-062015

2736

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Полето",имот № 000160

2737/15-061133 2015

2737

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Вишниците",имот №
024035

2809/27-072015

2809

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Алиева
поляна",имот № 002062

2810/27-071135 2015

2810

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Черешата",имот №
012057

1136

2811

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Черешата",имот №

1134

2811/27-07-
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Площ на имота: 4,107 дка (четири декара и сто и
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 115008 (сто и петнадесет,нула,нула,осем) в
землището на с.Ослен Криводол, м."Край село",
454,60 лв.
ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиристотин
ползване: Друга селскостопанска територия.
петдесет и четири
Категория на земята при неполвини условия: Осма.
лева и шестдесет
Площ на имота: 17,189 дка (седемнадесет декара и ст.).
сто осемдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 115009 (сто и петнадесет,нула,нула,девет) в
землището на с.Ослен Криводол, м."Край село",
ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на трайно
57,70 лв. (петдесет
ползване: Друга селскостопанска територия.
и седем лева и
Категория на земята при неполивни условия: Осма. седемдесет ст.).
Площ на имота: 2,181 дка (два декара и сто
осемдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 010279 (нула,десет,двеста седемдесет и
девет) в землището на с.Царевец, м."Байково търне",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
296,10 лв. (двеста
ползване: Ливада. Категория на земята при
деветдесет и шест
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 5,608 дка лева и десет ст.).
(пет декара и шестотин и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010294 (нула,десет,двеста деветдесет и
четири) в землището на с.Царевец, м."Байково
търне", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на
88,40 лв.
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при (осемсдесет и осем
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,675 дка лева и четиридесет
(един декар и шестотин седемдесет и пет кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 010296 (нула,десет,двеста деветдесет и
шест) в землището на с.Царевец,м."Байково търне",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
24,30 лв. (двадесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и четири лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,174 тридесет ст.).
дка (два декара и сто седемдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000160 (нула,нула,нула,сто и шестдесет) в
землището на с.Боденец, м."Полето", ЕКАТТЕ 04827
,общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пустееща
необработваема земя. Категория на земята при
92,50 лв.
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,219 дка (деветдесет и два
(един декар и двеста и деветнадесет кв.м). Имотът е лева и петдесет ст.).
образуван от имот № 000149 (нула,нула,нула,сто
четиридесет и девет). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 024035 (нула,двадесет и четири,нула
тридесет и пет) в землището на
92,80 лв. (
с.Боденец,м."Вишниците", ЕКАТТЕ 04827,
деветдесет и два
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
лева и осемдесет
Категория на земята при неполивни условия: Пета. ст.).
Площ на имота: 0,902 дка (нула ,декара ,деветстотин
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 002062 (нула,нула,две,нула,шестдесет и
две) в землището на с.Горна Кремена, м."Алиева
поляна", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
131,50 лв. (сто
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
тридесет и един лева
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 0,971 и петдесет ст.).
дка (нула,декара,деветстотин седемдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 012057 (нула,дванадесет,нула,петдесет и
седем) в землището на с.Горна Кремена,
392,80 лв. (триста
м."Черешата", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин деветдесет и два
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при лева и осемдесет
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 2,900 ст.).
дка (два декара и деветстотин кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 012080 (нула,дванадесет,нула,осемдесет) в 176,10 лв. (сто
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012080

1137

2812/27-072015
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2813/27-072015

2813

1139

2814/27-072015

2814

1140

2815/27-072015

2815

1141

2816/27-072015

2816

1142

2817/27-072015

2817

2818/27-071143 2015

2818

2819/27-072015

2819

2820/27-071145 2015

2820

1146

2821

1144

2821/28-07-

землището на с.Горна Кремена,м. "Черешата",
седемдесет и шест
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и десет ст.).
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
условия: Четвърта. Площ на имота: 1,300 дка (един
декар и триста кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 016095 (нула,шестнадесет,нула,деветдесет
и пет) в землището на с.Горна Кремена, м."Тихова
36,20 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
и шест лева и
№ 016095
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 0,599 двадесет ст.).
дка (нула,декара и петстотин деветдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 017043
(нула,седемнадесет,нула,четиридесет и три) в
землището на с.Горна Кремена, м."Полето",
14,70 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Полето",имот № ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиринадест лева
017043
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и седемдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 0,801 дка
(нула,декара,осемстотин и един кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 017054 (нула,седемнадесет,нула,петдесет и
четири) в землището на с.Горна Кремена,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Полето",имот № м."Полето", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на 13,40 лв.
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
(тринадесет лева и
017054
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 0,730 четиридесет ст.).
дка (нула,декара и седемстотин и тридесет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 019128 (нула,деветнадесет,сто двадесет и
осем) в землището на с.Горна
Кремена,м."Краварника", ЕКАТТЕ 16256,
569,00 лв.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Краварника",
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
(петстотин
имот № 019128
Категория на земята при неполивни условия: Пета. шестдесет и девет
Площ на земята : 5,530 дка (пет декара и петстотин лева и нула ст.).
и тридесет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 019135 (нула,деветнадесет,сто тридесет и
пет) в землището на с. Горна Кремена, м."Полето",
1167,80 лв. (хиляда
ЕКАТТЕ
16256, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Полето",имот №
сто шестдесет и
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
019135
седем лева и
условия: Пета. Площ на имота: 11,349 дка
осемдесет ст.).
(единадесет декара и триста четиридесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 022376 (нула,двадесет и две,триста
седемдесет и шест) в землището на с.Горна
Кремена,
м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. 59,60 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот №
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на
и девет лева и
022376
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
шестдесет ст.).
имота: 0,701 дка (нула,декара и седемстотин и един
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 022383 (нула,двадесет и две,триста
осемдесет и три) в землището на с.Горна Кремена,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот № м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на 93,50 лв.
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
(деветдесет и три
022383
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,099 лева и петдесет ст.).
дка (един декар,нула,деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 028143 (нула,двадесет и осем,сто
четиридесет и три) в землището на с.Горна
Кремена,м."Байчовица", ЕКАТТЕ 16256,
155,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Байчовица",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
петдесет и пет лева
№ 028143
Категория на земята при неполивни условия: Шеста.
и нула ст.).
Площ на имота: 1,822 дка (един декар и осемстотин
двадесет и два кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 028145 (нула,двадесет и осем,сто
четиридесет и пет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Байчовица",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 43,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Байчовица",имот
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при (четиридесет и три
№ 028145
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 0,507 лева и десет ст.).
дка (нула декара,петстотин и седем кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ І,пл.№363,кв.17,сграда Помещение- бивша регистратура (кабинет) от 33
4285,50 лв. (четири
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Актове

2015

на Общинска поликлиника - гр.Мездра

2822/30-072015

2822

2823/30-071148 2015

2823

1149

2824/30-072015

2824

1150

2825/30-072015

2825

2826/30-071151 2015

2826

1152

2827/30-072015

2827

1153

2828/30-072015

2828

1154

2829/30-072015

2829

1155

2830/30-072015

2830

1156

2831/30-072015

2831

1147

кв.м (тридесет и три кв.м) находящо се на първия хиляди двеста
етаж от масивна ,стоманобетонна триетажна сграда, осемдесет и пет лева
на Общинска поликлиника - гр.Мездра, построена и петдесет ст.).
през 1965 г.
Имот № 029030 (нула,двадесет и
девет,нула,тридесет) в землището на с.Горна
Кремена, м."Копана могила", ЕКАТТЕ 16256,
85,00 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Копана могила",
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
и пет лева и нула
имот № 029030
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. ст.).
Площ на имота: 0,999 дка (нула декара и
деветстотин деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 029056 (нула,двадесет и
девет,нула,петдесет и шест) в землището на с.Горна
Кремена, м."Копана Могила", ЕКАТТЕ
76,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Копана
16256,общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива. (седемдесет и шест
могила",имот № 029056
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. лева и петдесет ст.).
Площ на имота: 0,900 дка (нула,декара,деветстотин
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 029058 (нула,двадесет и
девет,нула,петдесет и осем) в землището на с.Горна
Кремена,
м."Копана могила", ЕКАТТЕ 16256,
42,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Копана
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
(четиридесет и два
могила",имот № 029058
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. лева и петдесет ст.).
Площ на имота: 0,500 дка (нула декара,петстотин
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 031111 (нула,тридесет и едно,сто и
единадесет) в землището на с.Горна Кремена,м."До
село",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
115,50 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."До село",имот №
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
петнадесет лева и
031111
неполивни условия: Четвърта.Площ на имота: 0,853 петдесет ст.).
дка (нула декара,осемстотин петдесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 032020 (нула,тридесет и две,нула,двадесет)
в землището на с.Горна Кремена, м."Лудови бари",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Лудови бари",имот
100,80 лв. (сто лева
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и осемдесет ст.).
№ 032020
условия: Четвърта.Площ на имота: 0,744 дка (нула
декара,седемстотин четиридесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 032041 (нула,тридесет и
две,нула,четиридесет и едно) в землището на
с.Горна Кремена,м."Селището", ЕКАТТЕ 16256,
35,50 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Селището",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
и пет лева и
032041
Категория ва земята при неполивни условия:
петдесет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 0,262 дка (нула
декара,двеста шестдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 032127 (нула,тридесет и две,сто двадесет и
седем) в землището на с.Горна
Кремана,м."Селището", ЕКАТТЕ 16256,
118,10 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Селището",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
осемнадесет лева и
032127
Категория на земята при неполивни условия:
десет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 0,872 дка (нула
декара,осемстотин седемдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 032152 (нула,тридесет и две,сто петдесет и
две) в землището на с.Горна Кремена,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Селището",имот № м."Селището", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 235,70 лв. (двеста
на трайно ползване: Нива. Категория на земята при тридесет и пет лева
032152
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 1,740 и седемдесет ст.).
дка (един декар и седемстотин и четиридесет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 034014 (нула,тридесет и
четири,нула,четиринадесет) в землището на с.Горна
Кремена, м."Сеньова могила", ЕКАТТЕ 16256,
338,80 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна кремана,м."Сеньова
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
тридесет и осем лева
могила",имот № 034014
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. и осемдесет ст.).
Площ на имота: 3,983 дка (три декара и деветстотин
осемдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Сеньова
Имот № 034036 (нула,тридесет и
76,30 лв.
могила",имот № 034036
четири,нула,тридесет и шест) в землището на
(седемдесет и шест
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Актове

1157

2832/30-072015

2832

1158

2833/30-072015

2833

1159

2834/30-072015

2834

1160

2835/30-072015

2835

2836/30-071161 2015

2836

2837/30-072015

2837

2838/30-071163 2015

2838

1164

2839/30-072015

2839

1165

2840/30-072015

2840

1162

с.Горна Кремена, м."Сеньова могила", ЕКАТТЕ
лева и тридесет ст.).
16256, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
Шеста. Площ на имота: 0,897 дка (нула
декара,осемстотин деветдесет и седем кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 034046 (нула,тридесет и
четири,нула,четиридесет и шест) в землището на
с.Горна Кремена,м."Сеньова могила", ЕКАТТЕ
127,50 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Сеньова
16256, общ. Мездра. Начин на трайно ползване:
двадесет и седем
могила",имот № 034046
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
лева и петдесет ст.).
Шеста. Площ на имота: 1,499 дка (един декар и
четиристотин деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 035032 (нула,тридесет и пет,нула,тридесет
и две) в землището на с.Горна Кремена,
м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на 21,20 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот № трайно ползване: Нива. Категория на земята при
и един лева и
035032
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 2,939 двадесет ст.).
дка (два декара и деветстотин тридесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 035511 (нула,тридесет и пет,петстотин и
единадесет) в землището на с.Горна
Кремена,м."Попов пчелин", ЕКАТТЕ 16256,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Попов
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
30,20 лв. (тридесет
пчелин",имот № 035511
Категория на земята при неполивни условия:
лева и двадесет ст.).
Десета. Площ на имота: 4,193 дка ( четири декара и
сто деветдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 035513 (нула,тридесет и пет,петстотин и
тринадесет) в землището на с.Горна
Кремена,м."Попов пчелин", ЕКАТТЕ 16256,
23,20 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Попов
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
и три лева и
пчелин",имот № 035513
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет ст.).
Десета. Площ на имота: 3,224 дка ( три декара и
двеста двадесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 035620 (нула,тридесет и пет,шестстотин и
двадесет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на 87,40 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот №
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
и седем лева и
035620
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,199 четиридесет ст.).
дка (един декар и сто деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 035655 (нула,тридесет и пет,шестотин
петдесет и пет) в землището на с.Горна
Кремена,м."Попов пчелин",ЕКАТТЕ 16256,
34,40 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Попов
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
и четири лева и
пчелин",имот № 035655
Категория на земята при неполивни условия:
четиридесет ст.).
Десета. Площ на имота: 4,773 дка (четири декара и
седемстотин седемдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 035656 (нула,тридесет и пет,шестотин
петдесет и шест) в землището на с.Горна
Кремена,м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. 29,40 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот №
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на
и девет лева и
035656
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
четиридесет ст.).
имота: 4,086 дка (четири декара,нула,осемдесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 037066 (нула,тридесет и
седем,нула,шестдесет и шест) в землището на
с.Горна Кремена,м."Дъбовете", ЕКАТТЕ 16256,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Дъбовете",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
7,50 лв. (седем лева
037066
Категория на земята при неполивни условия: Осма. и петдесет ст.).
Площ на имота: 0,239 дка (нула декара,двеста
тридесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Добрилов
Имот № 038188 (нула,тридесет и осем,сто
24,40 лв. (двадесет
дол",имот № 038188
осемдесет и осем) в землището на с.Горна
и четири лева и
Кремена,м."Добрилов дол", ЕКАТТЕ 16256,
четиридесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
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2847/17-082015
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2848/17-082015

2848

1174

2849/18-082015

2849

Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 1,327 дка (един декар и
триста двадесет и седем кв.м). Имотът е възстановен
в нови граници.
Имот № 000268 (нула,нула,нула,двеста шестдесет и
осем) в землището на с.Горна Бешовица, м."Бачвар",
1326,40 лв. (хиляда
ЕКАТТЕ
16122, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Бачвар",имот №
триста двадесет и
ползване: Друга произодствена база. Категория на
000268
шест лева и
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на четиридесет ст.).
имота: 0,954 дка (нула декара,деветстотин петдесет
и четири кв.м).
УПИ ІІ (две), пл. № 203 (двеста и три) в кв. 31
1368,00 лв. (хиляда
(тридесет и едно) по плана на с.Елисейна,
триста шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Елисейна,УПИ ІІ,пл.№ 203, кв.31
общ.Мездра, одобрен със Заповед №
осем лева и нула
1408/16.08.1971 год. от 600 кв.м (шестотин кв.м).
ст.).
Имот № 012258 (нула,дванадесет,двеста петдесет и
осем) в землището на с.Типченица, м."В село",
ЕКАТТЕ 72432,общ.Мездра. Начин на трайно
40,70 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."В селото",имот №
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни (четиридесет лева и
012258
условия: Седма. Площ на имота: 0,708 (нула,декара , седемдесет ст.).
седемстотин и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 017173 (нула, седемнадесет,сто седемдесет
и три) в землището на с.Горна Кремена,
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория 23,70 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на и три лева и
№ 017173
имота: 2,119 дка (два декара и сто и деветнадесет
седемдесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници. Имотът е образуван от имот №
017170 (нула,седемнадесет,сто и седемдесет).
Имот № 017174 (нула,седемнадесет,сто седемдесет
и четири) в землището на с.Горна Кремена, м."
Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Манастира",имот трайно ползване: Използвана ливада. Категория на 10,50 лв. (десет лева
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
№ 017174
и петдесет ст.).
имота: 0,938 дка (нула,декара,деветстотин тридесет
и осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници. Имотът е образуван от имот
№ 017170 (нула,седемнадесет,сто и седемдесет).
Имот № 017175 (нула,седемнадесет,сто седемдесет
и пет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот на трайно ползване: Използване ливада. Категория 1,70 лв. (един лев и
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
№ 017175
седемдесет ст.).
имота: 0,148 дка (нула,декара,сто четиридесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници. Имотът е образуван от имот
№ 017170 (нула,седемнадесет,сто и седемдесет).
Имот № 017176 (нула,седемнадесет,сто седемдесет
и шест) в землището на с.Горна Кремена,
м.Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот на земята при неполивни условия: Девета. Площ на 5,60 лв. (пет лева и
№ 01176
имота: 0,498 дка (нула декара,четиристотин
шестдесет ст.).
деветдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 017170 (нула,седемнадесет
,сто и седемдесет).
Имот № 017177 (нула,седемнадесет,сто седемдесет
и седем) в землището на с. Горна Кремена,
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория 344,20 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот на земята при неполивни условия: Девета. Площ на четиридесет и
№ 017177
имота: 30,736 дка (тридесет декара,седемстотин
четири лева и
тридесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
двадесет ст.).
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 017170 (нула,седемнадесет,сто
и седемдесет).
обл.Враца,общ.Мездар,с.Руска Бела,м. "Пясъка",имот №
Имот № 370009 (триста и
1185,40 лв. (хиляда
370009
седемдесет,нула,нула,девет) в землището на с.Руска сто осемдесет и пет
Бела, м."Пясъка", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
лева и четиридесет
Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска ст.).
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територия. Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота: 0,898 дка (нула
декара,осемстотин деветдесет и осем кв.м).
Имот № 042001 (нула,четиридесет и
две,нула,нула,едно) в землището на с.Кален,м."До
гробищата", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на
283,90 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."До гробищата",имот №
трайно ползване: Полска култура. Категория на
осемдесет и три лева
042001
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
и деветдесет ст.).
имота: 1,055 дка (един декар и нула,петдесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 042002 (нула,четиридесет и
две,нула,нула,две) в землището на с.Кален, м."До
гробищата", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на 39,40 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."До гробищата",имот №
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
и девет лева и
042002
земята при неполивни услвоия: Четвърта. Площ на четиридесет ст.).
имота: 0,408 дка (нула декара,четиристотин и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 042003 (нула,четиридесет и
две,нула,нула,три) в землището на с.Кален, м."До
гробищата", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на 190,20 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."До гробищата",имот №
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
деветдесет лева и
042003
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на двадесет ст.).
имота: 1,969 дка (един декар и деветстотин
шестдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 042004 (нула,четиридесет и
две,нула,нула,четири) в землището на с.Кален,
м."До гробищата", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра.
159,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."До гробището",имот №
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
петдесет и девет
042004
Категория на земята при неполивни условия:
лева и осемдесет
Четвърта. Площ на имота: 1,812 дка (един декар и ст.).
осемстотин и дванадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 042007 (нула,четиридесет и
две,нула,нула,седем) в землището на с.Кален, м."До
гробището", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на 519,90 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."До гробището",имот №
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на (петстотин и
042007
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на деветнадесет лева и
имота: 5,894 дка (пет декара и осемстотин
деветдесет ст.).
деветдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 043002 (нула,четиридесет и
три,нула,нула,две) в землището на с.Кален, м."Над
гробищата", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на 971,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Над гробищата",имот №
трайно ползване: Полска култура. Категория на
(деветстотин
043002
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на седемдесет и един
имота: 3,609 дка (три декара и шестотин и девет
лева и двадесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 043005 (нула,четиридесет и
три,нула,нула,пет) в землището на с.Кален, м."Над
гробищата", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на 9597,20 лв. (девет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Над гробищата",имот №
трайно ползване: Полска култура. Категория на
хиляди петстотин
043005
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на деветдесет и седем
имота: 35,664 дка (тридесет и пет декара и
лева и двадесет ст.).
шестстотин шестдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 045001 (нула,четиридесет и
пет,нула,нула,едно) в землището на с.Кален, м.
"Рупите", ЕКАТТЕ 35314. Начин на трайно
290,80 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Рупите",имот № 045001
ползване: Полска култура. Категория на земята при деветдесет лева и
неполивни условия: Пета.Площ на имота: 1,405 дка осемдесет ст.).
(един декар и четиристотин и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Поземлен имот № 838 (осемстотин тридесет и
осем) в квартал 67 а, по плана на с.Зверино, одобрен 4002,90 лв. (четири
със Заповед № 400/26.06.1990 г., изменен със
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,кв.67-а,ПИ № 838
хиляди и два лева и
Заповед № 285/02.06.2000 г. , изменен със Заповед деветдесет ст.).
№ 613/24.08.2015 г. с площ от 1070 квадратни метра
(хиляда и седемдесет кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна м."Студенишка падина",имот Имот № 000627 (нула,нула,нула,шестотин двадесет 44,60 лв.
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и седем) в землището на с.Оселна, м."Студенишка (четиридесет и
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
четири лева и
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на шестдесет ст.).
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 3,540 дка (три декара и петстотин и
четиридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001349 (нула,нула,едно,триста четиридесет
и девет) в землището на с.Оселна, м."Колова
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
51,10 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Колова падина",имот №
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
и един лева и десет
001349
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
ст.).
имота: 3,171 дка (три декара и сто седемдесет и
един кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001505 (нула,нула,едно,петстотин и пет) в
землището на с.Оселна, м."Студенишка падина",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. начин на трайно
18,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Студенишка падина",имот ползване: Използвана ливада. Категория на земята (осемнадесет лева и
№ 001505
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
тридесет ст.).
1,308 дка (един декар и триста и осем кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001527 (нула,нула,едно,петстотин двадесет
и седем) в землището на с.Оселна, м."Водни рът",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
154,30 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Водни рът",имот № 001527 ползване: Използвана ливада. Категория на земята петдесет и четири
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
лева и тридесет ст.).
6,390 дка ( шест декара и триста и деветдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001529 (нула,нула,едно,петстотин двадесет
и девет) в землището на с.Оселна,м."Водни рът",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
112,80 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Водни рът",имот № 001529 ползване: Използвана ливада. Категория на земята дванадесет лева и
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
осемдесет ст.).
4,672 дка (четири декара и шестотин седемдесет и
два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 019015
(нула,деветнадесет,нула,петнадесет) в землището на
с.Старо село, м."Белава", ЕКАТТЕ 69050,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
1299,90 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Белава",имот № 019015 Категория на земята при неполивни условия: Пета. двеста деветдесет и
Площ на имота: 14,738 дка (четиринадесет декара и девет лева и
седемстотин тридесет и осем кв.м). Имотът
деветдесет ст.).
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имотът е образуван от имот № 019011
(нула,деветнадесет,нула,единадесет).
Имот № 083080 (нула,осемдесет и
три,нула,осемдесет) в землището на с.Царевец,
м."Негрещица" , ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Скала. Категория на
278,50 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Негрещица",имот №
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
седемдесет и осем
083080
имота: 0,211 дка (нула декара,двеста и единадесет лева и петдесет ст.).
кв.м). Имотът е образуван от имот № 000477
(нула,нула,нула,четиристотин седемдесет и седем
кв.м).
Имот № 000093 (нула,нула,нула,нула,деветдесет и
три) в землището на с.Ослен Криводол,ЕКАТТЕ
54256, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Друг 287,80 лв. (двеста
вид канал. Площ на имота: 0,218 дка (нула
осемдесет и седем
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,имот № 000093
декара,двеста и осемнадесет кв.м). Имотът е
лева и осемдесет
образуван от имот № 000079
ст.).
(нула,нула,нула,нула,седемдесет и девет) и имот №
000062 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и две).
29957,80 лв.
УПИ І (едно), кв.10 (десет) по плана на гр.Мездра, (двадесет и девет
одобрен със Заповед № 111/20.01.1989 г. от 3914
хиляди деветстотин
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ І,кв.10
кв.м (три хиляди деветстотин и четиринадесет
петдесет и седем
квадратни метра).
лева и осемдесет
ст.).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,УПИ ІІІ,общ.
Урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) в квартал 92 4305,40 лв. (четири
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123/171

1/10/2019

Актове

2015

2903/16-121194 2015

2903

2904/18-011195 2016

2904

1196

2905/18-012016

2905

1197

2906/18-012016

2906

1198

2907/18-012016

2907

1199

2908/18-012016

2908

1200

2909/18-012016

2909

1201

2941/04-022016

2941

1202

2946/04-022016

2946

1203

2956/08-022016

2956

(деветдесет и втори) по плана на с.Зверино,
хиляди триста и пет
общ.Мездра , одобрен със Заповед № 400/26.06.1990 лева и четиридесет
г. от 1355 кв.м. (хиляда триста петдесет и пет
ст.).
квадратни метра).
Имот № 106270 (сто и шест,двеста и седемдесет) в
землището на с.Люти дол, м."Хумата", ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
32,30 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Хумата",имот № 106270 Нива. Категория на земята при неполивни условия: и два лева и
Седма. Площ на имота: 0,561 дка (нула
тридесет ст.).
декара,петстотин шестдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 035053 (нула,тридесет и пет,нула,петдесет
и три) в землището на с.Върбешница, м."Крапец",
134,60 лв. (сто
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Крапец",имот №
тридесет и четири
ползване
:
Лозе.
Категория
на
земята
при
неполивни
035053
лева и шестдесет
условия: Пета. Площ на имота: 0,831 дка (нула
ст.).
декара,осемстотин тридесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 035054 (нула,тридесет и пет,нула,петдесет
и четири) в землището на с.Върбешница,
176,70 лв. (сто
м."Крапец",ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.Начин на седемдесет и шест
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Крапец",имот №
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
035054
лева и седемдесет
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,003 дка ст.).
(два декара,нула,нула,три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 035075 (нула,тридесет и
пет,нула,седемдесет и пет) в землището на
с.Върбешница, м."Крапец", ЕКАТТЕ 12704,
109,90 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Крапец",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
девет лева и
035075
Категория на земята при неполивни условия: Пета. деветдесет ст.).
Площ на имота: 1,246 дка (един декар и двеста
четиридесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 035076 (нула,тридесет и
пет,нула,седемдесет и шест) в землището на
с.Върбешница, м."Крапец", ЕКАТТЕ 12704,
63,00 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Крапец",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
и три лева и нула
035076
Категория на земята при неполивни условия: Пета. ст.).
Площ на имота: 0,389 дка (нула, декара,триста
осемдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 035077 (нула,тридесет и
пет,нула,седемдесет и седем) в землището на
с.Върбешница,м."Крапец", ЕКАТТЕ 12704
62,90 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м.""Крапец",имот №
,общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
и два лева и
035077
Категория на земята при неполивни условия: Пета. деветдесет ст.).
Площ на имота: 0,388 дка (нула,декара,триста
осемдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 035081 (нула,тридесет и
пет,нула,осемдесет и едно) в землището на
с.Върбешница, м."Крапец", ЕКАТТЕ 12704,
107,90 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Крапец",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
седем лева и
035081
Категория на земята при неполивни условия: Пета. деветдесет ст.).
Площ на имота: 0,666 дка (нула,декара,шестотин
шестдесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
60 кв.м (шестдесет квадратни метра) идеална част
от урегулиран поземлен имот І (първи), пл.№ 204
41,60 лв.
(двеста и четири) в кв. 24 (двадесет и четири) по
(четиридесет и един
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,УПИ І,пл.№ 204,кв.24
плана на с.Ребърково, общ.Мездра,одобрен със
лева и шестдесет
Заповед № 945/29.06.1965 г., целият от 780 кв.м,
ст.).
ведно с търговски обект с РЗП от 50 кв.м.
Имот № 001012 (нула,нула,едно,нула,дванадесет) в
землището на с.Оселна,м."Явровица", ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
51,30 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна, м."Явровица",имот № 001012 Използвана ливада. Категория на земята при
и един лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота 4,071 тридесет ст.).
дка (четири декара ,нула,седемдесет и един
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца, общ.Мездра,с.Оселна,м."Гергова мъртвина",имот
Имот № 000439 (нула,нула,нула,четиристотин
252,90 лв. (двеста
№ 000439
тридесет и девет) в землището на
петдесет и два лева
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1/10/2019

Актове

1204

2976/11-022016

2976

1205

2977/11-022016

2977

1206

2978/12-022016

2978

1207

2979/12-022016

2979

1208

2980/12-022016

2980

1209

2981/12-022016

2981

1210

2982/12-022016

2982

1211

2983/12-022016

2983

1212

2984/12-022016

2984

с.Оселна,м."Гергова мъртвина", ЕКАТТЕ 54047,
и деветдесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
ливада. Категория на земята при неполивни
условия: Осма. Площ на имота: 10,471 дка (десет
декара и четиристотин седемдесет и един кв.м).
Имотът е образуван от имот № 000416
(нула,нула,нула,четиристотин и шестнадесет).
Имот № 000286 (нула,нула,нула,двеста осемдесет и
шест) в землището на с.Очин дол, м."Падеж",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
15,10 лв.
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Падеж",имот № 000286
(петнадесет лева и
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
десет ст.).
1,351 дка (един декар и триста петдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000288 (нула,нула,нула,двеста осемдесет и
осем) в землището на с.Очин дол, м."Падеж",
ЕКАТТЕ 54506,общ.Мездра. Начин на трайно
15,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Падеж",имот № 000288 ползване: Използвана ливада. Категория на земята (петнадесет лева и
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
четиридесет ст.).
1,378 дка (един декар и триста седемдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000396 (нула,нула,нула,триста деветдесет и
шест) в землището на с.Очин дол, м."Ливадите",
ЕКАТТЕ 54506 , общ.Мездра. Начин на трайно
40,80 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ливадите",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята (четиридесет лева и
000396
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
осемдесет ст.).
3,642 дка (три декара и шестотин четиридесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000400 (нула,нула,нула,четиристотин) в
землището на с.Очин дол, м."Ливадите", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
142,50 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ливадите",имот №
Използвана ливада. Категория на земята при
четиридесет и два
000400
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 12,719 лева и петдесет ст.).
дка (дванадесет декара и седемстотин и
деветнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000405 (нула,нула,нула,четиристотин и
пет) в землището на с.Очин дол, м."Ливадите",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
15,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ливадите",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята (петнадесет лева и
000405
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
петдесет ст.).
1,382 дка (един декар и триста осемдесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000411 (нула,нула,нула,четиристотин и
единадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Ливадите", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 51,00 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ливадите",имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория и един лева и нула
000411
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 4,554 дка (четири декара,петстотин петдесет
и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000412 (нула,нула,нула,четиристотин и
дванадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Ливадите", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
36,00 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ливадите",имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория и шест лева и нула
000412
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 3,215 дка (три декара и двеста и петнадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000416 (нула,нула,нула,четиристотин и
шестнадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Падеж", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на 81,60 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Падеж",имот № 000416 трайно ползване: Използвана ливада. Категория на (осемедесет и един
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и шестдесет
имота: 7,290 дка (седем декара и двеста и деветдесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ливадите",имот №
Имот № 000424 (нула,нула,нула,четиристотин
7,50 лв. (седем лева
000424
двадесет и четири) в землището на с.Очин дол,
и петдесет ст.).
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1/10/2019

Актове

1213

2985/12-022016

2985

1214

2986/16-022016

2986

1215

2987/16-022016

2987

1216

2988/16-022016

2988

1217

2989/16-022016

2989

1218

2990/16-022016

2990

1219

2991/16-022016

2991

1220

2992/16-022016

2992

1221

2993/16-022016

2993

м."Ливадите", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 1,879 дка (един декар,осемстотин седемдесет
и девет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000425 (нула,нула,нула,четиристотин
двадесет и пет) в землището на с.Очин дол,
м."Ливадите", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ливадите",имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория 7,60 лв. (седем лева
000425
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на и шестдесет ст.).
имота: 1,912 дка (един декара,деветстотин и
дванадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000427 (нула,нула,нула,четиристотин
двадесет и седем) в землището на с.Очин
дол,м."Ливадите", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ливадите",имот №
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
4,50 лв. (четири
000427
Категория на земята при неполивни условия:
лева и петдесет ст.).
Десета. Площ на имота: 1,126 дка (един декар,сто
двадесет и шест кв.м). Имотът е възстановен
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000429 (нула,нула,нула,четиристотин
двадесет и девет) в землището на с.Очин дол,
м."Ливадите", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 17,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ливадите", имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
(седемнадесет лева и
000429
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на четиридесет ст.).
имота: 4,362 дка (четири декара и триста шестдесет
и два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000431 (нула,нула,нула,четиристотин
тридесет и едно) в землището на с.Очин дол,
м."Ливадите", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ливадите",имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория 8,90 лв. (осем лева и
000431
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на деветдесет ст.).
имота: 2,014 дка (два декара,нула,четиринадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000466 (нула,нула,нула,четиристотин
шестдесет и шест) в землището на с.Очин
дол,м."Падеж", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Падеж",имот № 000466 на трайно ползване: Използвана ливада. Категория 8,90 лв. (осем лева и
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на деветдесет ст.).
имота: 2,225 дка (два декара и двеста двадесет и пет
кв.м.). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000470 (нула,нула,нула,четиристотин и
седемдесет лева) в землището на с.Очин дол,
м."Козарнико", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 88,30 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Козарнико", имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория и осем лева и
000470
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на тридесет ст.).
имота: 12,610 дка (дванадесет декара и шестотин и
десет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000477 (нула,нула,нула,четиристотин
седемдесет и седем) в землището на с.Очин
дол,м."Козарнико", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
88,30 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Козарнико",имот №
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и осем лева и
000477
Категория на земята при неполивни условия:
тридесет ст.).
Девета. Площ на имота: 6,637 дка (шест
декара,шестотин тридесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000495 (нула,нула,нула,четиристотин
деветдесет и пет) в землището на с.Очин дол,
м."Петкова ливада", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Петкова ливада",имот № Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
30,10 лв. (тридесет
000495
Категория на земята при неполивни условия:
лева и десет ст.).
Девета. Площ на имота: 2,686 дка (два
декара,шестотин осемдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Петкова ливада",имот № Имот № 000497 (нула,нула,нула,четиристотин
103,50 лв. (сто и три
000497
деветдесет и седем) в землището на с.Очин
лева и петдесет ст.).
дол,м."Петкова ливада", ЕКАТТЕ 54506,
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2994/16-021222 2016

2994

1223

2995/16-022016

2995

1224

2996/18-022016

2996

1225

2997/18-022016

2997

1226

2998/18-022016

2998

1227

2999/18-022016

2999

1228

3000/18-022016

3000

1229

3001/18-022016

3001

1230

3002/24-022016

3002

общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
ливада. Категория на земята при неполивни
условия: Осма. Площ на имота: 5,635 дка (пет
декара,шестотин тридесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000499 (нула,нула,нула,четиристотин
деветдесет и девет ) в землището на с.Очин
дол,м."Петкова ливада", ЕКАТТЕ 54506,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Петкова ливада",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 138,50 лв. (сто
ливада. Категория на земята при неполивни
тридесет и осем лева
000499
условия: Осма. Площ на имота: 6,691 дка (шест
и петдесет ст.).
декара и шестотин деветдесет и един кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000506 (нула,нула,нула,петстотин и шест)
в землището на с.Очин дол, м."Петкова ливада",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
69,50 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Петкова ливада",имот № ползване: Използвана ливада. Категория на земята и девет лева и
000506
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
петдесет ст.).
3,359 дка (три декара и триста петдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000565 (нула,нула,нула,петстотин
шестдесет и пет) в землището на с.Очин дол,
м."Мирово селище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
151,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Мирово селище",имот № Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
петдесет и един лева
000565
Категория на земята при неполивни условия: Осма. и осемдесет ст.).
Площ на имота: 6,285 дка (шест декара и двеста
осемдесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000567 (нула,нула,нула,петстотин
шестдесет и седем) в землището на с.Очин
дол,м."Мирово селище", ЕКАТТЕ 54506,
33,70 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Мирово селище",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана и три лева и
000567
ливада. Категория на земята при неполивни
седемдесет ст.).
условия: Осма. Площ на имота: 1,395 дка (един
декар,триста деветдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000576 (нула,нула,нула,петстотин
седемдесет и шест) в землището на с.Очин дол,
м."Мирово селище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
28,70 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Мирово селище",имот № Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и осем лева и
000576
Категория на земята при неполивни условия: Осма. седемдесет ст.).
Площ на имота: 1,190 дка ( един декар и сто и
деветдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000584 (нула,нула,нула,петстотин
осемдесет и четири) в землището на с.Очин
дол,м."Мирово селище", ЕКАТТЕ 54506,
обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Мирово селище", имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 8,10 лв. (осем лева и
№ 000584
ливада. Категория на земята при неполивни
десет ст.).
условия: Осма. Площ на имота: 0,336 дка (нула
декара,триста тридесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000647 (нула,нула,нула,шестотин
четиридесет и седем) в землището на с.Очин дол,
м."Заградня", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
78,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Заградня",имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
(седемдесет и осем
000647
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на лева и десет ст.).
имота: 3,236 дка (три декара,двеста тридесет и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000652 (нула,нула,нула,шестотин петдесет
и две) в землището на с.Очин дол,м."Гюлемо",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
44,80 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Гюлемо",имот № 000652 ползване: Използвана ливада. Категория наземята (четиридесет и
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
четири лева и
3,051 дка (три декара,нула,петдесет и един кв.м).
осемдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,УПИ VІ,кв.27
Урегулиран поземлен имот VІ (шести) в квартал 27 1 516,80 лв. (хиляда
(двадесет и седми) по плана на с.Брусен,
петстотин и
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3009/25-021231 2016

3009

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Гергова мъртвина",имот №
000447

1232

3010/25-022016

3010

обл.Враца,общ.Мездра,с.Елисейна,м."Колник",имот № 000201

1233

3011/25-022016

3011

обл.Враца,общ.Мездра,с.Елисейна,м."Рудината",имот №
000660

3023/29-021234 2016

3023

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Под лозята",имот №
001079

1235

3024/29-022016

3024

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Горна лъка",имот №
000066

1236

3025/09-032016

3025

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,УПИ VІІ, пл.№ 392,кв.6

3026/09-031237 2016

3026

обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,ПИ № 842,между кв.94 и
кв.95

3027/09-031238 2016

3027

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Байчиновец",имот
№ 301.14, съгласно плана на новобразуваните имоти на
м."Байчиновец",землището на с.Долна Кремена,одобрен със
Заповед № 276/01.07.2010 г. на Областния управител на област
Враца.

1239

3028/09-032016

3028

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,УПИ І, пл. № 112, кв.24

1240

3029/11-03-

3029

обл.Враца,общ.Мездра,с.Бодевец,м."Гръмодоля",имот №
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общ.Мездра, одобрен със Заповед № 628/08.10.1990 шестнадесет лева и
г. от 800 кв. м (осемстотин квадратни метра).
осемдесет ст.).
Имот № 000447 (нула,нула,нула,четиристотин
четиридесет и седем) в землището на с.
Оселна,м."Гергова мъртвина", ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
ливада. Категория на земята при неполивни
142,10 лв. (сто
условия: Осма. Площ на имота: 5,884 дка (пет
четиридесет и два
декара и осемстотин осемдесет и четири кв.м).
лева и десет ст.).
Имотът е образуван от имот № 000416
(нула,нула,нула,четиристотин и шестнадесет).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000201 (нула,нула,нула,двеста и едно) в
землището на с.Елисейна, м."Колник", ЕКАТТЕ
27317, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
35,00 лв. (тридесет
Ливада. Категория на земята при неполивни
и пет лева и нула
условия: Осма. Площ на имота: 1,450 лв. (един
ст.).
декар и четиристотин и петдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000660 (нула,нула,нула,шестотин и
шестдесет) в землището на
с.Елисейна,м."Рудината", ЕКАТТЕ 27317,
29,80 лв. (двадесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
и девет лева и
Категория на земята при неполивни условия: Осма. осемдесет ст.).
Площ на имота: 1,364 дка (един декар и триста
шестдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001079 (нула,нула,едно,нула,седемдесет и
девет) в землището на с.Брусен,м."Под лозята",
969,30 лв.
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
(деветстотин
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни шестдесет и девет
условия: Четвърта. Площ на имота: 7,156 дка (седем лева и тридесет ст.).
декара и сто петдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000066 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и
шест) в землището на с.Брусен,м." Горна лъка",
3792,90 лв. (три
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
хидяди седемстотин
ползване: Изоставени трайни насаждения.
деветдесет и два
Категория на земята при неполивни условия: Пета. лева и деветдесет
Площ на имота: 20,068 дка (двадесет
ст.).
декара,нула,шестдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Идеална част от 235 кв.м (двеста тридесет и пет
квадратни метра) от УПИ VІІ (седем), пл.№ 392
(триста деветдесет и две), квартал 6 (шест) по плана 535,80 лв.
на с.Оселна, общ.Мездра, одобрен със Заповед №
(петстотин тридесет
849/16.12.1993 г. , изменен със Заповед №
и пет лева и
311/31.05.2005 г. и Заповед № 46/26.01.2016 г. на
осемдесет ст.).
кмета на Община Мездра целият от 1325 кв.м
(хиляда триста двадесет и пет квадратни метра).
Поземлен имот № 842 (осемстотин четиридесет и
две) между кв.94 (деветдесет и четири) и кв.95
4115,10 лв. (четири
(деветдесет и пет) по плана на с.Зверино,
хиляди сто и
общ.Мездра, одобрен със Заповед № 400/26.06.1990 петнадесет лева и
г. , изменен със Заповед № 427/29.07.2011 г. и
десет ст.).
Заповед № 776/17.10.2015 г. на Кмета на Община
Мездра от 1100 кв.м (хиляда и сто кв.м).
Имот № 301.14 (триста и едно,точка,четиринадесет)
в землището на с.Долна Кремена, м."Байчиновец",
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
374,00 лв. (триста
ползване: Друга селскостопанска територия.
седемдесет и четири
Категория на земята при неполивни условия:
лева и нула ст.).
Девета. Площ на имота: 276 кв.м (двеста седемдесет
и шест кв.м).
Сграда - Православна църква "Св. Архангел
Михаил" - масивна, монолитна със стоманобетонна 3209,00 лв. (три
конструкция. Застроена площ : 76 кв.м (седемдесет хиляди двеста и
и шест кв.м) находяща се в УПИ І (едно), пл.№ 112
девет лева и нула
(сто и дванадесет) в кв. 24 (двадесет и четири) по
ст.).
плана на с.Руска бела, общ.Мездра, одобрен със
Заповед № 1063/02.12.1992 г.
Имот № 046023 (нула,четиридесет и
104,00 лв. (сто и
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2016

046023

1241

3030/11-032016

3030

1242

3031/11-032016

3031

1243

3032/11-032016

3032

1244

3033/11-032016

3033

1245

3034/11-032016

3034

3035/11-031246 2016

3035

3045/14-032016

3045

1247

1248

3048/15-032016

3048

шест,нула,двадесет и три) в землището на
четири лева и нула
с.Боденец, м."Гръмодоля", ЕКАТТЕ 04827,
ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
Категория на земята при неполивни условия:
Четвърта. Площ на имота: 1,179 дка (един декар и
сто седемдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 048030 (нула,четиридесет и
осем,нула,тридесет) в землището на
с.Боденец,м."Полето", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
359,20 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Полето",имот № 048030 земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на петдесет и девет
имота: 4,072 дка ( четири декара,нула,седемдесет и лева и двадесет ст.).
два кв.м). Имотът е образуван от имот № 048022
(нула,четиридесет и осем,нула,двадесет и две).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 049040 (нула,четиридесет и
девет,нула,четиридесет) в землището на с.Боденец,
м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
183,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот № земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на осемдесет и три лева
049040
имота: 2,420 дка (два декара,четиристотин и
и нула ст.).
двадесет кв.м). Имотът е образуван от имот №
049033 (нула,четиридесет и девет,нула,тридесет и
три). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 055043 (нула,петдесет и
пет,нула,четиридесет и три) в землището на
с.Боденец, м."Долец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. 186,50 лв. (сто
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Долец",имот № 055043
осемдесет и шест
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
лева и петдесет ст.).
имота: 2,114 дка (два декара и сто и четиринадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 091001 (нула,деветдесет и
едно,нула,нула,едно) в землището на с.Боденец,
м."Шербовец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин 513,90 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Шербовец",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
(петстотин и
091001
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 8,652 тринадесет лева и
дка (осем декара и шестотин петдесет и два кв.м). деветдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 099002 (нула,деветдесет и
девет,нула,нула,две) в землището на
с.Боденец,м."Срънчев дол", ЕКАТТЕ 04827,
185,30 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Срънчев дол",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
осемдесет и пет лева
04827
Категория на земята при неполивни условия: Пета. и тридесет ст.).
Площ на имота: 3,119 дка (три декара и сто и
деветнадесет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 000108 (нула,нула,нула,сто и осем) в
землището на с.Боденец,м."Върбите", ЕКАТТЕ
171,80 лв. (сто
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седемдесет и един
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Върбите",имот № 000108 Храсти. Категория на земята при неполивни
лева и осемдесет
условия: Пета. Площ на имота: 2,892 дка (два декара ст.).
и осемстотин деветдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 045008 (нула,четиридесет и
пет,нула,нула,осем) в землището на с.Боденец,
м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
113,20 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот № Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
тринадесет лева и
045008
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на двадесет ст.).
имота: 1,497 дка (един декар и четиристотин
деветдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Боганица",имот №
Имот № 016037 (нула,шестнадесет,нула,тридесет и 94,20 лв.
016037
седем) в землището на с.Моравица, м."Боганица", (деветдесет и четири
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и двадесет ст.).
ползване: Друга изоставена ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 6,407 дка (шест декара и четиристотин и
седем кв.). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
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3049/15-032016

3049

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Боганица",имот №
016047

3050/15-031250 2016

3050

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Русин свинак",имот №
018044

3051/15-031251 2016

3051

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Русин свинак",имот №
018047

1252

3052/15-032016

3052

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Русин свинак",имот №
018059

1253

3053/16-032016

3053

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Гушанов дол",имот №
018088

1254

3054/16-032016

3054

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Русин свинак",имот №
018093

1255

3055/16-032016

3055

обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Костена бабка",имот №
018097

3071/21-031256 2016

3071

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Василовото",имот №
020001

1257

3072

1249

3072/21-032016

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела, м."Култука",имот №
037021
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Имот № 016047
(нула,шестнадесет,нула,четиридесет и седем) в
землището на с.Моравица, м."Боганица", ЕКАТТЕ 229,90 лв. (двеста
49031, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
двадесет и девет
Друга изоставена ливада. Категория на земята при
лева и деветдесет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 15,638 ст.).
дка (петнадесет декара и шестотин тридесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 018044
(нула,осемнадесет,нула,четиридесет и четири) в
землището на с.Моравица, м."Русин свинак",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
11,30 лв.
ползване: Ливада. Категория на земята при
(единадесет лева и
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 2,831 тридесет ст.).
дка (два декара и осемстотин тридесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 018047
(нула,осемнадесет,нула,четиридесет и седем) в
землището на с.Моравица, м."Русин свинак",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
17,60 лв.
ползване: Ливада. Категория на земята при
(седемнадесет лева и
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 4,388 шестдесет ст.).
дка (четири декара и триста осемдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 018059 (нула,осемнадесет,нула,петдесет и
девет) в землището на с.Моравица,м."Русин
свинак", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 1,986 7,90 лв. (седем лева
дка (един декар и деветстотин осемдесет и шест
и деветдесет ст.).
кв.м).Имота попада в: Отдел/подотдел - 152/ж широколиста гора- 1,986 дка (един декар и
деветстотин осемдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 018088 (нула,осемнадесет,нула,осемдесет
и осем) в землището на с.Моравица, м."Гушанов
дол", ЕКАТТЕ 49031,общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Ливада. Категория на земята при
7,80 лв. (седем лева
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 1,943 и осемдесет ст.).
дка (един декар и деветстотин четиридесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 018093 (нула,осемнадесет,нула,деветдесет
и три) в землището на с.Моравица, м."Русин
свинак", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на
18,90 лв.
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при (осемнадесет лева и
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 4,716 деветдесет ст.).
зка (четири декара и седемстотин и шестнадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 018097 (нула,осемнадесет,нула,деветдесет
и седем) в землището на с.Моравица,м."Костена
бабка", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 1,449 5,80 лв. (пет лева и
дка (един декар и четиристотин четиридесет и девет осемдесет ст.).
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел - 152/о широколистна гора - 1,449 дка (един декар и
четиристотин четиридесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 020001 (нула,двадесет,нула,нула,едно) в
землището на с.Руска бела, м."Василовото",
ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. Начин на трайно
238,00 лв. (двеста
ползване: Ливада. Категория на земята при
тридесет и осем лева
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 5,510 и нула ст.).
дка (пет декара и петстотин и десет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 037021 (нула,тридесет и
178,30 лв. (сто
седем,нула,двадесет и едно) в землището на с.Руска седемдесет и осем
бела, м."Култука", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
лева и тридесет ст.).
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1258

3073/21-032016

3073

1259

3074/21-032016

3074

1260

3077/23-032016

3077

3078/23-031261 2016

3078

3079/23-031262 2016

3079

1263

3080/23-032016

3080

1264

3081/23-032016

3081

1265

3085/24-032016

3085

1266

3086/24-032016

3086

Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
имота: 3,301 дка (три декара и триста и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 058013 (нула,петдесет и
осем,нула,тринадесет) в землището на с.Руска бела,
м."Радово поле", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
275,60 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела, м."Радово поле",имот № Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
седемдесет и пет
058013
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на лева и шестдесет
имота: 3,645 дка (три декара и шестотин
ст.).
четиридесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 067001 (нула,шестдесет и седем,нула,нула,
едно) в землището на с.Руска бела, м."Чуран",
ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. Начин на трайно
8,10 лв. (осем лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Чуран",имот № 067001 ползване: Ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Десета.Площ на имота:2,016
десет ст.).
дка (два декара,нула,шестнадесет кв.м). Имотът е
възсатановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 026047 (нула,двадесет и
шест,нула,четиридесет и седем) в землището на
с.Брусен, м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598,
125,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026047 общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
двадесет и пет лева
Категория на земята при неполивни условия: Пета. и двадесет ст.).
Площ на имота: 1,806 дка (един декар и осемстотин
и шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 026051 (нула,двадесет и
шест,нула,петдесет и едно) в землището на с.Брусен,
м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин 34,70 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м. "Гумнище", имот № 026051 на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
и четири лева и
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,500 седемдесет ст.).
дка (нула,декара,петстотин кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 026090 (нула,двадесет и
шест,нула,деветдесет) в землището на
с.Брусен,м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. 52,80 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026090 Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
и два лева и
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
осемдесет ст.).
имота: 1,000 дка (един декар,нула кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 026093 (нула,двадесет и
шест,нула,деветдесет и три) в землището на
с.Брусен, м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598,
211,80 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026093 общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
единадесет лева и
Категория на земята при неполивни условия: Пета. осемдесет ст.).
Площ на имота: 4,011 дка (четири
декара,нула,единадесет ст.). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 026107 (нула,двадесет и шест,сто и седем)
в землището на с.Брусен, м."Гумнище", ЕКАТТЕ
06598, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Ливада. Категория на земята при неполивни
52,40 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026107 условия: Пета. Площ на имота: 0,993 дка (нула
и два лева и
декара,деветстотин деветдесет и три кв.м). Имота четиридесет ст.).
попада в: Отдел/подотдел - 139/р - широколистна
гора - 0,181 дка (нула декара,сто осемдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 026131 (нула,двадесет и шест,сто тридесет
и едно) в землището на с.Брусен, м."Гумнище",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
39,40 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026131 ползване: Ливада. Категория на земята при
и девет лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,568 дка
четиридесет ст.).
(нула декара,петстотин шестдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026140 Имот № 026140 (нула,двадесет и шест,сто и
89,70 лв. (осемдесет
четиридесет) в землището на с.Брусен,
и девет лева и
м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин седемдесет ст.).
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
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3087/24-032016

3087

3089/24-031268 2016

3089

3099/31-032016

3099

3100/31-031270 2016

3100

3101/31-032016

3101

3102/31-031272 2016

3102

3103/31-031273 2016

3103

1274

3104/31-032016

3104

1275

3105/01-04-

3105

1267

1269

1271

при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,295
дка (един декар и двеста деветдесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 026143 (нула,двадесет и шест,сто
четиридесет и три) в землището на с.Брусен,
м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин 68,10 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026143 на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
и осем лева и десет
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,983
ст.).
дка (нула декара,деветстотин осемдесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 16.10 (шестнадесет,точка,десет) в
землището на с.Зверино, м."Лепин дол", ЕКАТТЕ
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Лепин дол",имот
30510, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
5003,50 лв. (пет
№16.10,съгласно плана на новообразуваните имоти на
хиляди и три лева и
м."Лепин дол",землището на с.Зверино,одобрен със Заповед № Друга селскостопанска територия. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
петдесет ст.).
275/01.07.2010 г. на Областен управител на област Враца.
имота 2606 кв.м (две хиляди шестстотин и шест
кв.м).
Имот № 054013 (нула,петдесет и
четири,нула,тринадесет) в землището на с.Боденец,
м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
155,70 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара", имот № Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
петдесет и пет лева
054013
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на и седемдесет ст.).
имота: 2,059 дка (два декара,нула ,петдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 039006 (нула,тридесет и
девет,нула,нула,шест) в землището на с.Боденец,
м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
346,40 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот № Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
четиридесет и шест
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на лева и четиридесет
039006
имота: 3,927 дка (три декара и деветстотин двадесет ст.).
и седем кв.м). Имотът е образуван от имот № 039005
(нула,тридесет и девет,нула,нула,пет). Имтът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 044021 (нула,четиридесет и
четири,нула,двадесет и едно) в землището на
с.Боденец, м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
318,50 лв. (триста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
осемнадесет лева и
044021
Категория на земята при неполивни условия:
петдесет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 3,611 дка (три декара и
шестотин и единадесет кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 044029 (нула,четиридесет и
четири,нула,двадесет и девет) в землището на
с.Боденец,м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
557,50 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Гора в
обл.Враца,гр.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот №
(петстотин петдесет
земеделска земя. Категория на земята при
044029
и седем лева и
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 2,269 петдесет ст.).
дка (два декара и двеста шестдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 044038 (нула,четиридесет и
четири,нула,тридесет и осем) в землището на
с.Боденец,м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
261,50 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот № Категория на земята при неполивни условия:
Четвърта. Площ на имота: 2,965 дка (два декара и
шестдесет и един
044038
деветстотин шестдесет и пет кв.м). Имота попада в: лева и петдесет ст.).
Отдел/подотдел-398/ш - широколистна гора - 1,098
дка (един декар,нула,деветдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 045026 (нула,четиридесет и
пет,нула,двадесет и шест) в землището на
с.Боденец,м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
290,90 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
деветдесет лева и
045026
Категория на земята при неполивни условия:
деветдесет ст.).
Четвърта.Площ на имота: 3,298 (три декара и двеста
деветдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот № Имот № 045035 (нула,четиридесет и
214,30 лв. (двеста и
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2016

045035

1276

3106/01-042016

3106

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот №
045037

1277

3107/01-042016

3107

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот №
045040

1278

3108/01-042016

3108

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот №
045041

1279

3109/01-042016

3109

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот №
045043

1280

3110/01-042016

3110

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот №
054001

1281

3111/04-042016

3111

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот №
054021

1282

3112/04-042016

3112

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот №
054027

3113/04-041283 2016

3113

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Долец",имот № 04827

1284

3114

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Шербовец",имот №

3114/04-04-
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пет,нула,тридесет и пет) в землището на с.Боденец, четиринадесет лева
м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
и тридесет ст.).
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
имота: 2,430 дка (два декара и четиристотин и
тридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 045037 (нула,четиридесет и
пет,нула,тридесет и седем) в землището на
с.Боденец,м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
236,60 лв. (двеста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
тридесет и шест
Категория на земята при неполивни условия:
лева и шестдесет
Четвърта. Площ на имота: 2,682 дка (два декара и
ст.).
шестотин осемдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 045040 (нула,четиридесет и
пет,нула,четиридесет) в землището на с.Боденец,
м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
112,20 лв. (сто и
Начин на трайо ползване: Ливада. Категория на
дванадесет лева и
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на двадесет ст.).
имота: 1,272 дка (един декар и двеста седемдесет и
два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 045041 (нула,четиридесет и
пет,нула,четиридесет и едно) в землището в
Боденец, м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
141,00 лв. (сто
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
четиридесет и един
Категория на земята при неполивни условия:
лева и нула ст.).
Четвърта. Площ на имота: 1,599 дка (един декар и
петстотин деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 045043 (нула,четиридесет и
пет,нула,четиридесет и три) в землището на
с.Боденец,м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
430,10 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(четиристотин и
Категория на земята при неполивни условия:
тридесет лева и
Четвърта. Площ на имота: 4,876 дка (четири декара десет ст.).
и осемстотин седемдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 054001 (нула,петдесет и
четири,нула,нула,едно) в землището на с.Боденец,
м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
163,60 лв. (сто
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
шестдесет и три
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на лева и шестдесет
имота: 2,164 дка (два декара и сто шестдесет и
ст.).
четири кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 054021 (нула,петдесет и
четири,нула,двадесет и едно) в землището на
с.Боденец, м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
223,20 лв. (двеста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
двадесет и три лева
Категория на земята при неполивни условия:
и двадесет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 2,952 дка (два декара и
деветстотин петдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 054027 (нула,петдесет и
четири,нула,двадесет и седем) в землището на
с.Боденец,м."Крапешка бара", ЕКАТТЕ 04827,
436,90 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(четиристотин
Категория на земята при неполивни условия:
тридесет и шест
Четвърта. Площ на имота: 5,779 дка (пет декара и
лева и деветдесет
седемстотин седемдесет и девет кв.м). Имотът е
ст.).
образуман от имот № 054025 (нула,петдесет и
четири,нула,двадесет и пет). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 055001 (нула,петдесет и
пет,нула,нула,едно) в землището на с.Боденец,
м."Долец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на 159,50 лв. (сто
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при петдесет и девет
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 1,808 лева и петдесет ст.).
дка (един декар и осемстотин и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 076004 (нула,седемдесет и
527,90 лв.
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2016

076004

3115/04-042016

3115

3116/04-041286 2016

3116

1287

3117/04-042016

3117

1288

3118/04-042016

3118

1289

3120/06-042016

3120

1290

3123/08-042016

3123

1291

3124/08-042016

3124

3125/11-041292 2016

3125

1293

3126

1285

3126/11-042016

шест,нула,нула,четири) в землището на с.Боденец, (петстотин двадесет
м."Шербовец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин и седем лева и
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
деветдесет ст.).
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 8,888
дка (осем декара и осемстотин осемдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 077001 (нула,седемдесет и
седем,нула,нула,едно) в землището на
с.Боденец,м."Камъка", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. 82,20 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Камъка",имот № 077001 Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
и два лева и
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
двадесет ст.).
имота: 1,450 дка (един декар и четиристотин и
петдесет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 077003 (нула,седемдесет и
седем,нула,нула, три) в землището на с.Боденец,
м."Камъка", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на 283,60 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Камъка",имот № 077003 трайно ползване: Ливада. Категория на земята при осемдесет и три лева
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 5,002 и шестдесет ст.).
дка (пет декара,нула,нула,два кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 089002 (нула,осемдесет и
девет,нула,нула,две) в землището на
с.Боденец,м."Парезите", ЕКАТТЕ 04827,
316,30 лв. (триста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Парезите",имот № 089002 общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
шестнадесет лева и
Категория на земята при неполивни условия: Пета. тридесет ст.).
Площ на имота: 5,325 дка (пет декара и триста
двадесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 090001 (нула,деветдесет,нула,нула,едно) в
землището на с.Боденец, м."Садината", ЕКАТТЕ
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
475,00 лв.
Ливада. Категория на земята при неполивни
(четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Садината",имот № 090001
условия: Пета. Площ на имота: 7,996 дка (седем
седемдесет и пет
декара и деветстотин деветдесет и шест кв.м.).
лева и нула ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Урегулиран поземлен имот ХVІІІ (осемнадесет) ,
пл.№ 237 (двеста тридесет и седем) в квартал 2
3010,00 лв. (три
(втори) по плана на гр.Мездра,
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ ХVІІІ,пл.№ 237,кв.2
хиляди и десет лева
общ.Мездра,обл.Враца, одобрен със Заповед №
и нула ст.).
111/20.02.1989 г. целият от 350 квадратни метра
(триста и петдесет кв.м).
Имот № 026141 (нула,двадесет и шест,сто
четиридесет и едно) в землището на с.Брусен,
м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра.Начин на
64,60 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026141 трайно ползване: Ливада. Категория на земята при и четири лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,932 дка шестдесет ст.).
(нула,декара,деветстотин тридесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 026145 (нула,двадесет и шест,сто
четиридесет и пет) в землището на с.Брусен,
м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин 53,50 лв. (петдесет
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026145
и три лева и
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,772 петдесет ст.).
дка (нула,декара,седемстотин седемдесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001510 (нула,нула,едно,петстотин и десет)
в землището на с.Люти, брод, м."Стефанов рът",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра.Начин на трайно
191,70 лв. (сто
ползване: Поляна. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Стефанов рът",имот №
деветдесет и един
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 3,944 лева и седемдесет
001510
дка (три декара и деветстотин четиридесет и четири ст.).
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел -109/тшироколистна гора-3,944 дка (три декара и
деветстотин четиридесет и четири кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Лотомия",имот №
Имот № 002009 (нула,нула,две,нула,нула,девет) в
68,30 лв. (шестдесет
002009
землището на с.Люти брод, м."Лотомия", ЕКАТТЕ и осем лева и
44745, общ.Мездра. начин на трайно ползване:
тридесет ст.).
Ливада. Категория на земята при неполивни
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1294

3127/11-042016

3127

1295

3128/11-042016

3128

1296

3129/11-042016

3129

1297

3130/11-042016

3130

1298

3131/11-042016

3131

3132/11-041299 2016

3132

3136/12-042016

3136

3137/12-041301 2016

3137

1302

3140

1300

3140/13-04-

условия: Девета. Площ на имота: 4,643 дка (четири
декара и шестотин четиридесет и три кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 002101 (нула,нула,две,сто и едно) в
землището на с.Люти брод, м."Гушовец", ЕКАТТЕ
44745, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
211,70 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Гушовец",имот №
Ливада. Категория на земята при неполивни
единадесет лева и
002101
условия: Осма. Площ на имота: 8,766 дка (осем
седемдесет ст.).
декара и седемстотин шестдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 003022 (нула,нула,три,нула,двадесет и две)
в землището на с.Люти брод, м."Райменица",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
49,60 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Райменица",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
(четиридесет и девет
003022
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,374 лева и шестдесет
дка (три декара и триста седемдесет и четири кв.м). ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 003063 (нула,нула,три,нула,шестдесет и
три) в землището на с.Люти брод, м."Райменица",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
77,70 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Райменица",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
(седемдесет и седем
003063
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 5,286 лева и седемдесет
дка (пет декара и двеста осемдесет и шест кв.м).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 003064 (нула,нула,три,нула,шестдесет и
четири) в землището на с.Люти брод,
м."Райменица", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин 65,50 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Райменица",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
и пет лева и
003064
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
петдесет ст.).
4,455 дка (четири декара и четиристотин петдесет и
пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 003069 (нула,нула,три,нула,шестдесет и
девет) в землището на с.Люти брод,
м."Райменица",ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин 53,30 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Райменица",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
и три лева и
003069
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
тридесет ст.).
3,629 дка (три декара и шестотин двадесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 004030 (нула,нула,четири,нула,тридесет в
землището на с.Люти брод, м."Плата", ЕКАТТЕ
44745, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
270,10 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Плата",имот № 004030 Ливада. Категория на земята при неполивни
седемдесет лева и
услвоия: Пета. Площ на имота: 5,115 дка (пет декара десет ст.).
и сто и петнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 004031 (нула,нула,четири,нула,тридесет и
едно) в землището на с.Люти брод, м."Плата",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Ливада. Категория на земята при
349,00 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Плата",имот № 001031 неполивни условия: Пета. Площ на имота: 6,609 дка четиридесет и девет
(шест декара и шестотин и девет кв.м). Имота
лева и нула ст.).
попада в: Отдел/подотдел: 106/ц-широколистна
гора- 0,235 дка (нула,декара,двеста тридесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 004040
(нула,нула,четири,нула,четиридесет) в землището на
с.Люти брод, м."Преслъп", ЕКАТТЕ 44745,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Гора в
1146,00 лв. (хиляда
земеделски земи. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Преслъп",имот №
сто четиридесет и
неполивни
условия:
Пета.
Площ
на
имота:
7,958
дка
004040
шест лева и нула
(седем декара и деветстотин петдесет и осем кв.м). ст.).
Имота попада в: Отдел/подотдел - 106/цшироколистна гора-5,411 дка (пет декара и
четиристотин и единадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Бебраш",имот №
Имот № 006263 (нула,нула,шест,двеста шестдесет и 135,50 лв. (сто
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Актове

2016

006263

3144/13-042016

3144

3145/14-041304 2016

3145

3146/14-041305 2016

3146

3150/15-041306 2016

3150

3151/15-042016

3151

3152/15-041308 2016

3152

1309

3153/15-042016

3153

1310

3154/15-042016

3154

1311

3158/19-042016

3158

1303

1307

три) в землището на с.Люти брод, м."Бебраш",
тридесет и пет лева
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
и петдесет ст.).
ползване: Изоставени трайни насаждения.
Категория на земята при неполивни условия:
Десета. Площ на имота: 10,751 дка (десет декара и
седемстотин петдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 007012 (нула,нула,седем,нула,дванадесет) в
землището на с.Люти брод, м."Тодорина падина",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
693,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Тодорина падина",имот ползане: Ливада. Категория на земята при
(шестотин
№ 007012
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 11,672
деветдесет и три
дка (единадесет декара и шестотин седемдесет и два лева и тридесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 007066 (нула,нула,седем,нула,шестдесет и
шест) в землището на с.Люти брод, м."Средоред",
720,90 лв.
ЕКАТТЕ
44745, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Средоред", имот №
(седемстотин и
ползване:
Нива.
Категория
на
земята
при
неполивни
007066
двадесет лева и
условия: Пета. Площ на имота: 8,174 дка (осем
деветдесет ст.).
декара и сто седемдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 007100 (нула,нула,седем,сто) в землището
на с.Люти брод, м."Мушайник", ЕКАТТЕ 44745,
550,60 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Мушайник",имот №
(петстотин и
Категория
на
земята
при
неполивни
условия:
Пета.
007100
петдесет лева и
Площ на имота: 9,270 дка (девет декара и двеста и шестдесет ст.).
седемдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 010070 (нула,десет,нула,седемдесет) в
землището на с.Люти брод, м."Отсреща", ЕКАТТЕ 404,10 лв.
44745, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Отсреща",имот №
(четиристотин и
Ливада. Категория на земята при неполивни
0100070
четири лева и десет
условия: Пета. Площ на имота: 6,803 дка (шест
ст.).
декара и осемстотин и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010029 (нула,десет,нула,двадесет и девет) в
землището на с.Люти брод, м."Тодорина падина",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
513,50 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Тодорина падина",имот ползване: Ливада. Категория на земята при
(петстотин и
№ 010029
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 8,645 дка тринадесет лева и
(осем декара и шестотин четиридесет и пет кв.м). петдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 010005 (нула,десет,нула,нула,пет) в
землището на с.Люти брод, м."Балден", ЕКАТТЕ
418,70 лв.
44745, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод, м."Балден",имот №
(четиристотин и
Ливада.
Категория
на
земята
при
неполивни
010005
осемнадесет лева и
условия: Пета. Площ на имота: 7,930 дка (седем
седемдесет ст.).
декара и деветстотин и тридесет кв.м ). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 010317 (нула,десет,триста и седемнадесет)
в землището на с.Люти брод, м."Балден", ЕКАТТЕ
44745, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
562,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Балден",имот №
Ливада. Категория на земята при неполивни
(петстотин
010317
условия: Пета. Площ на имота: 9,467 дка (девет
шестдесет и два лева
декара и четиристотин шестдесет и седем кв.м).
и тридесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 010330 (нула,десет,триста и тридесет) в
землището на с.Люти брод, м."Отсреща", ЕКАТТЕ
44745, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
1462,20 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Отсреща",имот №
Ливада. Категория на земята при неполивни
четиристотин
010330
условия: Пета. Площ на имота: 24,616 дка (двадесет шестдесет и два лева
и четири декара и шестотин и шестнадесет кв.м).
и двадесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Усойник",имот №
Имот № 014036 (нула,четиринадесет,нула,тридесет 1974,70 лв. (хиляда
014036
и шест) в землището на с.Люти брод, м."Усойник", деветстотин
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
седемдесет и четири
ползване: Ливада. Категория на земята при
лева и седемдесет
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 33,244
ст.).
дка (тридесет и три декара и двеста четиридесет и
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3161/20-042016

3161

3162/20-041313 2016

3162

3163/20-041314 2016

3163

3164/20-041315 2016

3164

3175/13-052016

3175

3178/16-051317 2016

3178

1318

3183/16-052016

3183

1319

3184/16-052016

3184

1312

1316

1320

3185/16-052016

3185

четири кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 023052 (нула,двадесет и три,нула,петдесет
и две) в землището на с.Люти брод, м."Моравишки
връх", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Изоставена ливада -54,300 дка
1276,70 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Моравешки връх",имот (петдесет и четири декара и триста кв.м); храсти
двеста седемдесет и
№ 023052
15,084 дка (петнадесет декара,нула,осемдесет и
шест лева и
четири кв.м). Площ на имота: 69,384 дка (шестдесет седемдесет ст.).
и девет декара и триста осемдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 038173 (нула,тридесет и осем,сто
седемдесет и три) в землището на с.Люти брод,
м."Дел", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на
745,10 лв.
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
(седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Дел",имот № 038173 неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 10,221 четиридесет и пет
дка (десет декара и двеста двадесет и един кв.м).
лева и десет ст.).
Имотът е образуван от имот № 038171
(нула,тридесет и осем,сто седемдесет и едно).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 043020 (нула,четиридесет и
три,нула,двадесет) в землището на с.Люти брод,
344,10 лв. (триста
м."Острок", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на четиридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Острок",имот №
трайно
ползване:
Ливада.
Категория
на
земята
при
043020
четири лева и десет
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 5,793 дка ст.)
(пет декара и седемстотин деветдесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Урегулиран поземлен имот VІІІ (осми) в кв.12
853,20 лв.
(дванадесет) по плана на с.Старо село, общ.Мездра, (осемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,УПИ VІІІ,кв.12
одобрен със Заповед № 579/20.09.1991 г. , изменен петдесет и три лева
със Заповед № 737/07.12.2009 г. от 450 кв.м
и двадесет ст.).
(четиристотин и петдесет кв.м).
Имот № 019015
(нула,деветнадесет,нула,петнадесет) в землището на
с.Старо село, м."Белава", ЕКАТТЕ 69050,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
1299,90 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Белава",имот № 019015 Категория на земята при неполивни условия: Пета. двеста деветдесет и
Площ на имота: 14,738 дка (четиринадесет декара и девет лева и
седемстотин тридесет и осем кв.м). Имотът е
деветдесет ст.).
образуман от имот № 019011 (нула
деветнадесет,нула,единадесе). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000143 (нула,нула,нула,сто четиридесет и
три) в землището на с.Върбешница, м."Големия
връх",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на
39,70 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Големия връх",имот
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при и девет лева и
№ 000143
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 4,055 седемдесет ст.).
дка (четири декара,нула,петдесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 055012 (нула,петдесет и
пет,нула,дванадесет) в землището на с.Боденец,
м."Долец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на 181,30 лв. (сто
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при осемдесет и един
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Долец",имот № 055012
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 2,056 лева и тридесет ст.).
дка (два декара ,нула,петдесет и шест кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 055041 (нула,петдесет и
пет,нула,четиридесет и едно) в землището на
с.Боденец,м."Долец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. 482,60 лв.
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
(четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Долец",имот № 055041
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на осемдесет и два лева
имота: 5,472 дка (пет декара и четиристотин
и шестдесет ст.).
седемдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Воденичището",имот № Имот № 074001 (нула,седемдесет и
139,60 лв. (сто
074001
четири,нула,нула,едно) в землището на
тридесет и девет
с.Боденец,м."Воденичището", ЕКАТТЕ 04827,
лева и шестдесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
ст.).
Категория на земята при неполивни условия: Трета.
Площ на имота: 1,499 дка (един декар и
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1/10/2019

Актове

3200/31-051321 2016

3200

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Бачище",имот №
002007

3201/31-052016

3201

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Бачище",имот №
002011

3202/31-051323 2016

3202

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Бачище",имот №
002015

3203/31-051324 2016

3203

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Бачище",имот №
002017

3204/31-052016

3204

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Бачище",имот №
002022

3205/31-051326 2016

3206

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буйни връх",имот №
021010

1327

3206/31-052016

3206

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот
№ 052063

1328

3207/31-052016

3207

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище", имот
№ 052068

1329

3208/31-052016

3208

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот
№ 052074

1322

1325
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четиристотин деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 002007 (нула,нула,две,нула,нула,седем) в
землището на с.Върбешница, м."Бачище", ЕКАТТЕ
12704, общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
26,90 лв. (двадесет
Ливада.Категория на земята при неполивни условия: и шест лева и
Девета. Площ на имота: 2,742 дка (два декара и
деветдесет ст.).
седемстотин четиридесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 002011 (нула,нула,две,нула,единадесет) в
землището на с.Върбешница, м."Бачище", ЕКАТТЕ
12704, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
100,80 лв. (сто лева
Ливада. Категория на земята при неполивни
и осемдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 8,998 дка (осем
декара и деветстотин деветдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 002015 (нула,нула,две,нула,петнадесет) в
землището на с.Върбешница,м."Бачище", ЕКАТТЕ
12704, общ. Мездра. Начин на трайно ползване:
61,60 лв. (шестдесет
Ливада. Категория на земята при неполивни
и един лева и
условия: Девета. Площ на имота: 5,499 дка (пет
шестдесет ст.).
декара и четиристотин деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 002017 (нула,нула,две,нула,седемнадесет)
в землището на с.Върбешница, м."Бачище",
42,90 лв.
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиридесет и два
ползване: Ливада. Категория на земята при
лева и деветдесет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,826 ст.).
дка (три декара и осемстотин двадесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 002022 (нула,нула,две,нула,двадесет и две)
в землището на с. Върбешница, м."Бачище",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Ливада. Категория на земята при
84,00 лв. (осемдесет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 7,499 и четири лева и нула
дка (седем декара и четиристотин деветдесет и девет ст.).
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел-169/аиглолистна гора- 5,649 дка (пет декара и шестстотин
деветдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 021010 (нула,двадесет и едно,нула,десет) в
землището на с.Върбешница, м."Буйни връх",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
128,30 лв. (сто
ползване: Ливада. Категория на земята при
двадесет и осем лева
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 2,501 и тридесет ст.).
дка (два декара и петстотин и един кв.м). Имотът е
възстановен нови граници.
Имот № 052063(нула,петдесет и две,нула,шестдесет
и три) в землището на с.Върбешница,
м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
170,10 лв. (сто и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
седемдесет лева и
имота: 13,503 дка (тринадесет декара и петстотин и десет ст.).
три кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел - 165/цшироколистна гора-1,374 дка (един декар и триста
седемдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 052068 (нула,петдесет и
две,нула,шестдесет и осем) в землището на
с.Върбешница, м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704.
283,40 лв. (двеста
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
осемдесет и три лева
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
и четиридесет ст.).
имота: 22,489 дка (двадесет и два декара и
четиристотин осемдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 052074 (нула,петдесет и
две,нула,седемедесет и четири) в землището на
с.Върбешница,м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704,
139,90 лв. (сто
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
тридесет и девет
Категория на земята при неполивни условия:
лева и деветдесет
Девета. Площ на имота: 11,106 дка (единадесет
ст.).
декара и сто и шест кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
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1/10/2019

Актове

1330

3209/31-052016

3209

1331

3211/08-062016

3211

3212/21-061332 2016

3212

1333

3213/21-062016

3212

1334

3214/21-062016

3214

1335

3215/21-062016

3215

1336

3216/21-062016

3216

1337

3217/21-062016

3217

1338

3218/21-062016

3218

1339

3219/21-062016

3219

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот Имот № 052080 (нула,петдесет и
64,30 дка
№ 052080
две,нула,осемдесет) в землището на с.Върбешница, (шестдесет и четири
м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.
лева и тридесет ст.).
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 5,107 дка (пет декара и сто и седем кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000424 (нула,нула,нула,четиристотин
двадесет и четири) в землището на с.Царевец,
м."Томарев дол", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.
94,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Томарев дол",имот №
Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска (деветдесет и четири
000424
територия. Категория на земята при неполивни
лева и четиридесет
условия: Десета. Площ на имота: 17,973 дка
ст.).
(седемнадесет декара и деветстотин седемдесет и
три кв.м).
Имот № 004015
(нула,нула,нула,четири,нула,петнадесет) в
землището на с.Върбешница,м."Стакеви ниви",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
85,60 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Стакеви ниви",имот
ползване: Ливада. Категория на земята при
и пет лева и
№ 004015
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 6,795 шестдесет ст.).
дка (шест декара и седемстотин деветдесет и пет
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 005036 (нула,нула,пет,нула,тридесет и
шест) в землището на с.Върбешница, м."Плези гъз",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
24,60 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Плези гъз",имот № ползване: Ливада. Категория на земята при
и четири лева и
005036
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,193 шестдесет ст.).
дка (два декара и сто деветдесет и три кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 007004 (нула,нула,седем,нула,нула,четири)
в землището на с.Върбешница, м."Орница",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
29,40 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Орница",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
и девет лева и
007004
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,003 четиридесет ст.).
дка (три декара,нула,нула,три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 007014
(нула,нула,седем,нула,четиринадесет) в землището
на с.Върбешница, м."Орница", ЕКАТТЕ 12704,
49,80 лв.
обл. Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Орница",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(четиридесет и девет
007014
Категория на земята при неполивни условия:
лева и осемдесет
Девета. Площ на имота: 4,449 дка (четири декара и ст.).
четиристотин четиридесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 011014
(нула,единадесет,нула,четиринадесет) в землището
на с.Върбешница, м."Здравчов дол", ЕКАТТЕ 12704, 149,50 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Върбешница, м."Здравчов дол", имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
четиридесет и девет
№ 011014
Категория на земята при неполивни условия:
лева и петдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 13,348 дка (тринадесет
декара и триста четиридесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 011079 (нула,единадесет,нула,седемдесет и
девет) в землището на с.Върбешница, м."Здравчов
дол", ЕКАТТЕ 12704, общ. Мездра. Начин на трайно 40,00 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Здравчов дол",имот ползване: Ливада. Категория на земята при
(четиридесет лева и
№ 011079
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,571 нула ст.).
дка (три декара и петстотин седемдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 011080 (нула,единадесет,нула,осемдесет) в
землището на с. Върбешница, м."Здравчов дол",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
63,90 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Здравчов дол",имот ползване: Ливада. Категория на земята при
и три лева и
№ 011080
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 5,701 деветдесет ст.).
дка (пет декара и седемстотин и един кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Ечоменище",имот № Имот № 118004 (сто и
36,80 лв. (тридесет
118004
осемнадесет,нула,нула,четири) в землището на
и шест лева и
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139/171

1/10/2019

Актове

1340

3220/22-062016

3220

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Радиев дол",имот №
000309

1341

3221/22-062016

3221

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Стакеви ниви",имот
№ 004012

1342

3222/22-062016

3222

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Три локви",имот №
001014

1343

3223/22-062016

3223

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Калиманец",имот №
037007

1344

3224/22-062016

3224

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот
№ 052091

1345

3225/22-062016

3225

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот
№ 052093

1346

3226/23-062016

3226

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот
№ 052094

3227/23-061347 2016

3227

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Ечоменище",имот №
118019

1348

3228

3228/23-062016

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Ечоменище",имот №
118021
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с.Върбешница, м."Ечоменище", ЕКАТТЕ 12704,
осемдесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
Категория на земята при неполивни условия: Осма.
Площ на имота : 1,999 дка (един декар и
деветстотин деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000309 (нула,нула,нула,триста и девет) в
землището на с. Върбешница, м."Радиев дол",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
32,20 лв. (тридесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и два лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,553 двадесет ст.).
дка (два декара и петстотин петдесет и три
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 004012 (нула,нула,четири,нула,дванадесет)
в землището на с.Върбешница,м."Стакеви ниви",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
68,30 лв. (шестдесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и осем лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 5,423 тридесет ст.).
дка (пет декара,четиристотин двадесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001014
(нула,нула,едно,нула,четиринадесет) в землището на
с.Върбешница, м."Три локви", ЕКАТТЕ 12704,
39,70 лв. (тридесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
и девет лева и
Категория на земята при неполивни условия:
седемдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 4,050 дка (четири
декара,нула,петдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 037007 (нула,тридесет и
седем,нула,нула,седем) в землището на
с.Върбешница, м."Калиманец", ЕКАТТЕ 12704,
234,60 лв. (двеста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
тридесет и четири
Категория на земята при неполивни условия:
лева и шестдесет
Девета. Площ на имота: 20,949 дка (двадесет декара ст.).
и деветстотин четиридесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 052091 (нула,петдесет и
две,нула,деветдесет и едно) в землището на
с.Върбешница, м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704, 123,70 лв. (сто
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
двадесет и три лева
Категория на земята при неполивни условия:
и седемдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 9,814 дка (девет декара и
осемстотин и четиринадесет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 052093 (нула,петдесет и
две,нула,деветдесет и три) в землището на
с.Върбешница, м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704, 35,30 лв. (тридесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и пет лева и
Ливада.Категория на земята при неполивни условия:
тридесет ст.).
Девета. Площ на имота: 2,801 дка (два декара и
осемстотин и един кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 052094 (нула,петдесет и
две,нула,деветдесет и четири) в землището на
с.Върбешница, м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704, 31,50 лв. (тридесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
и един лева и
Категория на земята при неполивни условия:
петдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 2,500 дка (два декара и
петстотин кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 118019 (сто и
осемнадесет,нула,деветнадесет) в землището на
с.Върбешница,м."Ечоменище", ЕКАТТЕ 12704,
39,20 лв. (тридесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
и девет лева и
Категория на земята при неполивни условия: Осма. двадесет ст.).
Площ на имота: 2,129 дка (два декара и сто двадесет
и девет кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 118021 (сто и осемнадесет,нула,двадесет и 82,80 лв. (осемдесет
едно) в землището на с.Върбешнища,
и два лева и
м."Ечоменище", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин осемдесет ст.).
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
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3229/23-061349 2016
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3230/01-071350 2016
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1351

3231/04-072016
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3232/04-072016

3232
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3233/04-072016
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3234/04-072016
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1356

3240/06-072016
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1357

3241/06-072016

3241

1358

3242/06-07-

3242

при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
4,501 дка (четири декара и петстотин и един кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 120010 (сто и двадесет,нула,десет) в
землището на с.Върбешница,
м."Ечоменище",ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин 65,00 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Ечоменище",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
и пет лева и нула
120010
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
ст.).
5,159 дка (пет декара и сто петдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000374 (нула,нула,нула,триста седемдесет
и четири) в землището на с. Горна Кремена,
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
10,40 лв. (десет лева
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,имот № 000374
ползване: Изградено торище. Площ на имота: 1,981 и четиридесет ст.).
дка (един декар и деветстотин осемдесет и един
кв.м). Имотът е образуван от имот № 000364
(нула,нула,нула,триста шестдесет и четири).
Имот № 000273 (нула,нула,нула,двеста седемдесет
и три) в землището на с.Ребърково, м."Пчелинище", 434,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Пчелинище",имот №
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиристотин
000273
ползване: Ливада. Категория на земята при
тридесет и четири
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 7,309 дка лева и двадесет ст.).
(седем декара и триста и девет кв.м).
Имот № 000449 (нула,нула,нула,четиристотин
четиридесет и девет) в землището на с.Ребърково,
м."Ливадите", ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин 127,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Ливадите",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
двадесет и седем
000449
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,834
лева и десет ст.).
дка (един декар и осемстотин тридесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 012096 (нула,дванадесет,нула,деветдесет и
шест) в землището на с.Ребърково, м."Падината",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. начин на трайно
ползване: Ливада. Категория на земята при
369,00 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково, м."Падината",имот №
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 6,984
шестдесет и девет
012096
дка (шест декара и деветстотин осемдесет и четири лева и нула ст.).
кв.м). Имота попада в : Отдел/подотдел- 149/б1 широколистна гора - 0,008 дка (нула
декара,нула,нула,осем кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 050073 (нула,петдесет,нула,седемдесет и
три) в землището на с. Ребърково, м."Страната",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Страната",имот №
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
301,00 лв. (триста и
050073
имота: 8,126 дка (осем декара и сто двадесет и шест един лева и нула ст.).
кв.м). Имота попада в : Отдел/подотдел - 149/о широколистна гора - 0,006 дка (нула
декара,нула,нула,шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
УПИ (урегулиран поземлен имот) IV (четири),
5428,80 лв. (пет
планоснимачен № 1 (едно) в квартал 1 (първи) по
хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,УПИ IV,пл.№1,кв.1
плана на с.Върбешница, общ.Мездра , одорбен със четиристотин
Заповед № 6/05.01.1996 г. от 2600 кв.м (две хиляди и двадесет и осем лева
шестотин кв.м).
и осемдесет ст.).
Имот № 001035 (нула,нула,едно,нула,тридесет и
пет) в землището на с. Ребърково,м." Равенски дел",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
391,70 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Равенски дел",имот № ползване: Изоставени трайни насаждения.
деветдесет и един
001035
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. лева и седемдесет
Площ на имота: 2,538 дка (два декара и петстотин ст.).
тридесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 002056 (нула,нула,две,нула,петдесет и
шест) в землището на с.Ребърково, м."Чуклата",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
244,60 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Чуклата",имот №
ползване: Овощна градина. Категория на земята при четиридесет и
002056
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,294 дка четири лева и
(един декар и двеста деветдесет и четири кв.м).
шестдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Осоето",имот № 003063 Имот № 003063 (нула,нула,три,нула,шестдесет и
361,60 лв. (триста

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

141/171

1/10/2019

Актове

2016

3244/07-071359 2016

3244

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,имот № 000375

1360

3245/13-072016

3245

обл.Враца,гр.Мездра,общ.Мездра,м."Мишковото",имот №
17.303,съгласно плана на новобразуваните имоти на
м."Мишковото",землището на гр.Мездра,одобрен със Заповед
№ 276/01.07.2010 г. на Областен управител на Област Враца.

1361

3246/14-072016

3246

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Стакеви ниви",имот
№ 004013

1362

3247/14-072016

3247

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Байна крещ",имот №
014016

3248/14-071363 2016

3248

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Байна крещ",имот
№12704

1364

3249/14-072016

3249

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Варниците",имот №
036002

1365

3250/14-072016

3250

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Варниците",имот №
036008

3251/15-071366 2016

3251

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Варниците",имот №
036010

1367

3252

3252/15-072016

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Калиманец",имот №
037001
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три) в землището на с.Ребърково, м."Осоето",
шестдесет и един
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и шестдесет
ползване: Изоставени трайни насаждения.
ст.).
Категория на земята при неполивни условия: Пета.
Площ на имота: 1,913 дка (един декар и деветстотин
и тринадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000375 (нула,нула,нула,триста седемдесет
и пет) в землището на с.Горна Кремена, ЕКАТТЕ
16256, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
255,60 лв. (двеста
Изоставени трайни насаждения.Площ на имота:
петдесет и пет лева
6,241 дка (шест декара и двеста четиридесет и един и шестдесет ст.).
кв.м). Имотът е образуван от имот № 000364
(нула,нула,нула,триста шестдесет и четири).
Имот № 17.303 (седемнадесет,точка,триста и три) в 9344,80 лв. (девет
землището на гр.Мездра, м."Мишковото", ЕКАТТЕ хиляди триста
47714, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
четиридесет и
Друга селскостопанска територия. Категория на
четири лева и
земята: Шеста. Площ на имота: 3,622 дка (три
осемдесет ст.).
декара и шестстотин двадесет и два кв.м)
Имот № 004013 (нула,нула,четири,нула,тринадесет)
в землището на с.Върбешница, м."Стакеви ниви",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
39,60 лв. (тридесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и девет лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,139
шестдесет ст.).
дка (три декара и сто тридесет и девет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 014016
(нула,четиринадесет,нула,шестнадесет) в землището
на с.Върбешница, м."Байна крещ", ЕКАТТЕ 12704, 32,50 лв. (тридесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
и два лева и
Категория на земята при неполивни условия:
петдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 2,898 дка (два декара и
осемстотин деветдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 014017
(нула,четиринадесет,нула,седемнадесет) в
землището на с.Върбешница,м."Байна крещ",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
33,00 лв. (тридесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и три лева и нула
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,950 ст.).
дка (два декара и деветстотин и петдесет кв.м).
Имотът е възстановен с съществуващи стари реални
граници.
Имот № 036002 (нула тридесет и
шест,нула,нула,две) в землището на с.Върбешница,
м."Варниците", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин 32,00 лв. (тридесет
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
и два лева и нула
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
ст.).
2,540 дка (два декара и петстотин и четиридесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 036008 (нула,тридесет и
шест,нула,нула,осем) в землището на с.Върбешница,
м."Варниците", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин 26,60 лв. (двадесет
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
и шест лева и
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
шестдесет ст.).
2,115 дка (два декара и сто и петнадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 036010 (нула,тридесет и шест,нула,десет) в
землището на с.Върбешница, м."Варниците",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
18,90 лв.
ползване: Ливада. Категория на земята при
(осемнадесет лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,501 деветдесет ст.).
дка (един декар и петстотин и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 037001 (нула,тридесет и
28,40 лв. (двадесет
седем,нула,нула,едно) в землището на с.
и осем лева и
Върбешница, м."Калиманец", ЕКАТТЕ 12704,
четиридесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
Категория на земята при неполивни условия:
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1376

3261

3261/20-072016

Девета. Площ на имота : 2,899 дка (два декара и
осемстотин деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен съществуващи стари реални граници.
Имот № 038028 (нула,тридесет и
осем,нула,двадесет и осем) в землището на
с.Върбешница, м."Веслеца", ЕКАТТЕ 12704. Начин
40,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Веслеца",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
(четиридесет лева и
038028
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
тридесет ст.).
4,110 дка (четири декара и сто и десет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 044004 (нула,четиридесет и
четири,нула,нула,четири) в землището на
с.Върбешница,м."Долно ливаде", ЕКАТТЕ 12704.
48,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Долно ливаде",имот Начин на трайно ползване: Нива. Категория на
(четиридесет и осем
№ 044004
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и тридесет ст.).
имота: 3,002 дка (три декара,нула,нула,два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 044005 (нула,четиридесет и
четири,нула,нула,пет) в землището на
с.Върбешница, м."Долно ливаде", ЕКАТТЕ 12704.
77,40 лв.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Върбешница, м."Долно ливаде",
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
(седемдесет и седем
имот № 044005
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и четиридесет
имота: 7,899 дка (седем декара и осемстотин
ст.).
деветдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 033109 (нула,тридесет и три,сто и девет) в
землището на с.Върбешница, м."Селиманов връх",
17,70 лв.
обл.Враца ,общ.Мездра, с.Върбешница, м."Селиманов връх", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни (седемнадесет лева и
имот № 033109
условия: Десета. Площ на имота: 1,403 дка (един
седемдесет ст.).
декар и четиристотин и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 033110 (нула,тридесет и три,сто и десет) в
землището на с.Върбешница, м."Селиманов връх",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
18,70 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Селиманов
ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни (осемнадесет лева и
връх",имот № 033110
условия: Десета. Площ на имота: 1,485 дка (един
седемдесет ст.).
декар и четиристотин осемдесет и пет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 034014 (нула,тридесет и
четри,нула,четиринадесет) в землището на
с.Върбешница, м."Селиманов връх", ЕКАТТЕ 12704,
29,20 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Селиманов
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
и девет лева и
връх",имот №034014
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет ст.).
Десета. Площ на имота: 3,089 дка (три декара и
нула,осемдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 034016 (нула,тридесет и
четири,нула,шестнадесет) в землището на
с.Върбешница, м."Селиманов връх", ЕКАТТЕ 12704,
13,20 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Селиманов
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
(тринадесет лева и
връх",имот № 034016
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет ст.).
Десета. Площ на имота: 1,392 дка (един декар и
триста деветдесет и два кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 034042 (нула,тридесет и
четри,нула,четиридесет и две) в землището на
с.Върбешница, м."Селиманов връх", ЕКАТТЕ 12704,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
11,70 лв.
обл.Враца, общ.Мездра , с.Върбешница, м."Селиманов връх",
Категория на земята при неполивни условия:
(единадесет лева и
имот № 034042
Десета. Площ на имота: 0,793 дка (нула
седемдесет ст.).
декара,седемстотин деветдесет и три кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Селиманов връх",
Имот № 034043 (нула,тридесет и
11,60 лв.
имот № 034043
четири,нула,четиридесет и три) в землището на
(единадесет лева и
с.Върбешница, м."Селиманов връх", ЕКАТТЕ 12704. шестдесет ст.).
Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 0,785 дка (нула декара,седемстотин
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осемдесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 034061 (нула,тридесет и
четири,нула,шестдесет и едно) в землището на
с.Върбешница, м."Селиманов връх", ЕКАТТЕ 12704, 20,60 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Селиманов
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
лева и шестдесет
връх",имот № 034061
Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Десета. Площ на имота: 1,401 дка (един декар и
четиристотин и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 035010 (нула,тридесет и пет,нула,десет) в
землището на с.Върбешница, м."Крапец", ЕКАТТЕ 287,40 лв. (двеста
12704, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Крапец",имот №
осемдесет и седем
Нива. Категория на земята при неполивни условия: лева и четиридесет
035010
Пета. Площ на имота: 3,258 дка (три декара и двеста ст.).
петдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 035040 (нула,тридесет и
пет,нула,четиридесет) в землището на
с.Върбешница, м."Крапец", ЕКАТТЕ 12704,
228,30 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Крапец",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
двадесет и осем лева
035040
Категория на земята при неполивни условия: Пета. и тридесет ст.).
Площ на имота: 2,589 дка (два декара и петстотин
осемдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 011672 (нула,единадесет, шестотин
седемдесет и две) в землището на с. Лик,
м."Изворище", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Посевна площ. Категория на
1940,80 лв. (хиляда
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
деветстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Изворище",имот № 011672
имота: 23,961 дка (двадесет и три декара и
четиридесет лева и
деветстотин шестдесет и един кв.м). Имотът е
осемдесет ст.).
образуван от имот № 011284 (нула,
единадесет,двеста осемдесет и четири). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 015015 (нула,петнадесет,нула,петнадесет) в
землището на с.Горна Кремена, м."Тихова глава",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
18,00 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот ползване: Използвана ливада. Категория на земята (осемнадесет лева и
№ 015015
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
нула ст.).
1,428 дка (един декар и четиристотин двадесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 016036 (нула,шестнадесет,нула,тридесет и
шест) в землището на с.Горна Кремена,м."Тихова
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот трайно ползване: Използвана ливада. Категория на 3,60 лв. (три лева и
№ 016036
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
шестдесет ст.).
имота: 0,289 дка (нула декара,двеста осемдесет и
девет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници
Имот № 016038 (нула,шестнадесет,нула,тридесет и
осем) в землището на с.Горна Кремена, м." Тихова
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
26,40 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
и шест лева и
№ 016038
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
четиридесет ст.).
имота : 2,096 дка (два декара ,нула,деветдесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
УПИ I (първи),пл. № 210 (двеста и десет ) в кв. 24
1881,00 лв. (хиляда
(двадесет и четири) по плана на с.Боденец,
осемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,УПИ I,пл.№ 210,кв.24
общ.Мездра, обл.Враца, одобрен със Заповед №
осемдесет и един
276/12.06.1992 г. от 750 кв.м (седемстотин и
лева и нула ст.).
петдесет кв.м).
Имот № 001020 (нула,нула,едно,нула,двадесет) в
землището на с.Крапец, м."Равнището", ЕКАТТЕ
227,00 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Равнището",имот №
39483, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
двадесет и седем
001020
Нива. Категория на земята при неполивни условия:
лева и нула ст.).
Пета.Площ на имота: 2,206 дка (два декара и двеста
и шест кв.м).Имотът е възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Голия връх",имот №
Имот № 002034 (нула,нула,две,нула,тридесет и
169,80 лв. (сто
002034
четири) в землището на с.Крапец, м."Голия връх", шестдесет и девет
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и нула ст.).
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ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота: 1,650 дка (един
декар и шестстотин и петдесет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 002035 (нула,нула,две,нула,тридесет и пет)
в землището на с. Крапец, м."Голия връх", ЕКАТТЕ
102,90 лв. (сто и два
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Голия връх",имот №
39483, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
лева и деветдесет
002035
Нива. Категория на земята при неполивни условия: ст.).
Пета. Площ на имота: 1,000 дка (един декар и нула
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 007004 (нула,нула,седем,нула,нула,четири)
в землището на с.Крапец, м."Парцелите", ЕКАТТЕ
39483,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
321,70 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Парцелите",имот №
Нива. Категория на земята при неполивни условия: двадесет и един лева
007004
Четвърта. Площ на имота: 2,771 дка (два декара и
и седемдесет ст.).
седемстотин седемдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 007019 (нула,нула,седем,нула
деветнадесет) в землището на
с.Крапец,м."Парцелите", ЕКАТТЕ 39483,
554,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Парцелите",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
(петстотин петдесет
007019
Категория на земята при неполивни условия:
и четири лева и
Четвърта. Площ на имота: 4,774 дка (четири декара тридесет ст.).
и седемстотин седемдесет и четири кв.м). Имотът е
възстанове4н в нови граници.
Имот № 009009 (нула,нула,девет,нула,нула,девет) в
землището на с.Крапец, м."Голямата локва",
914,70 лв.
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Голямата локва",имот №
(деветстотин и
ползване:
Нива.
Категория
на
земята
при
неполивни
009009
четиринадесет лева
условия: Шеста. Площ на имота: 12,547 дка
и седемдесет ст.).
(дванадесет декара и петстотин четиридесет и седем
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 013022 (нула,тринадесет,нула,двадесет и
две) в землището на с.Крапец, м."Страната",
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
221,10 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Страната",имот № 013022 ползване: Нива. Категория на земята при неполивни двадесет и един лева
условия: Шеста. Площ на имота: 2,600 дка (два
и десет ст.).
декара и шестотин кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 013025 (нула тринадесет,нула,двадесет и
пет) в землището на с.Крапец, м."Страната",
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Ливада.Категория на земята при
209,80 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Страната",имот № 012035 неполивни условия: Шеста.Площ на имота: 3,700
девет лева и
дка (три декара и седемстотин кв.м). Имотът е
осемдесет ст.).
образуван от имот № 013009 (нула
тринадесет,нула,нула,девет).Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 022064 (нула,двадесет и
две,нула,шестдесет и четири) в землището на
с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. 609,10 лв.
Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022064
(шестотин и девет
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
лева и десет ст.).
имота: 6,445 дка (шест декара и четиристотин
четиридесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 022065 (нула,двадесет и две,нула
шестдесет и пет) в землището на с.Крапец,
м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на 156,50 лв. (сто
трайно ползване: Лозе. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022065
петдесет и шест лева
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 1,656 и петдесет ст.).
дка (един декар и шестстотин петдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 022067 (нула,двадесет и
две,нула,шестдесет и седем) в землището на
с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483,общ.Мездра. 165,70 лв. (сто
Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022067
шестдесет и пет лева
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
и седемдесет ст.).
имота: 1,753 дка (един декар и седемстотин петдесет
и три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022071
Имот № 022071 (нула,двадесет и
97,70 лв.
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2016

1397

3282/21-102016

3282

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022072

1398

3283/21-102016

3283

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022073

1399

3284/21-102016

3284

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022080

1400

3285/21-102016

3285

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот №022081

3286/21-101401 2016

3286

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022102

3287/21-101402 2016

3287

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022103

3288/21-101403 2016

3288

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022104

3289/24-102016

3289

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022105

3290

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022108

1404

1405

3290/24-102016
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две,нула,седемдесет и едно) в землището на
(деветдесет и седем
с.Крапец,м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. лева и седемдесет
Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на
ст.).
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
имота: 1,034 дка (един декар,нула,тридесет и четири
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 022072 (нула,двадесет и
две,нула,седемдесет и две) в землището на с.Крапец,
м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на 89,20 лв. (осемдесет
трайно ползване: Лозе. Категория на земята при
и девет лева и
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 0,944
двадесет ст.).
дка (нула декара,деветстотин четиридесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 022073 (нула,двадесет и
две,нула,седемдесет и три) в землището на
с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ 394831общ.Мездра. 73,40 лв.
Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на
(седемдесет и три
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
лева и четиридесет
имота: 0,777 дка (нула,декара,седемстотин
ст.).
седемдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 022080 (нула,двадесет и
две,нула,осемдесет) в землището на с.Крапец,
м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на 224,60 лв. (двеста
трайно ползване: Лозе. Категория на земята при
двадесет и четири
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 2,377 лева и шестдесет
дка (два декара,триста седемдесет и седем кв.в).
ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 022081 (нула,двадесет и
две,нула,осемдесет и едно) в землището на
с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. 41,20 лв.
Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на
(четиридесет и един
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
лева и двадесет ст.).
имота: 0,436 дка (нула,декара,четиристотин
тридесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 022102 (нула,двадесет и две, сто и две) в
землището на с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
57,60 лв. (петдесет
Категория на земята при неполивни условия: Седма. и седем лева и
Площ на имота: 0,610 дка (нула декара,шестстотин и шестдесет ст.).
десетк кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 022103 (нула,двадесет и две,сто и три) в
землището на с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483, 199,80 лв. (сто
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
деветдесет и девет
Категория на земята при неполивни условия: Седма. лева и осемдесет
Площ на имота: 2,114 (два декара и сто и
ст.).
четиринадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 022104 (нула,двадесет и две,сто и четири) в
землището на с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
115,90 лв. (сто и
Категория на земята при неполивни условия: Седма. петнадесет лева и
Площ на имота: 1,226 дка (един декар и двеста
деветдесет ст.).
двадесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 022105 (нула,двадесет и две,сто и пет) в
землището на с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
138,10 лв. (сто
Категория на земята при неполивни условия: Седми. тридесет и осем лева
Площ на имота: 1,461 дка (един декар и
и десет ст.).
четиристотин шестдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 022108 (нула,двадесет и две,сто и осем) в 202,40 лв. (двеста и
землището на с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483, два лева и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:Лозе.
четиридесет ст.).
Категория на земята при неполивни условия: Седма.
Площ на имота: 2,142 дка (два декара и сто
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1406

3291/24-102016

3291

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022109

1407

3292/24-102016

3292

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022114

1408

3293/24-102016

3293

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022111

3294/25-101409 2016

3294

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022119

1410

3295/25-102016

3295

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022138

1411

3296/25-102016

3296

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022153

3297/25-101412 2016

3297

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Лозята",имот № 022155

1413

3298/26-102016

3298

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Песъка",имот № 026007

1414

3299/26-102016

3299

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Песъка",имот № 026054

1415

3300/26-102016

3300

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Песъка",имот № 026055
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четиридесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 022109 (нула,двадесет и две,сто и девет) в
землището на с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
29,70 лв. (двадесет
Категория на земята при неполивни условия: Седма. и девет лева и
Площ на имота: 0,314 дка (нула,декара,триста и
седемдесет ст.).
четиринадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 022114 (нула,двадесет и две,сто и
четиринадесет) в землището на с.Крапец,
м."Лозята", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на 159,40 лв. (сто
трайно ползване: Лозе. Категория на земята при
петдесет и девет
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 1.687 лева и четиридесет
дка (един декар и шестстотин осемдесет и седем
ст.).
кв.м.). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 022111 (нула,двадесет и две,сто и
единадесет) в землището на с.Крапец, м."Лозята",
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
69,80 лв. (шестдесет
ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни и девет лева и
условия: Седма. Площ на имота: 0,739 дка
осемдесет ст.).
(нула,декара и седемстотин тридесет и девет
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 022119 (нула,двадесет и две,сто и
деветнадесет) в землището на с.Крапец, м."Лозята",
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
130,30 лв. (сто и
ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни тридесет лева и
условия: Седма. Площ на имота: 1,609 дка (един
тридесет ст.).
декар и шестстотин и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 022138 (нула,двадесет и две,сто тридесет и
осем) в землището на с.Крапец, ЕКАТТЕ 39483,
375,80 лв. (триста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Лозе.
седемдесет и пет
Категория на земята при неполивни условия: Седма.
лева и осемдесет
Площ на имота: 3,977 дка (три декара и деветстотин ст.).
седемдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 022153 (нула,двадесет и две,сто петдесет и
три) в землището на с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ
39483, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
65,90 лв. (шестдесет
Лозе. Категория на земята при неполивни условия: и пет лева и
Седма. Площ на имота: 0,697 дка
деветдесет ст.).
(нула,декара,шестотин деветдесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 022155 (нула,двадесет и две,сто петдесет и
пет) в землището на с.Крапец, м."Лозята", ЕКАТТЕ
47,30 лв.
39483, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
(четиридесет и
Лозе. Категория на земята при неполивни условия: седем лева и
Седма. Площ на имота: 0,500 дка
тридесет ст.).
(нула,декара,петстотин кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 026007 (нула,двадесет и
шест,нула,нула,седем) в землището на с.Крапец,
259,90 лв. (двеста
м."Песъка", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на петдесет и девет
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
лева и деветдесет
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,526 дка ст.).
(два декара и петстотин двадесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 026054 (нула,двадесет и
шест,нула,петдесет и шест ) в землището на с.
Крапец, м."Песъка", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра.
179,00 лв. (сто
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на
седемдесет и девет
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и нула ст.).
имота: 1,740 дка (един декар и седемстотин и
четиридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 026055 (нула,двадесет и
31,80 лв. (тридесет
шест,нула,петдесет и пет) в землището на с.Крапец, и един лева и
м."Песъка", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на осемдесет ст.).
тарйно ползване: Нива. Категория на земята при
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3301/26-101416 2016

3301

1417

3302/26-102016

3302

1418

3303/27-102016

3303

1419

3304/27-102016

3304

1420

3305/27-102016

3305

1421

3306/27-102016

3306

1422

3307/27-102016

3307

3308/27-101423 2016

3308

3309/27-122016

3309

1424

неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,309 дка
(нула,декара,триста и девет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 026058 (нула,двадесет и
шест,нула,петдесет и осем) в землището на
с.Крапец, м."Песъка", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. 113,20 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Песъка",имот № 026058
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на
тринадесет лева и
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
двадесет ст.).
имота: 1,100 дка (един декар и сто кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 027018 (нула,двадесет и
седем,нула,осемнадесет) в землището на с.Крапец,
м."Локвите", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на 149,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Локвите",имот № 027018 трайно ползване: Друг жилищен терен. Категория на четиридесет и девет
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и двадесет ст.).
имота: 0,113 дка (нула,декара,сто и тринадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 027029 (нула,двадесет и седем, нула
двадесет и девет) в землището на с. Крапец,
м."Локвите", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на
118,80 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Локвите",имот № 027029 трайно ползване: Друг жилищен терен. Категория на осемнадесет лева и
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
осемдесет ст.).
имота: 0,090 дка (нула декара,нула,деветдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 027033 (нула,двадесет и
седем,нула,тридесет и три) в землището на
2455,20 лв. (две
с.Крапец, м."Локвите", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. хиляди
Начин
на
трайно
ползване:
Друг
жилищен
терен.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Локвите",имот № 027033
четиристотин
Категория на земята при неполивни условия: Пета. петдесет и пет лева
Площ на имота: 1,860 дка (един декар и осемстотин и двадесет ст.).
и шестдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 027037 (нула,двадесет и
седем,нула,тридесет и седем) в землището на с.
5244,40 лв. (пет
Крапец, м."Локвите", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. хиляди двеста
Начин на трайно ползване: Друг жилищен терен.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Локвите",имот № 027037
четиридесет и
Категория на земята при неполивни условия: Пета. четири лева и
Площ на имота: 3,973 дка (три декара и деветстотин четиридесет ст.).
седемдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 027041 (нула,двадесет и
седем,нула,четиридесет и едно) в землището на
с.Крапец, м."Локвите", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. 2170,10 лв. (две
хиляди сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Локвите",имот № 027041 Начин на трайно ползване: Друг жилищен терен.
Категория на земята при неполивни условия: Пета. седемдесет лева и
Площ на имота : 1,644 дка (един декар шестотин
десет ст.).
четиридесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 027042 (нула двадесет и
седем,нула,четиридесет и две) в землището на с.
Крапец,м."Локвите", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. 1687,00 лв. (хиляда
шестстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Локвите",имот № 027042 Начин на трайно ползване: Друг жилищен терен.
Категория на земята при неполивни условия: Пета. осемдесет и седем
Площ на имота: 1,278 дка (един декар двеста
кв.м).
седемдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 031087 (нула,тридесет и едно,нула
осемдесет и седем) в землището на с.Крапец,
м."Глухчовец", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин 264,00 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Глухчовец",имот № 031087 на трайно ползване: Нива. Категория на земята при шестдесет и четири
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,200 дка лева и нула ст.).
(нула,декара,двеста квадратни метра). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000364 (нула,нула,нула,триста шестдесет и
четири) в землището на с.Оселна, м."Мечкина
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
198,60 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Мечкина поляна",имот № трайно ползване: Използвана ливада.Категория на деветдесет и осем
000364
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
лева и шестдесет
имота: 8,223 дка (осем декара и двеста двадесет и ст.).
три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
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3331/16-022017

3331

1434

3332/16-02-

3332

1430

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Водни дол",имот № 000497 Имот № 000497 (нула,нула,нула,четиристотин
810,80 лв.
деветдесет и седем) в землището на
(осемстотин и десет
с.Оселна,м."Водни дол", ЕКАТТЕ 54047,
лева и осемдесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана ст.).
ливада. Категория на земята при неполивни
условия: Шеста. Площ на имота: 14,299 дка
(четиринадесет декара,двеста деветдесет и девет
кв.м).Имотът е възстановен в саществуващи стари
реални граници.
Имот № 000498 (нула,нула,нула,четиристотин
деветдесет и осем) в землището на
с.Оселна,м."Водни рът", ЕКАТТЕ 54047,
184,90 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна, м."Водни рът",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана осемдесет и четири
000498
ливада. Категория на земята при неполивни
лева и деветдесет
условия: Осма. Площ на имота: 7,656 дка (седем
ст.).
декара,шестотин петдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001329 (нула,нула,едно,триста двадесет и
девет) в землището на с.Оселна, м."Мечкина
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
134,70 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Мечкина падина",имот № трайно ползване: Използвана ливада. Категория на тридесет и четири
001329
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
лева и седемдесет
имота: 5,576 дка (пет декара и петсотин седемдесет ст.).
и шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001522 (нула,нула,едно,петстотин двадесет
и две) в землището на с.Оселна,м."Водни рът",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
404,70 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Водни рът",имот № 001522 ползване: Използвана ливада. Категория на земята (четиристотин и
при неполивни условия: Шеста. Площ на имота:
четири лева и
7,138 дка (седем декара,сто тридесет и осем кв.м). седемдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Урегулиран поземлен имот III (трети), пл. № 1229
(хиляда двеста двадесет и девет) в кв. 112 (сто и
831,10 лв.
дванадесет) по плана на гр.Мездра,одобрен със
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ I, пл.№ 1229, кв.112
(осемстотин
Заповед № 111/20.02.1989 г., изменен със Заповед № тридесет и един лева
ул."Хр.Ботев"-104
104/01.03.2004 г. с площ от 72 кв.м (седемдесет и
и десет ст.).
два кв.м) в едно с изградената в него сградатрафопост от 8 кв.м (осем кв.м).
Сграда - склад за зърнени храни със застроена
площ от 179 кв.м (сто седемдесет и девет квадратни 1259,00 лв. (хиляда
двеста петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Под село",имот № 148006 метра) с масивна конструкция, едноетажна,
находяща се в имот № 148006 (сто четиридесет и
девет лева и нула
осем,нула,нула,шест) в местността "Под село"
ст.)
,землището на с.Кален,общ.Мездра
Имот № 035120 (нула, тридесет и пет,сто и
двадесет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Плочата", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на 8762,20 лв. (осем
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Плочата",имот № трайно ползване: Друга селскостопанска територия. хиляди шестдесет и
Категория на земята при неполивни условия:
035120
два лева и двадесет
Десета. Площ на имота: 6,638 дка (шест
ст.).
декара,шестотин тридесет и осем кв.м). Имотът е
образуван от имот № 035117 (нула,тридесет и
пет,сто и седемнадесет).
Имот № 035121 (нула,тридесет и пет,сто двадесет и
едно) в землището на с.Горна Кремена,м."Плочата",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
889,70 лв.
(осемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Плочата",имот № ползване: Друга селскостопанска територия.
Категория на земята при неполивни условия:
осемдесет и девет
035121
Десета. Площ на имота: 0,674 дка (нула
лева и седемдесет
декара,шестотин седемдесет и четири кв.м). Имотът ст.).
е образуван от имот № 035121 (нула,тридесет и
пет,сто двадесет и едно).
Имот № 035003 (нула,тридесет и пет,нула,нула,три)
в землището на с.Горна Кремена, м."Плочата",
ЕКАТТЕ 16256,общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Плочата",имот № ползване: Използвана ливада. Категория на земята 10,50 лв. (десет лева
035003
при неполивни условия: Десета. Площ на имота:
и петдесет ст.).
2,325 дка (два декара,триста двадесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот № Имот № 035028 (нула,тридесет и пет,нула,двадесет 20,70 лв. (двадесет
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2017

035028

3333/17-021435 2017
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1437

3335/17-022017

3335

1438

3339/21-022017

3339

1439

3352/13-032017

3352

1440

3354/20-032017

3354

1441

3355/20-032017

3355

1442

3356/20-032017

3356

1443

3357/20-032017

3357

и осем) в землището на с. Горна
лева и седемдесет
Кремена,м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. ст.).
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
Категория на земята при неполивни условия:
Десета. Площ на имота: 4,602 дка (четири
декара,шестотин и два кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000376 (нула,нула,нула,триста седемдесет
и шест) в землището на с.Горна Кремена,
3313,20 лв. (три
м."Плочата", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на хиляди,триста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Плочата",имот
трайно ползване: Друга селскостопанска територия. тринадесет лева и
№000376
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет ст.).
Десета. Площ на имота: 2,510 дка (два декара и
петстотин и десет кв.м).
Имот № 035116 (нула,тридесет и пет,сто и
шестнадесет) в землището на Горна Кремена,
40803,80 лв.
м."Плочата",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на (четиридесет хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Плочата",имот №
трайно
ползване:
Друга
селскостопанска
територия.
осемстотин
и три
035116
Категория на земята при неполивни условия:
лева и осемдесет
Десета. Площ на имота: 30,912 дка (тридесет
ст.).
декара,деветстотин и дванадесет кв.м).
Имот № 035037 (нула,тридесет и пет,нула,тридесет
и седем) в землището на с.Горна Кремена,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Плочата",имот № м."Плочата", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на 37,60 лв. (тридесет
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на и седем лева и
035037
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
шестдесет ст.).
имота: 8,356 дка (осем декара,триста петдесет и
шест кв.м).
Имот № 000451 (нула, нула, нула, четиристотин
петдесет и едно) в землището на
с.Оселна,м."Торището", ЕКАТТЕ 54047,
213,10 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Торището",имот № 000451 общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана тринадесет лева и
ливада. Категория на земята при неполивни
десет ст.).
условия: Осма. Площ на имота: 8,056 дка (осем
декара, нула, петдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000395 (нула,нула,нула,триста деветдесет и
пет) в землището на с.Оселна, м."Отев дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
80,80 лв. (осемдесет
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Отев дол", имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята лева и осемдесет
000395
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
ст.).
3,902 дка (три декара,деветстотин и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000613 (нула,нула,нула,шестотин и
тринадесет) в землището на с.Оселна,м."Явровица",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
24,40 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 000613 ползване: Използвана ливада. Категория на земята и четири лева и
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
четиридесет ст.).
1,936 дка (един декар и деветстотин тридесет и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000614 (нула,нула,нула,шестотин и
четиринадесет) в землището на с.Оселна,
м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин 93,90 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 000614 на трайно ползване: Използвана ливада. Категория (деветдесет и три
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и деветдесет
имота: 6,705 дка (шест декара и седемстотин и пет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000724 (нула,нула,нула,седемстотин
двадесет и четири) в землището на с.Оселна,
м."Влашко торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
41,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот № Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
(четиридесет и един
000724
Категория на земята при неполивни условия:
лева и четиридесет
Девета. Площ на имота: 3,288 дка (три декара,двеста ст.).
осемдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот № Имот № 000725 (нула,нула,нула,седемстотин
58,60 лв. (петдесет
000725
двадесет и пет) в землището на с.Оселна,м."Влашко и осем лева и
торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
шестдесет ст.).
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
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имота: 4,188 дка (четири декара и сто осемдесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001033 (нула,нула,едно,нула,тридесет и
три) в землището на с.Оселна, м."Явровица",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
39,40 лв. (тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001033 ползване: Използвана ливада. Категория на земята и девет лева и
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
четиридесет ст.).
1,905 дка (един декар и деветстотин и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001129 (нула,нула,едно,сто двадесет и
девет) в землището на с.Оселна, м."Влашко
торище", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
47,60 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Влашко торище",имот № трайно ползване: Използвана ливада. Категория на (четиридесет и
001129
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
седем лева и
имота: 3,777 дка (три декара и седемстотин
шестдесет ст.).
седемдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001139 (нула,нула,едно,сто тридесет и
девет) в землището на с.Оселна,м. "Лисита полена",
ЕКАТТЕ 54047. Начин на трайно ползване:
15,60 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лисита полена",имот №
Използвана ливада. Категория на земята при
(петнадесет лева и
001139
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,114 шестдесет ст.).
дка (един декар ,сто и четиринадесет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001140 (нула,нула,едно,сто и четиридесет)
в землището на с.Оселна, м."Лисита полена",
ЕКАТТЕ 54047, общ. Мездра. Начин на трайно
23,40 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Лисита полена",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
и три лева и
001140
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
четиридесет ст.).
1,671 дка (един декар,шестотин седемдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001493 (нула,нула,едно,четиристотин
деветдесет и три) в землището на с.
Оселна,м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. 84,60 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001493 Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
и четири лева и
Категория на земята при неполивни условия: Осма.
шестдесет ст.).
Площ на имота: 4,088 дка (четири
декара,нула,осемдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001496 (нула,нула,едно,четиристотин
деветдесет и шест) в землището на с.Оселна,
м."Явровица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001496 на трайно ползване: Изполвана ливада. Категория на 30,00 лв. (тридесет
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
лева и нула ст.).
имота: 1,448 дка (един декар и четиристотин
четиридесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000360 (нула,нула,нула триста и
шестдесет) в землището на с. Руска Бела,
785,60 лв.
м."Барата", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. Начин на (седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска Бела,м."Барата",имот № 000360 трайно ползване: Ливада. Категория на земята при осемдесет и пет лева
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 8,132 и шестдесет ст.).
дка (осем декара и сто тридесет и два кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 000362 (нула,нула,нула,триста шестдесет и
две) в землището на с.Руска Бела, м."Барата",
ЕКАТТЕ 63450, общ. Мездра. Начин на трайно
131,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска Бела,м."Барата",имот № 000362 ползване : Ливада. Категория на земята при
тридесет и един лева
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 1,488 и двадесет ст.).
дка (един декара,четиристотин осемдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 125153 (сто двадесет и пет, сто петдесет и
три) в землището на с.Люти дол, м."Траповете",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
80,80 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Траповете",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
лева и осемдесет
125153
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,361 дка
ст.).
( един декар и триста шестдесет и един кв. м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
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1/10/2019
1453

3384/31-032017

Актове
3384

3385/05-041454 2017

3385

3386/05-041455 2017

3386

3387/05-042017

3387

3388/06-041457 2017

3388

1458

3389/06-042017

3389

1459

3390/06-042017

3390

1460

3391/06-042017

3391

3392/10-041461 2017

3392

1462

3395

1456

3395/10-042017

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Ерден",имот № 125154

Имот № 125154 (сто двадесет и пет, сто петдесет и 66,00 лв.(шестдесет
четири) в землището на с.Люти дол, м."Ерден",
и шест лева и нула
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
ст.).
ползване: Ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,111 дка
(един декар, сто и единадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 023010 (нула,двадесет и три,нула,десет) в
землището на с.Моравица,м."Клисурата", ЕКАТТЕ 42,40 лв.
49031, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Клисурата",имот №
(четиридесет и два
Изоставена нива. Категория на земята при
023010
лева и четиридесет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,305
ст.).
дка (два декара и триста и пет кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 024018 (нула,двадесет и
четири,нула,осемнадесет) в землището на
с.Моравица, м."Каменица", ЕКАТТЕ 49031,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Каменица",имот №
7,10 лв. (седем лева
Категория на земята при неполивни условия:
024018
и десет ст.).
Десета. Площ на имота: 1,777 дка (един
декар,седемстотин седемдесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 024180 (нула,двадесет и четири,сто и
осемдесет) в землището на с.Моравица, м."Орли
глав", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Орли глав",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
5,50 лв. (пет лева и
024180
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 1,365 петдесет ст.).
дка (един декар и сто шестдесет и пет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 024206 (нула,двадесет и четири,двеста и
шест) в землището на с.Моравица, м."Парезите",
ЕКАТТЕ
49031, общ.Мездра. Начин на трайно
21,20 лв. (двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Парезите",имот №
ползване: Ливада. Категория на земята при
и един лева и
024206
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 5,307 двадесет ст.).
дка (пет декара,триста и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 024227 (нула,двадесет и четири,двеста
двадесет и седем) в землището на с.Моравица,
м."Орли глав", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Орли глав",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
5,40 лв. (пет лева и
024227
при неполивни условия: Десета. Площ на имота:
четиридесет ст.).
1,361 дка (един декар,триста шестдесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 024229 (нула,двадесет и четири,двеста
двадесет и девет) в землището на с.Моравица,
м."Орли глав", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Орли глав",имот №
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
7,10 лв. (седем лева
024229
при неполивни условия: Десета. Площ на имота:
и десет ст.).
1,773 дка (един декар,седемстотин седемдесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 024406 (нула,двадесет и
четири,четиристотин и шест) в землището на
с.Моравица, м."Върха", ЕКАТТЕ 49031. Начин на
17,90 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Върха",имот № 024406 трайно ползване: Ливада. Категория на земята при (седемнадесет лева и
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 4,474
деветдесет ст.).
дка (четири декара,четиристотин седемдесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000500 (нула,нула,нула,петстотин) в
землището на с. Ребърково, м."Усойник", ЕКАТТЕ 577,50 лв.
62390, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Усойник",имот №
(петстотин
Нива. Категория на земята при неполивни условия: седемдесет и седем
000500
Пета. Площ на имота: 5,893 дка (пет
лева и петдесет ст.).
декара,осемстотин деветдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Равенски дел",имот № Имот № 024042 (нула,двадесет и
615,30 лв.
024042
четири,нула,четиридесет и две) в землището на
(шестстотин и
с.Ребърково, м."Равенски дел", ЕКАТТЕ 62390,
петнадесет лева и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
тридесет ст.).
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Актове

1463

3399/18-042017

3399

1464

3406/26-042017

3406

1465

3407/26-042017

3407

1466

3408/26-042017
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1467

3409/26-042017

3409

1468

3410/26-042017

3410

3417/05-051469 2017

3417

3418/05-052017

3418

1470

1471

3419/17-052017

3419

Категория на земята при неполивни условия: Шеста.
Площ на имота: 7,235 дка (седем декара,двеста
тридесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граница.
Имот № 001377 (нула,нула,едно,триста седемдесет
и седем) в землището на с.Очин дол, м."Алиови
ниви", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на 292,30 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Алиови ниви",имот № земята при неполивни условия: Осма. Площ на
деветдесет и два
001377
имота: 14,120 дка (четиринадесет декара и сто и
лева и тридесет ст.).
двадесет кв.м). Имотът е образуван от имот №
000512 (нула,нула,нула,петстотин и дванадесет).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 020051 (нула,двадесет,нула,петдесет и
едно) в землището на с.Крапец, м."Шербовец",
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
78,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Шербовец",имот № 020051 ползване: Ливада. Категория на земята при
(седемдесет и осем
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 2,324 лева и десет ст.).
дка (два декара,триста двадесет и четири) . Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000591 (нула,нула,едно,петстотин
деветдесет и едно) в землището на с.Игнатица,
м."Бравчевица", ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин 74,90 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Бравчевица",имот №
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория (седемдесет и
000591
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на четири лева и
имота: 7,640 дка (седем декара,шестотин и
деветдесет ст.).
четиридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000615 (нула,нула,нула,шестстотин и
петнадесет) в землището на
с.Игнатица,м."Бравчевица", ЕКАТТЕ 32281,
49,70 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Бравчевица",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана (четиридесет и девет
000615
ливада. Категория на земята при неполивни
лева и седемдесет
условия: Девета. Площ на имота: 5,073 дка (пет
ст.).
декара,нула,седемдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000910 (нула,нула,нула,деветстотин и
десет) в землището на с.Игнатица, м."Песи дел",
ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин на трайно
52,10 лв. (петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Песи дел",имот №
ползване: Използвана ливада. Категория на земята и два лева и десет
000910
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
ст.).
5,320 дка (пет декара и триста и двадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001265 (нула,нула,едно,двеста шестдесет и
пет) в землището на с.Игнатица, м."Андреева
ливада", ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин на
110,10 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Андреева ливада",имот трайно ползване: Използвана ливада. Категория на десет лева и десет
№ 001265
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
ст.).
имота: 6,840 дка (шест декара и осемстотин и
четиридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Едноетажна масивна сграда (салон) за обществени
нужди, монолитна,със стоманобетонни елементи ,
построена 1978 година със застроена площ от 265
8931,50 лв. (осем
кв.м (двеста шестдесет и пет кв.м), находяща се в
хиляди деветстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,УПИ VII,пл.№384,кв.21
УПИ VII (урегулиран поземлен имот седми), пл.№ тридесет и един лева
384 (триста осемдесет и четири) в кв.21 (двадесет и и петдесет ст.).
едно) по плана на с.Царевец. За сградата е издадено
удостоверение за търпимост № 130/04.05.2017 г. на
главния архитект на Община Мездра.
Идеална част от 350 кв.м (триста и петдесет
877,80 лв.
квадратни метра) от УПИ VII (урегулиран поземлен (осемстотин
имот седем) , пл.№ 180 (сто и осемдесет) в кв.8
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,УПИ VII, пл.№ 180, кв.8
седемдесет и седем
(квартал осем) по плана на с.Крета, одобрен със
лева и осемдесет
Заповед № 539/30.09.1988 г. целият от 1050 кв.м
ст.).
(хиляда и петдесет квадратни метра).
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ Х,пл.№ 1287,кв.86
Урегулиран поземлен имот Х (десет) , пл.№ 1287
2559,60 лв. (две
бул."Ал.Стамболийски" № 108
(хиляда двеста осемдесет и седем) в квартал 86
хиляди петстотин
(осемдесет и шест) по плана на гр.Мездра, одобрен петдесет и девет
със Заповед № 111/20.02.1989 г. и изменен със
лева и шестдесет
Заповед № 230/04.04.2017 г. целият с площ от 474 ст.).
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3421/30-051472 2017

3421

3422/31-051473 2017

3422

1474

3423/31-052017

3423

1475

3432/16-062017

3432

3433/20-061476 2017

3433

3434/20-062017

3434

3435/20-061478 2017

3435

3439/07-071479 2017

3439

1480

3440

1477

3440/07-072017

квадратни метра ( четиристотин седемдесет и
четири квадратни метра).
Урегулиран поземлен имот VII (седем) , пл. № 227 4042,00 лв. (четири
(двеста двадесет и седем) в квартал 9 (девет) па
обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, УПИ VII ,пл.№ 227, кв.9
хиляди четиридесет
плана на гр.Мездра , одобрен със Заповед №
ул."Георги Кирков" № 49
и два лева и нула
111/20.02.1989 г. целият от 470 кв.м (четиристотин и ст.).
седемдесет кв.м).
Имот № 120006 (сто и двадесет,нула,нула,шест) в
землището на с.Върбешница, м."Ечоменище",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
128,50 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,имот № 120006
ползване: Ливада. Категория на земята при
двадесет и осем лева
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 10,196 и петдесет ст.).
дка (десет декара и сто и деветдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 139001 (сто тридесет и
девет,нула,нула,едно) в землището на
с.Върбешница, м. "Манастира", ЕКАТТЕ 12704,
15,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастира",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
(петнадесет лева и
139001
Категория на земята при неполивни условия:
четиридесет ст.).
Девета. Площ на имота: 1,573 дка (един
декар,петстотин седемдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 017184 (нула, седемнадесет,сто осемдесет
и четири) в землището на с. Горна Кремена,
м."Ламбова туфа", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
56,20 лв. (петдесет
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Ламбова туфа", Категория на земята при неполивни условия:
и шест лева и
имот № 017184
Девета. Площ на имота: 5,018 дка (пет
двадесет ст.).
декара,нула,осемнадесет кв.м). Имотът е образуван
от имот № 017184 (нула,седемнадесет,сто осемдесет
и четири). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 017186 (нула,седемнадесет,сто осемдесет и
шест) в землището на с.Горна Кремена,
м."Равнището", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Равнището",имот на трайно ползване: Използвана ливада. Категория 14,30 лв.
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на (четиринадесет лева
№ 017186
имота: 1,277 дка (един декар,двеста седемдесет и
и тридесет ст.).
седем кв.м). Имотът е образуван от имот № 017017
(нула, седемнадесет, нула, седемнадесет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 017187 (нула,седемнадесет,сто осемдесет и
седем) в землището на с.Горна Кремена,
м."Равнището", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Използвана ливада. Категория
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Равнището",имот на земята при неполивни условия: Девета. Площ на 4,00 лв. (четири
№ 017187
имота: 0,361 дка (нула,декара,триста шестдесет и
лева,нула ст.).
един кв.м). Имотът е образуван от имот № 017099
(нула, седемнадесет, нула, деветдесет и девет).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 017193 (нула седемнадесет, сто деветдесет
и три) в землището на с.Горна Кремена, м."Ламбова
туфа", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на 115,10 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Ламбова
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
петнадесет лева и
туфа",имот № 017193
имота: 10,275 дка ( десет декара,двеста седемдесет и десет ст.).
пет кв.м). Имотът е образуван от имот № 017188
(нула седемнадесет, сто осемдесет и осем). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 025034 (нула,двадесет и пет,нула,тридесет
и четири) в землището на с.Ослен Криводол,
м."Средна река", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра.
2124,60 лв. (две
Начин на трайно ползване: Зеленчукова градина.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Средна
хиляди сто двадесет
Категория на земята при неполивни условия:
река",имот № 025034
и четири лева и
Четвърта. Площ на имота: 8,647 дка (осем
шестдесет ст.).
декара,шестстотин четиридесет и седем кв.м).
Имотът е образуван от имот № 025026
(нула,двадесет и пет,нула,двадесет и шест).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Белчов дол",ПИ №
Имот № 501.162 (петстотин и едно,точка,сто
292,70 лв. (двеста
501.162, съгласно плана на новообразуваните имоти на
шестдесет и две) в землището на с.Върбешница,
деветдесет и два
м."Белчов дол", землището на с.Върбешница, одобрен със
м."Белчов дол", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин лева и седемдесет
на трайно ползване: Друга селскостопанска
ст.).
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Актове
Заповед № 71/06.12.2010 г. на Областния управител на област
Враца.

3441/01-081481 2017

3441

3442/07-082017

3442

3443/11-081483 2017

3443

3444/11-081484 2017

3444

3445/01-091485 2017

3445

1486

3446/27-092017

3446

1487

3447/06-102017

3447

1488

3448/06-102017

3448

1489

3449/06-102017

3449

1482

територия. Категория на земята при неполивни
условия: Шеста. Площ на имота: 216 кв.м (двеста и
шестнадесет квадратни метра).
Урегулиран поземлен имот IV (четири) в квартал
101 б (сто и едно "б") по регулационния план на
гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г.,
изменен със Заповед № 529/30.05.2007 г. на Кмета
на Община Мездра с площ от 3970 квадратни метра
(три хиляди деветстотин и седемдесет кв.м) в едно с
находящите се в него сгради: 1. Сграда - парова
49183,30 лв.
централа,масивна конструкция- стоманобетонна
(четиридесет и девет
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра, УПИ IV , кв. 101 б
плоча,тухла и мазилка на два етажа,застроена площ хиляди сто
256 кв.м (двеста петдесет и шест кв.м),построена
осемдесет и три лева
1969 г., цялата с височина 10 м (десет метра). 2.
и тридесет ст.).
Сграда -склад на три етажа,масивна конструкциястоманобетонови плочи,тухла и мазилка,застроена
площ 84,45 кв.м (осемдесет и четири цяло и 45
кв.м), разгъната застроена площ 235,35 кв.м (двеста
тридесет и пет цяло и 35 кв.м), година на
построяване 1969 г.
Имот № 012178 (нула,дванадесет,сто седемдесет и
осем) в землището на с.Ребърково, м."Падината",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
40,60 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Падината",имот №
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни (четиридесет лева и
012178
условия: Шеста. Площ на имота: 0,436 дка (нула
шестдесет ст.).
декара,четиристотин тридесет и шест кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000120 (нула,нула,нула,сто и двадесет) в
землището на с.Дърманци, м."Край Искъра",
2727,10 лв. (две
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Край Искъра",имот № ЕКАТТЕ 24668, общ.Мездра. Начин на трайно
хиляди седемстотин
ползване: Друга селскостопанска територия.
000120
двадесет и седем
Категория на земята при неполивни условия: Трета. лева и десет ст.).
Площ на имота: 2,066 дка (два декара,нула
шестдесет и шест кв.м).
Имот № 000038 (нула,нула,нула,нула,тридесет и
1644,90 лв. (хиляда
осем) в землището на с.Дърманци, м."Острога",
шестотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Острога",имот №
ЕКАТТЕ
24669,
общ.Мездра.
Начин
на
трайно
четиридесет
и
000038
ползване: Насип. Площ на имота: 1,126 дка (един
четири лева и
декар ,сто двадесет и шест кв.м).
деветдесет ст.).
Имот № 026173 (нула,двадесет и шест,сто
седемдесет и три) в землището на с.Брусен,
м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Ливада.Категория на земята при 215,80 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026173 неполивни условия: Пета. Площ на имота: 3,441 дка петнадесет лева и
(три декара,четиристотин четиридесет и един кв.м). осемдесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 026128
(нула двадесет и шест,сто двадесет и осем).
Урегулиран поземлен имот ХХ (двадесет) , пл.№
1078 (хиляда седемдесет и осем) в квартал 76
(седемдесет и шест) по плана на град Мездра,
одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. и изменен 5780,10 лв. (пет
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ ХХ,пл.№ 1078,кв.76
със Заповед № 522/21.07.2017 г. на Кмета на
хиляди седемстотин
ул."Стефан Караджа" № 1
Община Мездра, целият от 319 кв.м (триста и
и осемдесет лева и
деветнадесет квадратни метра) в едно с находящата десет ст.).
се в него двуетажна масивна жилищна сграда със
застроена площ от 54 кв.м (петдесет и четири
квадратни метра), построена 1970 година .
Урегулиран поземлен имот XI (единадесет) в
10 929,90 лв. (десет
квартал 76 по плана на гр.Мездра, одобрен със
хиляди деветстотин
Заповед
№
111/20.02.1989
г.
и
изменен
със
Заповед
обл.Враца, общ.Мездра,гр.Мездра, УПИ XI,кв.76
двадесет и девет
№ 522/21.07.2017 г. на Кмета на Община Мездра,
лева и деветдесет
целият от 1032 квадратни метра (хиляда тридесет и ст.).
два квадратни метра)
Урегулиран поземлен имот I (първи) в кв.8-а (осми- 1428,00 лв. (хиляда
а) по плана на с.Игнатица,общ.Мездра одобрен със четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,УПИ I, кв.8-а
Заповед № 726/1990 г. на Кмета на Община Мездра, двадесет и осем лева
целият от 700 кв.м (седемстотин квадратни метра) и нула ст.).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,УПИ II,кв.8-а
Урегулиран поземлен имот II (втори) в квартал 8-а 1509,60 лв. (хиляда
(осми-а) по плана на с.Игнатица, общ.Мездра
петстотин и девет
одобрен със заповед № 726/1990 г. на Кмета на
лева и шестдесет
ст.).
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1490

3452/15-112017

3452

1491

3453/15-112017

3453

3454/15-111492 2017

3454

3456/15-112017

3456

3457/15-011494 2018

3457

1495

3458/15-012018

3458

1496

3459/15-012018

3459

1497

3460/05-022018

3460

3461/05-021498 2018

3461

3462/05-022018

3462

1493

1499

1500

3463/08-022018

3463

Община Мездра, целият от 740 кв.м (седемстотин и
четиридесет квадратни метра)
Имот № 001597 (нула,нула,едно,петстотин
деветдесет и седем) в землището на с.Оселна,
м."Долна Белевица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. 80,60 лв. (осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долна Белевица",имот № Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
лева и шестдесет
001597
Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Девета. Площ на имота : 6,399 дка (шест декара и
триста деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 013144 (нула,тринадесет,сто четиридесет и
четири) в землището на с.Зверино, м."Липата",
ЕКАТТЕ 30510, общ.Мездра. Начин на трайно
68,70 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Липата",имот № 013144 ползване: Ливада. Категория на земята при
и осем лева и
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 2,598 дка седемдесет ст.).
(два декара,петстотин деветдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 013136 (нула,тринадесет,сто тридесет и
шест) в землището на с.Зверино, м."Бестровица",
ЕКАТТЕ 30510, общ.Мездра. Начин на трайно
119,70 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Бестровица",имот №
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни деветнадесет лева и
013136
условия: Осма. Площ на имота: 2,975 дка (два
седемдесет ст.).
декара,деветстотин седемдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 082118 (нула,осемдесет и две,сто и
осемнадесет) в землището на с.Царевец, м."Пишор", 71,80 лв.
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
(седемдесет и един
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Пишор",имот № 082118 ползване: Зеленчукова култура. Категория на земята
лева и осемдесет
при неполивни условия: Десета. Площ на имота :
ст.).
7,593 дка (седем декара,петстотин деветдесет и три
кв.м).
Имот № 501.7 (петстотин и едно,точка,седем) в
землището на с.Върбешница, м."Белчов дол",
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Белчов дол",имот №
327,40 лв. (триста
ЕКАТТЕ
12704, общ.Мездра. Начин на трайно
501.7, съгласно плана на новообразуваните имоти на м."Белчов
двадесет и седем
ползване:
Друга
селскостопанска
територия.
дол",землището на с.Върбешница,одобрен със Заповед №
лева и четиридесет
Категория на земята при неполивни условия: Шеста. ст.).
71/06.12.2010 г. на Областния управител на област Враца
Площ на имота: 248 кв.м (двеста четиридесет и
осем кв.м).
Урегулиран поземлен имот III (трети) , кв.8-а (осми- 1137,60 лв. (хиляда
а) по плана на с.Игнатица,общ.Мездра, одобрен със сто тридесет и седем
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,УПИ III,кв.8-а
Заповед № 726/1990 г., целият от 600 кв.м
лева и шестдесет
(шестстотин квадратни метра).
ст.).
Урегулиран поземлен имот IV (четири) , квартал 8-а 1080,70 лв. (хиляда
(осми-а) по плана на с.Игнатица, общ.Мездра,
ол.Враца, общ.Мездра, с.Игнатица, УПИ IV,кв.8-а
и осемдесет лева и
одобрен със Заповед № 726/1990 г., целият от 570
седемдесет ст.).
кв.м (петстотин и седемдесет квадратни метра).
Идеална част от 38 кв.м (тридесет и осем квадратни
метра) от УПИ VI, пл.№ 994 (деветстотин
326,80 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ VI,пл.№ 994, кв.70,
деветдесет и четири) в квартал 70 (седемдесет) по двадесет и шест лева
ул."Стефан Караджа" № 2
плана на гр.Мездра, одобрен със Заповед №
и осемдесет ст.)
111/20.02.1989 г. целият от 323 кв.м (триста двадесет
и три квадратни метра).
Имот № 011050 (нула,единадесет,нула,петдесет) в
землището на с.Лик, м."Воилица", ЕКАТТЕ 43654, 689,70 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Изоставена (шестстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,имот № 011050
нива. Категория на земята при неполивни условия: осемдесет и девет
Шеста. Площ на имота: 9,461 дка (девет декара и
лева и седемдесет
четиристотин шестдесет и един кв.м). Имотът е
ст.).
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 032010 (нула, тридесет и две,нула,десет) в
землището на с.Ослен Криводол, м."Чончовец",
438,60 лв.
ЕКАТТЕ
54256, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Чончовец",имот
(четиристотин
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
№ 032010
тридесет и осем лева
условия: Шеста. Площ на имота: 6,016 дка (шест
и шестдесет ст.).
декара ,нула,шестнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Бачвар",имот № Имот № 000269 (нула,нула,нула,двеста шестдесет и 2007,70 лв. (две
000269
девет) в землището на с.Горна Бешовица,
хиляди и седем лева
м."Бачвар", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на и седемдесет ст.).
трайно ползване : Друга селскостопанска територия.
Категория на земята при неполивни условия:
Четвърта. Площ на имота: 0,947 дка ( нула декара,
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1/10/2019

Актове

1501

3464/08-022018

3464

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот №
06598.26.4

1502

3465/08-022018

3465

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот №
06598.26.23

3466/08-021503 2018

3466

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен, м."Гумнище",имот №
06598.26.41

3467/08-022018

3467

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот №
06598.26.63

3468/08-021505 2018

3468

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот №
06598.26.99

1506

3469/09-022018

3469

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот №
06598.26.122

1507

3470/09-022018

3470

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот №
06598.26.125

1508

3471/09-022018

3471

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот №
06598.26.173

1509

3472/09-022018

3472

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,, м."Гумнище",имот №
06598.26.142

1504
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деветстотин четиридесет и седем кв.м), в едно с
находящата се в него сграда с друго предназначение
с площ от 47 кв. м (четиридесет и седем кв.м) с
масивна конструкция,едноетажна.
Поземлен имот с идентификатор 06598.26.4
(нула,шест,пет,девет,осем,точка двадесет и
шест,точка,четири) в землището на
121,80 лв. (сто
с.Брусен,м."Гумнище", общ.Мездра. Начин на
двадесет и един лева
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при и осемдесет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота : 1942
кв.м (хиляда деветстотин четиридесет и два
квадратни метра).
Поземлен имот № 06598.26.23
(нула,шест,пет,девет,осем,точка,двадесет и
шест,точка,двадесет и три) в землището на с.Брусен, 264,50 лв. (двеста
м."Гумнище", общ.Мездра. Начин на трайно
шестдесет и четири
ползване: Ливада. Категория на земята при
лева и петдесет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 4219 кв.
м (четири хиляди двеста и деветнадесет квадратни
метра).
Поземлен имот № 06598.26.41
(нула,шест,пет,девет,осем,точка,двадесет и
шест,точка,четиридесет и едно) в землището на
63,80 лв. (шестдесет
с.Брусен, м."Гумнище", общ.Мездра. Начин на
и три лева и
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при осемдесет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1018 кв.
м ( хиляда и осемнадесет квадратни метра).
Поземлен имот № 06598.26.63
(нула,шест,пет,девет,осем,точка,двадесет и
шест,точка,шестдесет и три) в землището на
69,20 лв. (шестдесет
с.Брусен, м."Гумнище", общ.Мездра. Начин на
и девет лева и
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при двадесет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1104 кв.
м ( хиляда ,сто и четири квадратни метра).
Поземлен имот № 06598.26.99
(нула,шест,пет,девет,осем,точка,двадесет и
шест,точка,деветдесет и девет) в землището на
56,80 лв. (петдесет
с.Брусен, м."Гумнище", общ.Мездра. Начин на
и шест лева и
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при осемдесет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1076 кв.
м ( хиляда ,седемдесет и шест квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 06598.26.122
нула,шест,пет,девет,осем,точка,двадесет и
шест,точка ,сто двадесет и две) в
406,10 лв.
м."Гумнище",землището на с.Брусен, общ.Мездра. (четиристотин и
Начин на трайно ползване:Ливада. Категория на
шест лева и десет
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
ст.).
имота: 6477 кв.м (шест хиляди четиристотин
седемдесет и седем квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 06598.26.125
нула,шест,пет,девет,осем,точка,двадесет и
шест,точка ,сто двадесет и пет) в
228,50 лв. (двеста
м."Гумнище",землището на с.Брусен, общ.Мездра.
двадесет и осем лева
Начин на трайно ползване:Ливада. Категория на
и петдесет ст.).
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 3645 кв.м (три хиляди шестстотин
четиридесет и пет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 06598.26.173
нула,шест,пет,девет,осем,точка,двадесет и
шест,точка ,сто седемдесет и три) в
215,80 лв. (двеста и
м."Гумнище",землището на с.Брусен, общ.Мездра.
петнадесет лева и
Начин на трайно ползване:Ливада. Категория на
осемдесет ст.).
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 3441 кв.м (три хиляди четиристотин
четиридесет и един квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 06598.26.142
нула,шест,пет,девет,осем,точка,двадесет и
шест,точка ,сто четиридесет и две) в
300,60 лв. (триста
м."Гумнище",землището на с.Брусен, общ.Мездра. лева и шестдесет
Начин на трайно ползване:Ливада. Категория на
ст.).
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 4795 кв.м (четири хиляди седемстотин
деветдесет и пет квадратни метра).

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

157/171

1/10/2019

Актове

1510

3473/09-022018

3473

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот №
06598.30.146

1511

3487/13-032018

3487

обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Гарван",имот №
24668.4.83

1512

3488/13-032018

3488

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска Бела,м."Под крайще", имот №
63450.46.49

1513

3489/13-032018

3489

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска Бела,м."Страшни дол", имот №
63450.25.7

1514

3495/15-032018

3495

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Ерден",имот №125119

1515

3496/15-032018

3496

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Ерден",имот № 125129

3497/15-031516 2018

3497

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Ерден",имот № 125138

1517

3498/15-032018

3498

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Ерден",имот № 125236

1518

3500/26-032018

3500

обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,УПИ I,кв.8-а

1519

3501/26-032018

3501

обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,УПИ II,кв.8-а
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Поземлен имот с идентификатор 06598.30.146
78,60 лв.
Кмета на Община Мездра
нула,шест,пет,девет,осем,точка,двадесет и
(седемдесет и осем
шест,точка ,сто четиридесет и шест) в
лева и шестдесет
м."Гумнище",землището на с.Брусен, общ.Мездра. ст.).
Начин на трайно ползване:Ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 1489 кв.м ( хиляда четиристотин осемдесет и
девет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 24668.4.83
(две,четири,шест,шест,осем,
точка,четири,точка,осемдесет и три) в м."Гарван",
613,20 лв.
землището на с.Дърманци, общ.Мездра. Начин на (шестстотин и
Кмета на Община Мездра
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
тринадесет лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 25391 двадесет ст.).
кв.м (двадесет и пет хиляди триста деветдесет и
един квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 63450.46.49
(шест,три,четири,пет,нула, точка,четиридесет и
шест,точка,четиридесет и девет) в м."Под крайще", 1026,30 лв. (хиляда
землището на с.Руска Бела,общ.Мездра. Начин на
двадесет и шест лева Кмета на Община Мездра
трайно ползване: Нива. Категория на земята при
и тридесет ст.).
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 22807
кв.м (двадесет и две хиляди осемстотин и седем
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 63450.25.7
(шест,три,четири,пет,нула, точка,двадесет и
пет,точка,седем) в м."Страшни дол", землището на 260,10 лв. (двеста и
с.Руска Бела, общ.Мездра. Начин на трайно
шестдесет лева и
Кмета на Община Мездра
ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на десет ст.)
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 3318 кв.м (три хиляди триста и осемнадесет
квадратни метра)
Имот № 125119 (сто двадесет и пет,сто и
деветнадесет) в м."Ерден", землището на с.Люти
дол, ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно 54,40 лв. (петдесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и четири лева и
Кмета на Община Мездра
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,915 дка
четиридесет ст.).
(нула декара,деветстотин и петнадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 125129 (сто двадесет и пет,сто двадесет и
девет) в м."Ерден",землището на с.Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
74,20 лв.
ползване: Ливада. Категория на земята при
(седемдесет и
Кмета на Община Мездра - гл.
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,249 дка четири лева и
спец. "ОС"
(един декар,двеста четиридесет и девет кв.м).
двадесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 125138 (сто двадесет и пет,сто тридесет и
осем) в м."Ерден", землището на с.Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
66,60 лв. (шестдесет
ползване: Ливада. Категория на земята при
и шест лева и
Кмета на Община Мездра
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,121 дка шестдесет ст.).
(един декар и сто двадесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 125236 (сто двадесет и пет,двеста тридесет
и шест) в м."Ерден", землището на с.Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759,общ.Мездра. Начин на трайно
382,10 лв. (триста
ползване: Ливада. Категория на земята при
осемдесет и два лева Кмета на Община Мездра
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 5,054 и десет ст.).
дка (пет декара,нула,петдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Урегулиран поземлен имот I (едно) в квартал 8-а
(осми-а) по плана на
6869,50 лв. (шест
с.Игнатица,общ.Мездра,одобрен със Заповед №
хиляди осемстотин Кмета на Община Мездра
726/1990 г. и изменен със Заповед № 184/20.03.2018 шестдесет и девет
г. на Кмета на Община Мездра , целият от 3290 кв.м лева и петдесет ст.)
(три хиляди двеста и деветдесет квадратни метра).
Урегулиран поземлен имот II (втори) в квартал 8-а 1064,90 лв. (хиляда Кмета на Община Мездра
(осми-а) по плана на
шестдесет и четири
с.Игнатица,общ.Мездра,одобрен със Заповед №
лева и деветдесет
726/1990 г. и изменен със Заповед № 184/20.03.2018 ст.).

158/171

1/10/2019

Актове

3502/11-041520 2018

3502

1521

3504/24-042018

3504

1522

3505/24-042018

3505

1523

3506/24-042018

3506

1524

3507/25-042018

3507

1525

3509/21-052018

3509

1526

3513/14-062018

1527

3514/14-062018

3514

1528

3515/14-062018

3515

г. на Кмета на Община Мездра , целият от 510 кв.м
(петстотин и десет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 06598.502.304
(нула, шест, пет, девет, осем, точка, петстотин и две, 193,40 лв. (сто
точка, триста и четири) по кадастралната карта и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен, имот № 06598.502.304,
деветдесет и три
кадастралните регистри на с.Брусен, общ.Мездра, лева и четиридесет
ул.Герена
одобрени със Заповед РД- 18-927/18.12.2017 г. на
ст.).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, целият от
102 кв. м (сто и два квадратни метра).
Имот № 018076 (нула,осемнадесет,нула седемдесет
и шест) в м."Гладна врана", ЕКАТТЕ 16256 в
землището на с.Горна Кремена,общ.Мездра. Начин 45,30 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот на трайно ползване: Използвана ливада.Категория (четиридесет и пет
№ 018076
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
лева и тридесет ст.).
имота: 4,048 дка (четири декара,нула,четиридесет и
осем квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 018169 (нула,осемнадесет,сто шестдесет и
девет) в м."Гладна врана", ЕКАТТЕ 16256 в
землището на с.Горна Кремена, общ.Мездра. Начин 49,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот на трайно ползване: Използвана ливада. Категория (четиридесет и девет
№ 018169
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и четиридесет
имота: 4,412 дка (четири декара ,четиристотин и
ст.).
дванадесет квадрати метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 019191 (нула деветнадесет,сто деветдесет и
едно) в местността "Полето", ЕКАТТЕ 16256, в
землището на с.Горна Кремена,общ.Мездра. Начин 14,80 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Полето",имот № на трайно ползване: Използване ливада. Категория (четиринадесет лева
019191
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на и осемдесет ст.).
имота: 1,321 дка (един декар,триста двадесет и един
квадратни метра).Имотът е възстановен в нови
граници.
Поземлен имот с идентификатор 06598.14.91 (нула,
шест, пет, девет, осем, четиринадесет, точка,
деветдесет и едно) в м."Стенка", землището на
3238,70 лв. (три
обл.Враца,обмщ.Мездра,с.Брусен,м."Стенка", имот №
с.Брусен, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: хиляди двеста
06598.14.91
Изоставена орна земя. Категория на земята при
тридесет и осем лева
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 26438
и седемдесет ст.).
кв.м (двадесет и шест хиляди четиристотин
тридесет и осем квадратни метра).
Имот № 000146 (нула,нула,нула,сто четиридесет и
шест) в землището на с.Оселна, м. " Отев дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
106,40 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Отев дол",имот № 000146 ползване: Използвана ливада. Категория на земята шест лева и
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
четиридесет ст.).
5,782 дка (пет декара и седемстотин осемдесет и два
квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Поземлен имот с идентификатор 06598.12.19
(нула,шест,пет,девет,осем,дванадесет,деветнадесет) , 4739,40 лв. (четири
м. "Брусненски слог", землището на с.Брусен,
хиляди седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Брусненски слог", ПИ
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Друг вид тридесет и девет
06598.12.19
ливада. Категория на земята при неполивни
лева и четиридесет
условия: Четвърта. Площ на имота: 53735 кв.м
ст.)
(петдесет и три хиляди седемстотин тридесет и пет
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 06598.2.34 (нула,
шест, пет, девет, осем, точка, две, точка, тридесет и
четири) в м. "Долно поле", землището на с.Брусен, 15209,70 лв.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Брусен, м."Долно поле", ПИ
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
(петнадесет хиляди
06598.2.3
Категория на земята при неполивни условия:
двеста и девет лева и
Четвърта. Площ на имота: 112290 кв.м (сто и
седемдесет ст.).
дванадесет хиляди двеста и деветдесет квадратни
метра)
Поземлен имот с идентификатор 06598.2.36 (нула,
шест, пет, девет, осем, точка, две, тридесет и шест) в
м."Долно поле", землището на с.Брусен,
9707,20 лв. (девет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Долно поле", ПИ
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
хиляди седемстотин
06598.2.36
Категория на земята при неполивни условия:
и седем лева и
Четвърта. Площ на имота: 71666 кв.м (седемдесет и двадесет ст.).
една хиляди шестстотин шестдесет и шест
квадратни метра).
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1/10/2019
1529

3519/02-072018

Актове
3519

3525/05-072018

3525

3535/31-071531 2018

3535

3543/01-081532 2018

3543

3544/01-081533 2018

3544

1534

3545/01-082018

3545

1535

3546/01-082018

3546

1530

обл.Враца, общ.Мездра, с.Ребърково, имот № 62390.501.204
ул."9-ти Септември" № 20

60 кв.м (шестдесет квадратни метра) идеална част 2400,90 лв. (две
от имот с идентификатор 62390.501.204 (шест, две, хиляди и
три, девет, нула, точка, петстотин и едно, двеста и четиристотин лева и
четири, две, едно) ведно със самостоятелен обект в деветдесет ст.).
сграда с идентификатор 62390.501.204.2.1 (шест,
две, три, девет, нула, точка, петстотин и едно, двеста
и четири, две, едно) със застроена площ от 50 кв.м
(петдесет квадратни метра), представляващ склад на
кметството (бивш хранителен магазин)
Поземлен имот с идентификатор 24668.3.311 (две,
четири, шест, шест, осем, точка, три, точка, триста и
единадесет) по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Дърманци,
616,00 лв.
общ.Мездра, м."Полето", одобрени със Заповед № (шестстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Полето",
РД-18-928/18.12.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
идентификатор 24668.3.311
шестнадесет лева и
ДИРЕКТОР НА АГКК- гр.София. Начин на трайно нула ст.).
ползване: Гори и храсти в земеделска земя.
Категория на земята при неполивни условия: Пета.
Площ на имота: 3259 кв.м (три хиляди двеста
петдесет и девет квадратни метра).
1. Поземлен имот с идентификатор 47714.500.1275
(четири, седем, седем, едно, четири, точка,
петстотин, хиляда двеста седемдесет и пет) с площ
от 6977 кв.м (шест хиляди деветстотин седемдесет и
седем квадратни метра) с предназначение за покрит
пазар, трафопост, паркинг и WC. 2. Сграда с
идентификатор 47714.500.1275.3 (четири, седем,
702581,00 лв.
седем, едно, четири, точка, петстотин, хиляда двеста (седемстотин и две
обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, ПИ47714.500.1275,
седемдесет и пет, точка, три) с предназначение за
хиляди петстотин
ул."Ал.Стамболийски" № 105
административна сграда на един етаж със застроена осемдесет и един
площ от 163 кв.м (сто шестдесет и три квадратни
лева и нула ст.).
метра). 3. Сграда на допълващото застрояване с
идентификатор 47714.500.1275.5 (четири, седем,
седем, едно, четири, точка, петстотин, хиляда двеста
седемдесет и пет, точка, пет) със застроена площ от
45 кв.м (четиридесет и пет кв.м) - за обществена
тоалетна.
Имот № 000389 (нула, нула, нула, триста осемдесет
и девет) в м."Отев дол", с.Оселна, ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
72,90 лв.
ливада. Категория на земята при неполивни
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Отев дол", имот №
(седемдесет и два
условия: Осма. Площ на имота: 3,524 дка (три
000389
лева и деветдесет
декара , петстотин двадесет и четири кв.м). Имотът ст.).
е образуван от имот № 000156 (нула, нула, нула, сто
петдесет и шест). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000394 (нула, нула, нула, триста деветдесет
и четири) в м."Бачова падина", с.Оселна, ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
500,50 лв.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Бачова падина", имот № Използвана ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 8,059 (петстотин лева и
000394
дка (осем декара, нула, петдесет и девет кв.м).
петдесет ст.).
Имотът е образуван от имот № 000388 (нула, нула,
нула, триста осемдесет и осем). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000496 (нула, нула, нула, четиристотин
деветдесет и шест) в м."Могилата", с.Оселна,
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Могилата", имот №
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
103,00 лв. (сто и три
000496
6,397 дка (шест декара, триста деветдесет и седем лева и нула ст.).
кв.м). Имотът е образуван от имот № 000448 (нула,
нула, нула, четиристотин четиридесет и осем).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца, общ.Мездра,с.Оселна,м."Могилата",имот № 000547 Имот № 000547 (нула, нула, нула, петстотин
65,20 лв. (шестдесет
четиридесет и седем) в м."Могилата", с.Оселна,
и пет лева и
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
двадесет ст.).
ползване : Използвана ливада. Категория на земята
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
4,047 дка (четири декара, нула, четиридесет и седем
кв.м). Имотът е образуван от имот № 000444 (нула,
нула, нула, четиристотин четиридесет и четири).
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1/10/2019

Актове

3547/01-081536 2018

3547

обл. Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Равни път", имот №
001627

3548/01-081537 2018

3548

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Говедарника", имот №
001630

3549/01-082018

3549

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска Бела,м."Садината", имот №
63450.34.22

3550/02-081539 2018

3550

обл. Враца, общ. Мездра, с.Оселна, м."Отев дол", имот №
000151

1540

3551/02-082018

3551

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Долно Бачево", имот №
000173

1541

3552/02-082018

3552

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Отев дол", имот №
001307

1542

3553/03-082018

3663

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Отев дол", имот №
001308

1543

3554/03-082018

3554

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Отев дол", имот №
001313

3562

обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра, ПИ 47714.500.2132

1538

1544

3562/23-082018
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Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001627 (нула, нула, едно, шестстотин
двадесет и седем) в м."Равни път", с.Оселна,
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Използвана ливада. Категория на земята 53,30 лв. (петдесет
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
и три лева и
3,311 дка (три декара, триста и единадесет кв.м).
тридесет ст.).
Имотът е образуван от имот № 001352 (нула, нула,
едно, триста петдесет и две). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001630 (нула, нула, едно, шестстотин и
тридесет) в м."Говедарника", с.Оселна, ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Използвана ливада. Категория на земята при
109,00 лв. (сто и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 7,784 девет лева и нула
дка (седем декара, седемстотин осемдесет и четири ст.).
кв.м). Имотът е образуван от имот № 001599 (нула,
нула, едно, петстотин деветдесет и девет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Поземлен имот с идентификатор 63450.34.22 (шест,
три, четири ,пет, нула, точка, тридесет и четири,
точка, двадесет и две) в м."Садината", с.Руска Бела, 2177,50 лв. (две
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Друг вид хиляди сто
земеделска земя. Категория на земята при
седемдесет и седем
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 21161
лева и петдесет ст.).
кв.м ( двадесет и една хиляди сто шестдесет и един
квадратни метра).
Имот № 000151 (нула, нула, нула, сто петдесет и
едно) в м."Отев дол", с.Оселна, ЕКАТТЕ 54047,
общ. Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 29,60 лв. (двадесет
ливада. Категория на земята при неполивни
и девет лева и
условия: Осма. Площ на имота: 1,285 дка ( един
шестдесет ст.).
декар, двеста осемдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000173 (нула, нула, нула, сто седемдесет и
три) в м."Долно Бачево" , ЕКАТТЕ 54047, с. Оселна,
общ. Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
ливада. Категория на земята при неполивни
46,50 лв.
условия: Осма. Площ на имота: 1,759 дка (един
(четиридесет и шест
декар ,седемстотин петдесет и девет кв.м). Имота
лева и петдесет ст.).
попада в : Отдел/подотдел : 56/е - широколистна
гора - 0,416 дка ( нула декара, четиристотин и
шестнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001307 (нула, нула, едно, триста и седем) в
м. "Отев дол" , ЕКАТТЕ 54047, с.Оселна, общ.
Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана
143,50 лв. (сто
ливада. Категория на земята при неполивни
четиридесет и три
условия: Осма. Площ на имота: 5,943 дка (пет
лева и петдесет ст.).
декара, деветстотин четиридесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001308 (нула, нула, едно, триста и осем) в
м."Отев дол", ЕКАТТЕ 54047, с.Оселна,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Използвана 227,80 лв. (двеста
ливада. Категория на земята при неполивни
двадесет и седем
условия: Осма. Площ на имота: 9,433 дка (девет
лева и осемдесет
декара, четиристотин тридесет и три квадратни
ст.).
метра). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001313 (нула, нула, едно, триста и
тринадесет) в м."Отев дол", ЕКАТТЕ
54047,с.Оселна, общ.Мездра. Начин на трайно
54,20 лв. (петдесет
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
и четири лева и
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
двадесет ст.).
2,618 дка (два декара, шестстотин и осемнадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
1. Поземлен имот с идентификатор 47714.500.2132 115221,80 лв. (сто и
(четири, седем, седем, едно, четири, точка,
петнадесет хиляди
петстотин, точка, две хиляди сто тридесет и две) с двеста двадесет и
площ от 1435 кв.м (хиляда четиристотин тридесет и
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3564/28-081545 2018

3564

3565/28-081546 2018

3565

1547

3567/18-092018

3567

1548

3568/18-092018

3568

1549

3569/18-092018

3569

3570/18-091550 2018

3570

1551

3571/18-092018

3571

1552

3579/27-092018

3579

1553

3580/27-092018

3580

1554

3581/28-092018

3581

пет квадратни метра). 2. Сграда с идентификатор
един лева и
47714.500.2132.1 (четири, седем, седем, едно,
осемдесет ст.).
четири, точка, петстотин, точка, две хиляди сто
тридесет и две, точка , едно) , масивна , на един
етаж с площ от 675 кв.м (шестстотин седемдесет и
пет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.500.963
12684,20 лв.
(четири, седем, седем, едно, четири, точка,
(дванадесет хиляди
обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, ПИ 47714.500.963 , ул.
петстотин, точка, деветстотин шестдесет и три) в
шестстотин
"Георги Димитров" № 19
урбанизирана територия от 969 кв.м ( деветстотин осемдесет и четири
шестдесет и девет квадратни метра).
лева и двадесет ст.).
Поземлен имот с идентификатор 47714.500.964
10472,00 лв. (десет
(четири, седем, седем, едно, четири, точка,
хиляди
обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, ПИ 47714.500.964,
петстотин, точка, деветстотин шестдесет и четири) в четиристотин
ул."Просвета" № 2
урбанизирана територия от 800 кв.м (осемстотин
седемдесет и два
квадратни метра).
лева и нула ст.).
Поземлен имот с идентификатор 62390.12.96 (шест,
две, три, девет, нула, точка , дванадесет, точка,
деветдесет и шест) в м."Падината", землището на
395,90 лв. (триста
обл.Враца, общ.Мездра, с.Ребарково, м."Падината", ПИ
с.Ребърково, общ.Мездра. Начин на трайно
деветдесет и пет
62390.12.96
ползване: Ливада. Категория на земята при
лева и деветдесет
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 6982
ст.).
кв.м (шест хиляди деветстотин осемдесет и два
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 62390.68.273
(шест, две, три, девет, нула, точка, шестдесет и осем,
двеста седемдесет и три) в м."Пчелинище",
434,00 лв.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Ребърково, м."Пчелинище", ПИ
землището на с.Ребърково, общ.Мездра. Начин на (четиристотин
62390.68.273
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при тридесет и четири
неполивни условия : Пета . Площ на имота: 7307
лева и нула ст.).
кв.м (седем хиляди триста и седем квадратни
метра).
18997,40 лв.
Поземлен имот с идентификатор 47714.500.1311
(осемнадесет хиляди
(четири, седем, седем, едно, четири, точка,
обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, ул."Янко Сакъзов " № 4-6 ; петстотин, точка, хиляди триста и едно) в
деветстотин
ПИ 47714.500.1311
урбанизирана територия с площ от 2209 кв.м (две деветдесет и седем
лева и четиридесет
хиляди двеста и два квадратни метра).
ст.).
Поземлен имот с идентификатор 47714.500.1312
42165,80 лв.
(четири,
седем,
седем,
едно,
четири,
точка,
(четиридесет и две
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра, ул."Софроний Врачански" ;
петстотин,
точка,
хиляда
триста
и
дванадесет)
в
хиляди
сто
ПИ 47714.500.1312
урбанизирана територия с площ от 4903 кв.м
шестдесет и пет лева
(четири хиляди деветстотин и три квадратни метра). и осемдесет ст.).
Урегулиран поземлен имот VIII (осми) ,
6744,20 лв. (шест
планоснимачен № 50 (петдесет) в квартал 6 (шест) хиляди седемстотин
по
плана на с.Кален, общ. Мездра , одобрен със
обл.Враца, общ.Мездра, с.Кален, УПИ VIII, пл. № 50, кв. 6
четиридесет и
Заповед № 4153/30.12.1922 г. и изменен със Заповед четири лева и
№ 829/12.09.2008 г. , целият с площ от 3250 кв.м
двадесет ст.).
(три хиляди двеста и петдесет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.330
(седем, две, четири, три, две, точка, двадесет и едно,
точка, триста и тридесет) в м."Газницата",
260,40 лв. (двеста и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Газницата", ПИ
землището на с.Типченица, общ.Мездра. Начин на шестдесет лева и
72432.21.330
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при четиридесет ст.).
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 7751 кв.
м (седем хиляди седемстотин петдесет и един
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.389
(седем, две, четири, три, две, точка, двадесет и едно,
точка, триста осемдесет и девет) в м."Газницата",
51,10 лв. (петдесет
обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Газницата", ПИ
землището на с.Типченица, общ.Мездра. Начин на и един лева и десет
72432.21.389
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при ст.).
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 1522 кв.
м (хиляда петстотин двадесет и два квадратни
метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.594
(седем, две, четири, три, две, точка, двадесет и едно,
точка, петстотин деветдесет и четири) в
79,60 лв.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Газницата", ПИ
м."Газницата", землището на с.Типченица,
(седемдесет и девет
72432.21.594
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
лева и шестдесет
Категория на земята при неполивни условия: Седма. ст.).
Площ на имота: 2370 кв.м (две хиляди триста и
седемдесет квадратни метра).
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1555

3582/28-092018

3582

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Газницата", ПИ
72432.21.595

1556

3583/28-092018

3583

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Газницата", ПИ
72432.21.596

1557

3584/28-092018

3584

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Батина глава", ПИ
72432.21.395

1558

3585/28-092018

3585

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Батина глава", ПИ
72432.21.413

1559

3586/28-092018

3586

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Батина глава", ПИ
72432.21.637

1560

3587/28-092018

3587

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Мрамора", ПИ
72432.21.574

1561

3588/04-102018

3588

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.50

3589/04-101562 2018

3589

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.52

3590/04-101563 2018

3590

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.56

1564

3591

3591/04-102018

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.66
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Поземлен имот с идентификатор 72432.21.595
73,00 лв.
(седем, две, четири, три, две, точка, двадесет и едно, (седемдесет и три
точка, петстотин деветдесет и пет) в м."Газницата", лева и нула ст.).
землището на с.Типченица, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 2173
кв.м (две хиляди сто седемдесет и три квадратни
метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.596
(седем, две, четири, три, две, точка, двадесет и едно,
точка, петстотин деветдесет и шест) в
80,90 лв. (осемдесет
м."Газницата", землището на с.Типченица,
лева и деветдесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
ст.).
Категория на земята при неполивни условия: Седма.
Площ на имота: 2407 кв.м (две хиляди четиристотин
и седем квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.395
(седем, две, четири, три, две, точка, двадесет и едно,
точка, триста деветдесет и пет) в м."Батина глава", 134,90 лв. (сто
землището на с.Типченица, общ.Мездра. Начин на тридесет и четири
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при лева и деветдесет
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 4016
ст.).
кв.м (четири хиляди и шестнадесет квадратни
метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.413
(седем, две, четири, три, две, точка, двадесет и едно,
точка, четиристотин и тринадесет) в м."Батина
205,30 лв. (двеста и
глава", землището на с.Типченица, общ.Мездра.
пет лева и тридесет
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
ст.).
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
имота: 6110 кв.м (шест хиляди сто и десет
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.637
(седем, две, четири, три, две, точка, двадесет и едно,
точка, шестстотин тридесет и седем) в м."Батина
54,20 лв. (петдесет
глава", землището на с.Типченица, общ.Мездра.
и четири лева и
Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на
двадесет ст.).
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
имота: 1614 кв.м (хиляда шестстотин и
четиринадесет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.574
(седем, две, четири, три, две, точка, двадесет и едно,
точка, петстотин седемдесет и четири) в
197,10 лв. сто
м."Мрамора", землището на с.Типченица,
деветдесет и седем
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Нива.
лева и десет ст.).
Категория на земята при неполивни условия: Седма.
Площ на имота: 3755 кв.м (три хиляди седемстотин
петдесет и пет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.50
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, петдесет) в м."Лещака" , землището на
2,60 лв. ( два лева и
гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
шестдесет ст.).
Пасище. Категория на земята при неполивни
условия: Трета. Площ на имота: 35 кв.м ( тридесет и
пет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.52
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, петдесет и две) в м."Лещака" , землището на 124,30 лв. (сто
гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: двадесет и четири
Пасище. Категория на земята при неполивни
лева и тридесет ст.).
условия: Трета. Площ на имота: 1685 кв.м ( хиляда
шестстотин осемдесет и пет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.56
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, петдесет и шест) в м."Лещака" , землището на 59,50 лв. (петдесет
гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: и девет лева и
Пасище. Категория на земята при неполивни
петдесет ст.).
условия: Трета. Площ на имота: 807 кв.м (
осемстотин и седем квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.66
0,70 лв. ( нула лева,
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
седемдесет ст.).
точка, шестдесет и шест) в м."Лещака" , землището
на гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно
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3592/04-102018

3592

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.23

3593/04-101566 2018

3593

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.58

3594/04-101567 2018

3594

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м.\"Лещака\", ПИ
47714.10.54

3595/04-101568 2018

3595

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.26

3596/04-101569 2018

3596

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.57

3597/04-102018

3597

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.60

3598/04-101571 2018

3598

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.61

3599/04-101572 2018

3599

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, м."Лещака", ПИ
47714.10.65

3600/05-102018

3600

обл.Враца, общ.Мездра, с.Ребърково, ПИ 62390.3.983

3601

обл.Враца, общ.Мездра, с.Ребърково, ПИ 62390.16.952

1565

1570

1573

1574

3601/05-102018
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ползване: Пасище. Категория на земята при
неполивни условия: Трета. Площ на имота: 9 кв.м (
девет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.23
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, двадесет и три) в м."Лещака" , землището на 37,60 лв. (тридесет
гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: и седем лева и
Пасище. Категория на земята при неполивни
шестдесет ст.).
условия: Трета. Площ на имота: 510 кв.м (
петстотин и десет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.58
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, петдесет и осем) в м."Лещака" , землището на 1,30 лв. (един лев и
гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: тридесет ст.).
Пасище. Категория на земята при неполивни
условия: Трета. Площ на имота: 18 кв.м (
осемнадесет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.54
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, петдесет и четири) в м."Лещака" , землището 25,50 лв. (двадесет
на гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно
и пет лева и
ползване: Пасище. Категория на земята при
петдесет ст.).
неполивни условия: Трета. Площ на имота: 346 кв.м
(триста четиридесет и шест квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.26
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, двадесет и шест) в м."Лещака" , землището на 90,10 лв.
гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: (деветдесет лева и
Пасище. Категория на земята при неполивни
десет ст.).
условия: Трета. Площ на имота: 1222 кв.м (хиляда
двеста двадесет и два квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.57
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, петдесет и седем) в м."Лещака" , землището 7,20 лв. (седем лева
на гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно
и двадесет ст.).
ползване: Пасище. Категория на земята при
неполивни условия: Трета. Площ на имота: 97 кв.м (
деветдесет и седем квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.60
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, шестдесет) в м."Лещака" , землището на
1,60 лв. (един лев и
гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
шестдесет ст.).
Пасище. Категория на земята при неполивни
условия: Трета. Площ на имота: 22 кв.м ( двадесет и
два квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.61
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, шестдесет и едно) в м."Лещака" , землището 37,20 лв. (тридесет
на гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно
и седем лева и
ползване: Пасище. Категория на земята при
двадесет ст.).
неполивни условия: Трета. Площ на имота: 505 кв.м
( петстотин и пет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 47714.10.65
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, шестдесет и пет) в м."Лещака" , землището на 4,60 лв. (четири
гр.Мездра, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: лева и шестдесет
Пасище. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Трета. Площ на имота: 62 кв.м (шестдесет
и два квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 62390.3.983 (шест,
две, три, девет, нула, точка, три, точка, деветстотин
осемдесет и три) в м."Осеото", землището на
17,90 лв.
с.Ребърково, общ.Мездра. Начин на трайно
(седемнадесет лева и
ползване: Пасище. Категория на земята при
деветдесет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 437 кв. м
(четиристотин тридесет и седем квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 62390.16.952
88,40 лв. (осемдесет
(шест, две, три, девет, нула, точка, шестнадесет,
и осем лева и
точка, деветстотин петдесет и две) в м."Зли дол",
четиридесет ст.).
землището на с. Ребърково, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя.
Категория на земята при неполивни условия: Шеста.

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

164/171

1/10/2019

Актове

1575

3602/05-102018

3602

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, м."Мала река", имот №
129076

1576

3603/05-102018

3603

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, м."Габрика", имот №
129126

1577

3604/05-102018

3604

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, м."Габрика", имот №
129127

1578

3605/05-102018

3605

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, м."Ботора", имот №
129129

1579

3606/05-102018

3606

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, м."Ботора", имот №
129130

3607/05-101580 2018

3607

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, имот № 005126

3608/05-101581 2018

3608

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, имот № 005128

3609/05-102018

3609

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, имот № 005197

3610/05-101583 2018

3610

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, имот № 005198

1584

3611

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, имот № 005204

1582

3611/05-102018

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

Площ на имота: 573 кв. м (петстотин седемдесет и
три квадратни метра).
Имот № 129076 ( сто двадесет и девет , нула,
седемдесет и шест) в м."Мала река", землището на
с. Люти дол, ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на
23,00 лв. (двадесет
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на земята и три лева и нула
при неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,590 ст.).
дка (нула, декара, петстотин и деветдесет квадратни
метра). Имотът е образуван от имот № 129019 (сто
двадесет и девет, нула, деветнадесет).
Имот № 129126 ( сто двадесет и девет , сто двадесет
и шест) в м."Габрика", землището на с. Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
36,80 лв. (тридесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни
и шест лева и
условия: Пета. Площ на имота: 0,376 дка (нула,
осемдесет ст.).
декара, триста седемдесет и шест квадратни метра).
Имотът е образуван от имот № 129022 (сто двадесет
и девет, нула, двадесет и две).
Имот № 129127 ( сто двадесет и девет , сто двадесет
и седем) в м."Габрика", землището на с. Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
189,70 лв. (сто
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни осемдесет и девет
условия: Пета. Площ на имота: 1,936 дка (един,
лева и седемдесет
декар, деветстотин тридесет и шест квадратни
ст.).
метра). Имотът е образуван от имот № 129032 (сто
двадесет и девет, нула, тридесет и две).
Имот № 129129 ( сто двадесет и девет , сто двадесет
и девет) в м."Ботора", землището на с. Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
93,90 лв.
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
(деветдесет и три
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,407 дка лева и деветдесет
(два, декара, четиристотин и седем квадратни
ст.).
метра). Имотът е образуван от имот № 129036 (сто
двадесет и девет, нула, тридесет и шест).
Имот № 129130 ( сто двадесет и девет , сто и
тридесет) в м."Ботора", землището на с. Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
32,80 лв. (тридесет
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,842 дка и два лева и
(нула, декара, осемстотин четиридесет и два
осемдесет ст.).
квадратни метра). Имотът е образуван от имот №
129036 (сто двадесет и девет, нула, тридесет и
шест).
Имот № 005126 (нула, нула, пет, сто двадесет и
шест) в землището на с. Люти дол, ЕКАТТЕ 44759,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овраг,
1,50 лв. (един лев и
промойна. Площ на имота: 0,484 дка (нула, декара, петдесет ст.).
четиристотин осемдесет и четири квадратни метра).
Имотът е образуван от имот № 005025 (нула, нула,
пет, нула, двадесет и пет).
Имот № 005128 (нула, нула, пет, сто двадесет и
осем) в землището на с. Люти дол, ЕКАТТЕ 44759,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овраг,
6,20 лв. (шест лева
промойна. Площ на имота: 2,078 дка ( два декара,
и двадесет ст.).
нула, седемдесет и осем квадратни метра). Имотът е
образуван от имот № 005025 (нула, нула, пет, нула,
двадесет и пет).
Имот № 005197 (нула, нула, пет, сто деветдесет и
седем) в землището на с. Люти дол, ЕКАТТЕ 44759,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овраг,
0,90 лв. (нула лева,
промойна. Площ на имота: 0,289 дка ( нула декара,
деветдесет ст.).
двеста осемдесет и девет квадратни метра). Имотът
е образуван от имот № 005025 (нула, нула, пет, нула,
двадесет и пет).
Имот № 005198 (нула, нула, пет, сто деветдесет и
осем) в землището на с. Люти дол, ЕКАТТЕ 44759,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овраг,
2,30 лв. (два лева и
промойна. Площ на имота: 0,674 дка ( нула декара, тридесет ст.).
шестстотин седемдесет и четири квадратни метра).
Имотът е образуван от имот № 005025 (нула, нула,
пет, нула, двадесет и пет).
Имот № 005204 (нула, нула, пет, двеста и четири) в 0,20 лв. (нула лева,
землището на с. Люти дол, ЕКАТТЕ 44759,
двадесет ст.).
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Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

165/171

1/10/2019

Актове

3612/08-101585 2018

3612

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, м."Мала река", имот №
005171

1586

3613/08-102018

3613

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, м."Мала река", имот №
005196

1587

3614/08-102018

3614

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, м."Мала река", имот №
005205

3615/08-101588 2018

3615

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, м."Мала река", имот №
122056

3616/08-102018

3616

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол, м."Мала река", имот №
126020

3617/08-101590 2018

3617

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, м."Селището", имот №
128113

1591

3618/08-102018

3618

обл.Враца, общ.Мездра, с. Люти дол, м."Селището", имот №
128266

1592

3619/08-102018

3619

обл.Враца, общ.Мездра, с. Люти дол, м."Селището", имот №
128268

1593

3620/08-102018

3620

обл.Враца, общ.Мездра, с. Люти дол, м."Селището", имот №
128270

1589

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овраг,
промойна. Площ на имота: 0,009 дка (нула декара,
нула, нула, девет квадратни метра). Имотът е
образуван от имот № 005025 (нула, нула, пет, нула,
двадесет и пет).
Имот № 005171 (нула, нула, пет, сто седемдесет и
едно) в м."Мала река", землището на с. Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Гора в земеделски земи. Категория на
176,50 лв. (сто
земята при неполивни условия : Четвърта. Площ на седемдесет и шест
имота: 0,656 дка (нула декара, шестстотин петдесет лева и петдесет ст.).
и шест квадратни метра). Имотът е образуван от
имот № 005144 (нула, нула, пет, сто четиридесет и
четири).
Имот № 005196 (нула, нула, пет, сто деветдесет и
шест) в м."Мала река", землището на с. Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Ливада. Категория на земята при
2,30 лв. (два лева и
неполивни условия : Четвърта. Площ на имота:
тридесет ст.).
0,024 дка (нула декара, нула, двадесет и четири
квадратни метра). Имотът е образуван от имот №
005190 (нула, нула, пет, сто и деветдесет).
Имот № 005205 (нула, нула, пет, двеста и пет) в
м."Мала река", землището на с. Люти дол, ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Ливада. Категория на земята при неполивни условия 0,20 лв. (нула лева,
: Четвърта. Площ на имота: 0,002 дка (нула декара, двадесет ст.).
нула, нула, два квадратни метра). Имотът е
образуван от имот № 005190 (нула, нула, пет, сто и
деветдесет).
Имот № 122056 (сто двадесет и две, нула петдесет и
шест) в м."Мала река", землището на с. Люти дол,
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
51,20 лв. (петдесет
неполивни условия : Четвърта. Площ на имота:
и един лева и
0,890 дка (нула декара, осемстотин и деветдесет
двадесет ст.).
квадратни метра). Имотът е образуван от имот №
122034 (сто двадесет и две, нула, тридесет и
четири).
Имот № 126020 (сто двадесет и шест, двеста и
двадесет) в м."Мала река", землището на с. Люти
дол, ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
20,20 лв. (двадесет
неполивни условия : Четвърта. Площ на имота:
лева и двадесет ст.).
0,352 дка (нула декара, триста петдесет и два
квадратни метра). Имотът е образуван от имот №
126013 (сто двадесет и шест, нула тринадесет).
Имот № 128113 (сто двадесет и осем, сто и
тринадесет) в м."Селището", землището на с. Люти
дол, ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно 28,00 лв. (двадесет
ползване: Овощна градина. Категория на земята при и осем лева и нула
неполивни условия : Седма. Площ на имота: 0,296 ст.).
дка (нула декара, двеста деветдесет и шест
квадратни метра).
Имот № 128266 (сто двадесет и осем, двеста
шестдесет и шест) в м."Селището", землището на с.
Люти дол, ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на земята 1,50 лв. (един лев и
при неполивни условия : Седма. Площ на имота:
петдесет ст.).
0,074 дка (нула декара, нула, седемдесет и четири
квадратни метра). Имотът е образуван от имот №
128115 (сто двадесет и осем, сто и петнадесет).
Имот № 128268 (сто двадесет и осем, двеста
шестдесет и осем) в м."Селището", землището на с.
Люти дол, ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при 3,10 лв. (три лева и
неполивни условия : Седма. Площ на имота: 0,092 десет ст.).
дка (нула декара, нула, деветдесет и два квадратни
метра). Имотът е образуван от имот № 128117 (сто
двадесет и осем, сто и седемнадесет).
Имот № 128270 (сто двадесет и осем, двеста и
17,70 лв.
седемдесет) в м."Селището", землището на с. Люти (седемнадесет лева и
дол, ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно седемдесет ст.).
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Актове

3621/29-101594 2018

3621

1595

3624/08-112018

3624

1596

3625/28-112018

3625

1597

3626/28-112018

3626

3627/28-111598 2018

3627

3628/07-121599 2018

3628

1600

3629

3629/07-12-

ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия : Седма. Площ на имота: 0,937
дка (нула декара, деветстотин тридесет и седем
квадратни метра). Имотът е образуван от имот №
128148 (сто двадесет и осем, сто четиридесет и
осем).
1. Поземлен имот с идентификатор 83017.506.153
(осем, три, нула, едно, седем, точка, петстотин и
шест, точка, сто петдесет и три) по КККР на
гр.Шабла , общ.Шабла, одобрени със Заповед №
РД-18-15/29.03.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА АГКК и изменени със Заповед №
46426,60 лв.
КД-14- 08-1039/26.08.2008 г. на НАЧАЛНИКА НА
(четиридесет и шест
СГКК
ДОБРИЧ
с
площ
от
5924
кв.м
(пет
хиляди
обл.Добрич, общ.Шабла, гр.Шабла, ПИ 83017.506.153 ,
хиляди
деветстотин двадесет и четири квадратни метра),
къмпинг "Добруджа"
четиристотин
номер по предходен план : 153 (сто петдесет и три), двадесет и шест лева
квартал : 4 (четири), парцел : I (първи). 2. Сграда с
и шестдесет ст.).
идентификатор 83017.506.153.1 (осем, три, нула,
едно, седем, точка, петстотин и шест, точка, сто
петдесет и три, точка, едно) със застроена площ 166
кв.м (сто шестдесет и шест квадратни метра) с
предназначение: Курортна,туристическа сграда. /
продължава в раздел 11: Забележки/
1. Поземлен имот с идентификатор 47714.500.963
(четири, седем, седем, едно, четири, точка,
петстотин, точка, деветстотин шестдесет и три) от
969 кв.м ( деветстотин шестдесет и девет квадратни
метра) по КККР на гр.Мездра, общ.Мездра,
одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК , номер по 386537,60 лв.
предходен план: 963 (деветстотин шестдесет и три), (триста осемдесет и
обл.Враца, общ.Мездра,гр.Мездра,ул."Георги Димитров" № 19 квартал 66 (шетдесет и шест ), парцел I (първи). 2. шест хиляди
Сграда с идентификатор 47714.500.963.1 (четири,
петстотин тридесет
седем, седем, едно, четири, точка, петстотин, точка, и седем лева и
деветстотин шестдесет и три, точка, едно) , със
шестдесет ст.).
застроена площ от 969 кв.м (деветстотин шестдесет
и девет квадратни метра), масивна, железобетонна
на три етажа. 2.1. Първи етаж , състоящ се от фоайе,
канцелария, каса, две помещения, четири броя
тоалетни, коридор, два броя гримьорни, сцена,
салон, две стълбища; /пренос в раздел:11/
Поземлен имот с идентификатор 63450.501.337
(шест, три, четири, пет, нула, точка, петстотин и
едно, точка, триста тридесет и седем) по КККР
1580,20 лв. (хиляда
одобрени със Заповед № РД-18-932/18.12.2017 г. на петстотин и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Руска Бела, ПИ 63450.501.337,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК в
ул."Георги Димитров" № 1
осемдесет лева и
урбанизирана територия от 688 кв.м ( шестстотин двадесет ст.).
осемдесет и осем квадратни метра). Номер по
предходен план : 337 (триста тридесет и седем),
УПИ IX (девет), квартал 39 (тридесет и девет).
Поземлен имот с идентификатор 47714.500.1735
(четири, седем, седем, едно, четири, точка,
2563,60 лв. (две
петстотин, точка, хиляда седемстотин тридесет и
хиляди петстотин
обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, ПИ 47714.500.1735
пет) по КККР одобрени със Заповед № РД-18шестдесет и три
1097/11.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР лева и шестдесет
НА АГКК в урбанизирана територия от 493 кв.м
ст.).
(четиристотин деветдесет и три квадратни метра).
Имот № 501.24 (петстотин и едно, точка, двадесет и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Върбешница, м."Белчов дол", имот четири) в землището на с.Върбешница, м." Белчов
748,10 лв.
№ 501.24 съгласно плана на новообразуваните имоти на
дол", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно (седемстотин
м."Белчов дол",землището на с.Върбешница,одобрен със
ползване: Друга селскостопанска територия.
четиридесет и осем
Заповед № 71/06.12.2010 г. на Областния управител на област Категория на земята при неполивни условия: Шеста. лева и десет ст.).
Враца.
Площ на имота: 552 кв.м (петстотин петдесет и два
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 44759.129.126
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
двадесет и девет, точка, сто двадесет и шест) в
м."Габрика", землището на с.Люти дол, общ.Мездра. 36,80 лв. (тридесет
обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.129.126
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на
и шест лева и
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
осемдесет ст.).
имота: 376 кв.м ( триста седемдесет и шест
квадратни метра). Номер по предходен план :
129126 (сто двадесет и девет, сто двадесет и шест).
обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.129.127
Поземлен имот с идентификатор 44759.129.127
189,70 лв. (сто
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2018

3630/07-121601 2018

3630

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.129.129

3631/07-121602 2018

3631

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.129.130

1603

3632/07-122018

3632

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.5.126

1604

3633/07-122018

3633

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.5.128

1605

3634/07-122018

3634

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.5.197

1606

3635/07-122018

3635

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.5.198

1607

3636/07-122018

3636

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.5.171

1608

3637/07-122018

3637

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.5.196
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(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
осемдесет и девет
двадесет и девет, точка, сто двадесет и седем) в
лева и седемдесет
м."Габрика", землището на с.Люти дол, общ.Мездра. ст.).
Начин на трайно ползване: Нива. Категория на
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 1936 кв.м ( хиляда деветстотин тридесет и
шест квадратни метра). Номер по предходен план :
129127 (сто двадесет и девет, сто двадесет и седем).
Поземлен имот с идентификатор 44759.129.129
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
двадесет и девет, точка, сто двадесет и девет) в
93,90 лв.
м."Ботора", землището на с.Люти дол, общ.Мездра. (деветдесет и три
Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на
лева и деветдесет
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
ст.).
имота: 2405 кв.м ( две хиляди четиристотин и пет
квадратни метра). Номер по предходен план :
129129(сто двадесет и девет, сто двадесет и девет).
Поземлен имот с идентификатор 44759.129.130
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
двадесет и девет, точка, сто и тридесет) в
м."Ботора", землището на с.Люти дол, общ.Мездра. 32,80 лв. (тридесет
Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на
и два лева и
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
осемдесет ст.).
имота: 841 кв.м ( осемстотин четиридесет и един
квадратни метра). Номер по предходен план :
129130 (сто двадесет и девет, сто и тридесет).
Поземлен имот с идентификатор 44759.5.126
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, пет, точка,
сто двадесет и шест) в землището на с.Люти дол,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овраг,
1,50 лв. (един лев и
промойна. Площ на имота: 483 кв.м ( четиристотин петдесет ст.).
осемдесет и три квадратни метра). Номер по
предходен план : 005126 (нула, нула, пет, сто
двадесет и шест).
Поземлен имот с идентификатор 44759.5.128
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, пет, точка,
сто двадесет и осем) в землището на с.Люти дол,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овраг,
6,20 лв. (шест лева
промойна. Площ на имота: 2078 кв.м ( две хиляди и двадесет ст.).
седемдесет и осем квадрати метра). Номер по
предходен план : 005128 (нула, нула, пет, сто
двадесет и осем).
Поземлен имот с идентификатор 44759.5.197
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, пет, точка,
сто деветдесет и седем) в землището на с.Люти дол,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овраг,
0,90 лв. (нула лева,
промойна. Площ на имота: 288 кв.м ( двеста
деветдесет ст.).
осемдесет и осем квадратни метра). Номер по
предходен план : 005197 (нула, нула, пет, сто
деветдесет и седем).
Поземлен имот с идентификатор 44759.5.198
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, пет, точка,
сто деветдесет и осем) в землището на с.Люти дол,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овраг,
2,30 лв. (два лева и
промойна. Площ на имота: 674 кв.м ( шестстотин
тридесет ст.).
седемдесет и четири квадратни метра). Номер по
предходен план : 005198 (нула, нула, пет, сто
деветдесет и осем).
Поземлен имот с идентификатор 44759.5.171
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, пет, точка,
сто седемдесет и едно) в м."Мала река", землището
на с.Люти дол, общ.Мездра. Начин на трайно
176,50 лв. (сто
ползване: Гори и храсти в земеделска земя.
седемдесет и шест
Категория на земята при неполивни условия:
лева и петдесет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 656 кв.м ( шестстотин
петдесет и шест квадратни метра). Номер по
предходен план : 005171(нула, нула, пет, сто
седемдесет и едно).
Поземлен имот с идентификатор 44759.5.196
2,30 лв. (два лева и
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, пет, точка, тридесет ст.).
сто сто деветдесет и шест) в м."Мала река",
землището на с.Люти дол, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 24

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

168/171

1/10/2019

Актове

3638/07-121609 2018

3638

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.122.56

3639/07-121610 2018

3639

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.126.20

1611

3640/07-122018

3640

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.128.113

1612

3641/07-122018

3641

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.128.266

3642/07-121613 2018

3642

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.128.266

1614

3643/07-122018

3643

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.128.266

1615

3645/12-122018

3645

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.129.19

3646

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.5.1

1616

3646/17-122018

http://192.168.1.244/E_Municipality/Acts/n_results.php?short=0

кв.м ( двадесет и четири квадратни метра). Номер по
предходен план : 005196 (нула, нула, пет, сто
деветдесет и шест ).
Поземлен имот с идентификатор 44759.122.56
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
двадесет и две, точка, петдесет и шест) в м."Мала
река", землището на с.Люти дол, общ.Мездра. Начин 51,20 лв. (петдесет
на трайно ползване: Пасище. Категория на земята и един лева и
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: двадесет ст.).
890 кв.м (осемстотин и деветдесет квадратни
метра). Номер по предходен план : 122056 (сто
двадесет и две, нула, петдесет и шест).
Поземлен имот с идентификатор 44759.126.20
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
двадесет и шест, точка, двадесет) в м."Мала река",
землището на с.Люти дол, общ.Мездра. Начин на
20,20 лв. (двадесет
трайно ползване: Пасище. Категория на земята при лева и двадесет ст.).
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 353
кв.м (триста петдесет и три квадратни метра).
Номер по предходен план : 126020 (сто двадесет и
шест, нула, двадесет).
Поземлен имот с идентификатор 44759.128.113
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
двадесет и осем, точка, сто и тринадесет) в
м."Селището", землището на с.Люти дол,
28,00 лв. (двадесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Овощна
и осем лева и нула
градина. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Седма. Площ на имота: 296 кв.м (двеста
деветдесет и шест квадратни метра). Номер по
предходен план : 128113 (сто двадесет и осем, сто и
тринадесет).
Поземлен имот с идентификатор 44759.128.266
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
двадесет и осем, точка, двеста шестдесет и шест) в
м."Селището", землището на с.Люти дол,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище.
1,50 лв. (един лев и
Категория на земята при неполивни условия: Седма. петдесет ст.).
Площ на имота: 74 кв.м (седемдесет и четири
квадратни метра). Номер по предходен план :
128266 (сто двадесет и осем, двеста шестдесет и
шест).
Поземлен имот с идентификатор 44759.128.268
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
двадесет и осем, точка, двеста шестдесет и осем) в
м.\"Селището\", землището на с.Люти дол,
3,10 лв. ( три лева и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище.
десет ст.).
Категория на земята при неполивни условия: Седма.
Площ на имота: 92 кв.м (деветдесет и два квадратни
метра). Номер по предходен план : 128268 (сто
двадесет и осем, двеста шестдесет и осем).
Поземлен имот с идентификатор 44759.128.270
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
двадесет и осем, точка, двеста и седемдесет) в
м."Селището", землището на с.Люти дол,
17,70 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище.
(седемнадесет лева и
Категория на земята при неполивни условия: Седма. седемдесет ст.).
Площ на имота: 937 кв.м (деветстотин тридесет и
седем квадратни метра). Номер по предходен план :
128270 (сто двадесет и осем, двеста седемдесет).
Поземлен имот с идентификатор 44759.129.19
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, сто
двадесет и девет, точка , деветнадесет) в землището
на с.Люти дол, общ.Мездра. Начин на трайно
23,00 лв. (двадесет
ползване: Нива. Категория на земята при неполивни и три лева и нула
условия: Пета. Площ на имота: 590 кв.м (петстотин ст.).
и деветдесет квадратни метра). Номер по предходен
план: 129076 (сто двадесет и девет, нула, седемдесет
и шест).
Поземлен имот с идентификатор 44759.5.1 (четири, 0,20 лв. (нула лева,
четири, седем, пет, девет, точка, пет, точка, едно) в двадесет ст.).
землището на с.Люти дол, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Овраг, промойна. Категория на
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
имота: 9 кв.м (девет квадратни метра). Номер по

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра
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Кмета на Община Мездра
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1/10/2019

Актове

3647/17-121617 2018

3647

обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти дол, ПИ 44759.5.5

3650/04-011618 2019

3650

обл.Враца, общ.Мездра, с.Зверино, ПИ 30510.501.366 ,
ул."Димитър Благоев" № 19

3651/04-011619 2019

3651

обл.Враца, общ.Мездра, с.Брусен, м. "Керимица", ПИ
06598.9.26

3652/04-011620 2019

3652

обл.Враца, общ.Мездра, с.Брусен, м. "Керимица", ПИ
06598.9.27

3653/04-011621 2019

3653

обл.Враца, общ.Мездра, с.Брусен, м. "Керимица", ПИ
06598.9.28

3654/04-011622 2019

3654

обл.Враца, общ.Мездра, с.Брусен, м. "Керимица", ПИ
06598.9.59

1623

3656

3656/09-012019

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Влашко торище", ПИ
54047.126.555
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предходен план : 005204 (нула, нула, пет, двеста и
четири).
Поземлен имот с идентификатор 44759.5.5 (четири,
четири, седем, пет, девет, точка, пет, точка, пет) в
землището на с.Люти дол, общ.Мездра. Начин на
0,20 лв. (нула лева,
трайно ползване: Ливада. Категория на земята при двадесет ст.).
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: 2
кв.м (два квадратни метра). Номер по предходен
план : 005205 (нула, нула, пет, двеста и пет).
1. Поземлен имот с идентификатор 30510.501.366
(три, нула, пет, едно,нула, точка, петстотин и едно,
точка, триста шестдесет и шест) по КККР на с.
Зверино , одобрени със Заповед № РД-181626/19.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, в урбанизирана територия с площ от
13258,50 лв. (
1618 кв.м (хиляда шестстотин и осемнадесет
тринадесет хиляди
квадратни метра). 2. Идеална част от първи етаж от двеста петдесет и
масивна сграда с железобетонна плоча, построена осем лева и петдесет
1980 година от 132 кв.м ( сто тридесет и два
ст.).
квадратни метра) в сграда с идентификатор
30510.501.366.1 (три, нула, пет, едно, нула, точка,
петстотин и едно, точка, триста шестдесет и шест,
точка, едно) цялата със застроена площ от 236 кв.м
(двеста тридесет и шест квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 06598.9.26 (нула,
шест, пет, девет, осем, точка, девет, точка, двадесет и
шест) в м."Керимица" , по КККР на с.Брусен ,
одобрени със Заповед № РД-18-927/18.12.2017 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Начин на 218,70 лв. (двеста и
трайно ползване: Депо за битови отпадъци
осемнадесет лева и
(сметище). Категория на земята при неполивни
седемдесет ст.).
условия: Четвърта. Площ на имота: 4859 кв.м
(четири хиляди осемстотин петдесет и девет
квадратни метра). Номер по предходен план :
009026 (нула, нула, девет, нула, двадесет и шест).
Поземлен имот с идентификатор 06598.9.27 (нула,
шест, пет, девет, осем, точка, девет, точка, двадесет и
седем) в м."Керимица" , по КККР на с.Брусен ,
одобрени със Заповед № РД-18-927/18.12.2017 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Начин на 39,70 лв. (тридесет
трайно ползване: Депо за битови отпадъци
и девет лева и
(сметище). Категория на земята при неполивни
седемдесет ст.).
условия: Осма. Площ на имота: 3148 кв.м (три
хиляди сто четиридесет и осем квадратни метра).
Номер по предходен план : 009027 (нула, нула,
девет, нула, двадесет и седем).
Поземлен имот с идентификатор 06598.9.28 (нула,
шест, пет, девет, осем, точка, девет, точка, двадесет и
осем) в м."Керимица" , по КККР на с.Брусен ,
одобрени със Заповед № РД-18-927/18.12.2017 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Начин на 31,80 лв. (тридесет
трайно ползване: Депо за битови отпадъци
и един лева и
(сметище). Категория на земята при неполивни
осемдесет ст).
условия: Осма. Площ на имота: 2520 кв.м (две
хиляди петстотин и двадесет квадратни метра).
Номер по предходен план : 009028 (нула, нула,
девет, нула, двадесет и осем).
Поземлен имот с идентификатор 06598.9.59 (нула,
шест, пет, девет, осем, точка, девет, точка, петдесет и
девет) в м."Керимица" , по КККР на с.Брусен ,
одобрени със Заповед № РД-18-927/18.12.2017 г. на
349,90 лв. (триста
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Начин на четиридесет и девет
трайно ползване: Депо за битови отпадъци
лева и деветдесет
(сметище). Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Осма. Площ на имота: 27772 кв.м
(двадесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и
два квадратни метра). Номер по предходен план :
000059 (нула, нула, нула, нула, петдесет и девет).
Поземлен имот с идентификатор 54047.126.555
552,00 лв.
(пет, четири, нула, четири, седем, точка, сто
(петстотин петдесет
двадесет и шест, точка, петстотин петдесет и пет) в и два лева и нула
м."Влашко торище", с.Оселна, общ.Мездра. Начин ст.).
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
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Актове

3657/09-012019

3657

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Влашко торище", ПИ
54047.126.124

3658/09-011625 2019

3658

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Мечито", ПИ
54047.126.128

3659/09-011626 2019

3659

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Лесков преслъп", ПИ
54047.122.579

3660/09-011627 2019

3660

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Лесков преслъп", ПИ
54047.126.582

3661/10-012019

3661

обл.Враца, общ.Мездра,с.Оселна,м."Драганова падина", ПИ
54047.161.995

1624

1628
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49286 (четиридесет и девет хиляди , двеста
осемдесет и шест квадратни метра). Номер по
предходен план: 000555 (нула, нула, нула, петстотин
петдесет и пет).
Поземлен имот с идентификатор 54047.126.124
(пет, четири, нула, четири, седем, точка, сто
двадесет и шест, точка, сто двадесет и четири) в
43,70 лв.
м."Влашко торище", с.Оселна, общ.Мездра. Начин (четиридесет и три
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
лева и седемдесет
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
ст.).
3905 (три хиляди деветстотин и пет квадратни
метра). Номер по предходен план: 001124 (нула,
нула, едно, сто двадесет и четири).
Поземлен имот с идентификатор 54047.126.128
(пет, четири, нула, четири, седем, точка, сто
двадесет и шест, точка, сто двадесет и осем) в
м."Мечито", с.Оселна, общ.Мездра. Начин на трайно 118,60 лв. (сто и
ползване: Ливада. Категория на земята при
осемнадесет лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 10586 шестдесет ст.).
(десет хиляди , петстотин осемдесет и шест
квадратни метра). Номер по предходен план: 001128
(нула, нула, едно, сто двадесет и осем).
Поземлен имот с идентификатор 54047.122.579
(пет, четири, нула, четири, седем, точка, сто
двадесет и две, точка, петстотин седемдесет и девет)
в м."Лесков преслъп", с.Оселна, общ.Мездра. Начин 90,50 лв.
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
(деветдесет лева и
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
петдесет ст.).
8082 (осем хиляди , осемдесет и два квадратни
метра). Номер по предходен план: 001579 (нула,
нула,едно, петстотин седемдесет и девет).
Поземлен имот с идентификатор 54047.126.582
(пет, четири, нула, четири, седем, точка, сто
двадесет и шест, точка, петстотин осемдесет и две )
42,60 лв.
в м."Лесков преслъп", с.Оселна, общ.Мездра. Начин (четиридесет и два
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята
лева и шестдесет
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
ст.).
3806 (три хиляди , осемстотин и шест квадратни
метра). Номер по предходен план: 001582 (нула,
нула,едно, петстотин осемдесет и две).
Поземлен имот с идентификатор 54047.161.995
(пет, четири, нула, четири, седем, точка, сто
шестдесет и едно, точка, деветстотин деветдесет и
пет) в м."Драганова падина" , землището на
65,20 лв. (шестдесет
с.Оселна, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: и пет лева и
Ливада. Категория на земята при неполивни
двадесет ст.).
условия: Осма. Площ на имота: 3541 кв.м (три
хиляди петстотин четиридесет и един квадратни
метра). Номер по предходен план: 000995 (нула,
нула, нула, деветстотин деветдесет и пет).
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