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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящата програмата отразява намеренията на Община Бяла Слатина за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г. Тя съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3. Имоти, които Община Бяла Слатина има намерение да предложи за замяна срещу
имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида
на имотите, които общината желае да получи в замяна;
4. Описание на имотите, които общината има намерние да да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;
5. Описание на обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на
частни имоти;
6. Описание на обектите от първостепенно значение;
7. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да преотреди.
II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост
№
по
ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
1.1
3.

1.
2.
3.
4.

Прогнозен
резултат в
лв.

Вид дейност
очаквани приходи
А. От управление на имоти-общинска собственост
Отдаване под наем на сгради и помещения
Отдаване под наем на лекарски кабинети
Отдаване под наем на терени
Отдаване под наем на жилища
Отдаване под наем на язовири и рибарници
Отдаване под наем на земеделска земя
Отдаване под наем на пасища
Всичко от управление на имоти-общинска собственост
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
Продажба на имоти-общинска собственост
Учредени вещни права
Продажба на земеделска земя
Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти –
общинска собственост
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост
Всичко приходи
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
За технически дейности (скици, характеристики на имоти, заснемане на имоти и др.)
За оценки
За обявления
Изготвяне концесионни анализи за язовирите
Всичко разходи

55000
10000
30850
6000
10000
117000
45000
273850
20 000
2 000
140000
-

162000
435850
5 000
500
600
35 000
41100
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III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските
дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия
№
по
ред

Описание на имота
А. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да предостави под
наем (т. 26 заличена; т. 37 добавена с Реш.№ 963/26.03.2015; т. 38 - т. 113 добавени с Реш.№ 1090/24.09.2015; т. 114 - т. 115 добавени с Реш. №
1105/22.10.2015; т. 116 - т. 117 добавени с Реш. № 19/03.12.2015; т. 28 заличена,
а т. 118 добавена с Реш. № 37/22.12.2015)
І. гр. БЯЛА СЛАТИНА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Общински терен №1-2, намиращ се в УПИI кв.80а по плана на гр.Бяла Слатина, с
площ 15,00кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект, за осъществяване на
търговска дейност/услуги/, съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Общината
Общински терен за поставяне на временен павилион, с площ 4,60 кв.м., намиращ се
на ул.”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина, за услуги (поправка на часовници и направа
на ключове), съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния план на
гр. Бяла Слатина
Общински терен № 1, с площ 23,65 кв.м., за поставяне на временен павилион, намиращ се в кв.88А, по плана на гр. Бяла Слатина, за търговски цели, съгласно схема за
поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 2, с площ 7,64 кв.м., за поставяне на временен павилион, намиращ се в кв.88А, по плана на гр. Бяла Слатина, за търговски цели, съгласно схема за
поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 4, с площ 17,58 кв.м., за поставяне на временен павилион, намиращ се в кв.88А, по плана на гр. Бяла Слатина, за търговски цели, съгласно схема за
поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 1, с площ 18,20 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв.88А,
гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния
план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 3, с площ 19,15 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв.88А,
гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния
план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 4, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв.88А,
гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния
план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 5, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв.88А,
гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния
план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 6, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв.88А,
гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния
план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 11, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв.88А,
гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния
план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 14, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв.88А,
гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния
план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 15, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв.88А,
гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния
план на гр. Бяла Слатина
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Общински терен № 17, с площ 19.00 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв.88А,
гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния
план на гр. Бяла Слатина
Общински терен № 18, с площ 19.00 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв.88А,
гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по регулационния
план на гр. Бяла Слатина
Терен водещ се под №3, с площ от 18,00кв.м. за поставяне на гараж, находящ се в
УПИVI, кв.91 по плана на гр.Бяла Слатина
Терен водещ се под №4, с площ от 18,00кв.м. за поставяне на гараж, находящ се в
УПИVI, кв.91 по плана на гр.Бяла Слатина
Гараж № 1, с площ от 25,46 кв.м. намиращ се на ъгъла на ул.”Калоян” и
ул.”Водотечна”, ж.к.”Калоян” зад бл.3 гр.Бяла Слатина
Гараж № 2, с площ от 25,46 кв.м. намиращ се на ъгъла на ул.”Калоян” и
ул.”Водотечна”, ж.к.”Калоян” зад бл.3 гр.Бяла Слатина
Гараж № 3, с площ от 25,46 кв.м. намиращ се на ъгъла на ул.”Калоян” и
ул.”Водотечна”, ж.к.”Калоян” зад бл.3 гр.Бяла Слатина
Помещение за офис, с площ 13,69 кв.м., намиращо се на втория етаж от сграда на
ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина
Помещение с площ от 12,95 кв.м. намиращо се на 2-ри етаж от сграда на ул. „Хан
Крум“ №64, гр.Бяла Слатина за ОФИС
Помещение с площ от 10,44 кв. м. намиращо се на 2-ри етаж от сграда на ул. „Хан
Крум“ №64, гр.Бяла Слатина за ОФИС
Помещение с площ от 14,58 кв. м. намиращо се на 2-ри етаж от сграда на ул. „Хан
Крум“ №64, гр.Бяла Слатина за ОФИС
Помещение с площ от 9,86 кв. м. намиращо се на 2-ри етаж от сграда на ул. „Хан
Крум“ №64, гр.Бяла Слатина за ОФИС
Две помещения, с обща площ 28,05 кв. м. намиращи се на 1-вия етаж от сграда на
ул. „Хан Крум“ №64, гр.Бяла Слатина за ОФИС
Помещение водещо се под № 11, находящо се на ул.”Христо Ботев”-стария пазар гр.
Бяла Слатина, с площ 3,00 кв.м. за магазин
Помещения, с обща площ 27,81 кв.м., намиращи се в масивна едноетажна сграда на
ул.”Христо Ботев”№7, гр. Бяла Слатина за офис
Дворно място от 7,930 дка. със находящите се в него: Басейн със застроена площ
1250 кв.м., Масивна сграда/съблекалня/ със застроена площ-77 кв.м.
Източно помещение от Павилион № 5 от кооперативния пазар кв.67а гр. Бяла Слатина, с площ 30,80 кв.м., за магазин
Пасище, мера 17,410 дка /седемнадесет декара четиристотин и десет квадратни
метра/, земя трета категория, намираща се в землището на гр. Бяла Слатина,
ЕКАТТЕ 07702 /нула седем седем нула две/, местност "Край града", представляващ
ПИ№ 000170, парцел 170 /сто и седемдесет/ по КВС на землището на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 1,934 дка. /Един декар деветстотин тридесет и четири квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на гр.Бяла Слатина,
ЕКАТТЕ 07702 /Седем хиляди седемстотин и две /, местността "Червения брег",
представляващо поземлен имот № 576024, парцел № 24 /двадесет и четвърти / от
масив № 576 /петстотин седемдесет и шести / по картата на възстановената собственост на землището на града.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 15.595 дка. /Петнадесет декара петстотин деветдесет и пет
квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на гр.Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702 /Седем хиляди седемстотин и две /, местността "Фортуна",
представляващо поземлен имот № 000614, парцел № 614 /шестстотин и четиринадесет / по картата на възстановената собственост на землището на града.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 3.769 дка. /Три декара седемстотин шестдесет и девет
квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на гр.Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702 /Седем хиляди седемстотин и две /, местността "Деновска водеОбщина Бяла Слатина’2015

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

6
ница", представляващо поземлен имот № 000617 парцел № 617 /шестстотин и седемнадесет / по картата на възстановената собственост на града.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 19.447 дка. /Деветнадесет декара четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на
гр.Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702 /Седем хиляди седемстотин и две /, местността "Василовски връх", представляващо поземлен имот № 000684, парцел № 684
/шестстотин осемдесет и четири / по картата на възстановената собственост на града.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 128.308 дка. /Сто двадесет и осем декара триста и осем
квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на гр.Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702 /Седем хиляди седемстотин и две /, местността "Рашов геран",
представляващо поземлен имот № 000038, парцел № 38 /тридесет и осем / по картата на възстановената собственост на града.
Западно помещение, част от павилион № 9, намиращ се на Кооперативния пазар гр.
Бяла Слатина, с площ 30,03 кв.м., за магазин.
69 / 726 ид.ч. от УПИ I, пл. 3400, в кв. 200 по действащия РП на гр .Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 726 кв.м., с право на реално ползване на 69,00 кв.м. в неговата средна
част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 63.
83 / 669 ид.ч. от УПИ XXXIV, пл. 3401, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 669 кв.м., с право на реално ползване на 83,00 кв.м. в неговата западна част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Акация“ № 109.
69 / 634 ид.ч. от УПИ ІІ, пл. 3402, 3527, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 634,00 кв.м., с право на реално ползване на 83,00 кв.м. в неговата северозападна част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“
№ 61.
23 / 634 ид.ч. от УПИ ІІ, пл. 3402, 3527, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 634,00 кв.м., с право на реално ползване на 23,00 кв.м. в неговата
южната част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 61.
19 / 634 ид.ч. от УПИ ІІ, пл. 3402, 3527, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 634,00 кв.м., с право на реално ползване на 19,00 кв.м. в неговата
южната част, обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 61.
39 / 526 ид.ч. от УПИ III, пл. 3403, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 526.00 кв.м., с право на реално ползване на 39,00 кв.м., в неговата средна
част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ са на ул. “Латинка“ № 59
Терен с площ 136,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“№ 53, представляващ ПИ с №
3528 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, в УПИ VІ, пл. 3405 , 3408, 3409, 3528, в кв. 200, с площ
1221,00 кв.м.
Терен с площ 31,00 кв.м намиращ се на ул. “Латинка“№ 53, представляващ ПИ с №
3405 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, в УПИ VI, пл. 3405, 3408, 3409, 3528, в кв. 200, с площ
1221,00 кв.м.
8 / 1221 ид.ч. от УПИ VI, пл. 3405, 3408, 3409, 3528, в кв. 200 по действащия РП на гр.
Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла
Слатина, целият с площ 1221,00 кв.м., с право на реално ползване на 8,00 кв.м. в неОбщина Бяла Слатина’2015
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говата югоизточната част, обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул.
“Латинка“ № 53.
58 / 1221 ид.ч. от УПИ VI, пл. 3405, 3408, 3409, 3528, в кв. 200 по действащия РП на
гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, целият с площ 1221,00 кв.м., с право на реално ползване на 58,00
кв.м. в неговата южната част, обозначени с № 04 по казания план, намиращ се на ул.
“Латинка“ № 53.
79 / 423 ид.ч. от УПИ IV, пл. 3406, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 423,00 кв.м., с право на реално ползване на 79,00 кв.м. в неговата средната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 57.
45 / 544 ид.ч. от УПИ V, пл. 3407, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 544,00 кв.м., с право на реално ползване на 45,00 кв.м. в неговата западната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се ул. “Латинка“ № 55.
33 / 861 ид.ч. от УПИ VII, пл. 3411, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 861,00 кв.м., с право на реално ползване на 33,00 кв.м. в неговата северозападната част, обозначен с № 01 по казания план, намиращ се ул. “Латинка“ № 51.
17 / 861 ид.ч. от УПИ VII, пл. 3411, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 861,00 кв.м., с право на реално ползване на 17,00 кв.м. в неговата северозападната част, обозначен с № 02 по казания план, намиращ се ул. “Латинка“ № 51.
45 / 861 ид.ч. от УПИ VII, пл. 3411, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 861,00 кв.м., с право на реално ползване на 45,00 кв.м. в неговата западната част, обозначен с № 03 по казания план, намиращ се ул. “Латинка“ № 51.
45 / 859 ид.ч. от УПИ VIII, пл. 3412, 3413, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 859,00 кв.м., с право на реално ползване на 45,00 кв.м. в неговата северната част, обозначен с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 49.
20 / 859 ид.ч. от УПИ VIII, пл. 3412, 3413, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 859,00 кв.м., с право на реално ползване на 20,00 кв.м. в неговата западната част, обозначен с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 49.
Терен с площ 43,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 49, представляващ ПИ с №
3413 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ VIII, пл. 3412, 3413, в кв. 200, с площ 859,00 кв.м.
75 / 927 ид.ч. от УПИ IX, пл. 3414, 3415, 3416, 3417, 3529, в кв. 200 по действащия РП
на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, целият с площ 927,00 кв.м., с право на реално ползване на 75,00 кв.м.
в неговата североизточната част, обозначен с № 01 по казания план, намиращ се на
ул. “Латинка“ № 47.
Терен с площ 21,00 кв.м, намиращ се на ул. “Латинка“ № 47, представляващ ПИ с №
3414 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ IX, пл. 3414, 3415, 3416, 3417, 3529, в кв. 200, с площ
927,00 кв.м.
Терен с площ 26,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 47, представляващ ПИ с №
3416 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина’2015
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Община Бяла Слатина в УПИ IX, пл. 3414, 3415, 3416, 3417, 3529, в кв. 200, с площ
927,00 кв.м.
Терен с площ 77,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 47, представляващ ПИ с №
3417 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ IX, пл. 3414, 3415, 3416, 3417, 3529, в кв. 200, с площ
927,00 кв.м.
Терен с площ 65,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 45, представляващ ПИ с №
3419 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в от УПИ X, пл. 3419, 3530, 3529, в кв. 200, с площ 715,00 кв.м.
Терен с площ 31,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 45, представляващ ПИ с №
3530 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в от УПИ X, пл. 3419, 3530, 3529, в кв. 200, с площ 715,00 кв.м.
Терен с площ 152,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 43, представляващ ПИ с
№ 3420 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в от УПИ XI, пл. 3420, в кв. 200, с площ 922,00 кв.м.,
35 / 922 ид.ч. от УПИ XI, пл. 3420, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 922,00 кв.м., с право на реално ползване на 35,00 кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 43.
Терен с площ 78,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 41, представляващ ПИ с №
3421 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в от УПИ XII, пл. 3421, в кв. 200, с площ 685,00 кв.м.
Терен с площ 67,00 кв.м. намиращ се на ул. “Латинка“ № 39, представляващ ПИ с №
3422 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в от УПИ XIII, пл. 3422, в кв. 200, с площ 475.00 кв.м.,
Терен с площ 49,00 кв.м. намиращ се на ул. “Латинка“ № 37, представляващ ПИ с №
3531 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в от УПИ XIV, пл. 3423, 3531, 3532, в кв. 200, с площ 803,00
кв.м.
Терен с площ 54,00 кв.м. намиращ се на ул. “Латинка“ № 37, представляващ ПИ с №
3532 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в от УПИ XIV, пл. 3423, 3531, 3532, в кв. 200, с площ 803,00
кв.м.
11 / 803 ид.ч. от УПИ XIV, пл. 3423, 3531, 3532, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла
Слатина, целият с площ 803,00 кв.м., с право на реално ползване на 11,00 кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул.
“Латинка“ № 37.
Терен с площ 96,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 35, представляващ ПИ с №
Община Бяла Слатина’2015
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3533 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XV, пл. 3424, 3533, 3534, в кв. 200, с площ 651,00 кв.м.,
24 / 651 ид.ч. от УПИ XV, пл. 3424, 3533, 3534, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 651,00 кв.м., с право на реално ползване на 24,00 кв.м. в неговата западна част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ №
35.
Терен с площ 35,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 35, представляващ ПИ с №
3534 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XV, пл. 3424, 3533, 3534, в кв. 200, с площ 651,00 кв.м.,
38 / 750 ид.ч. от УПИ XVI, пл. 3425, 3535, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 750,00 кв.м., с право на реално ползване на 38,00 кв.м. в неговата северозападна част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 33.
84 / 750 ид.ч. от УПИ XVI, пл. 3425, 3535, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 750,00 кв.м., с право на реално ползване на 84,00 кв.м. в неговата централната част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 33.
Терен с площ 26,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 33, представляващ ПИ с №
3535 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XVI, пл. 3425, 3535, в кв. 200, с площ 750,00 кв.м.
Терен с площ 43,00 кв.м, намиращ се на ул. “Латинка“ № 31, представляващ ПИ с №
3427 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XVII, пл. 3426. 3427, в кв. 200, с площ 906,00 кв.м.
76 / 906 ид.ч. от УПИ XVII, пл. 3426. 3427, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 906,00 кв.м., с право на реално ползване на 76,00к в.м. в неговата западна част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ №
31.
Терен с площ 34,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 29, представляващ ПИ с №
3428 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XVIII, пл. 3428, 3429, 3536, 3537, в кв. 200, с площ
647,00 кв.м.,
Терен с площ 23,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 29, представляващ ПИ с №
3536 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XVIII, пл. 3428, 3429, 3536, 3537, в кв. 200, с площ
647,00 кв.м.,
19 / 647 ид.ч. от УПИ XVIII, пл. 3428, 3429, 3536, 3537, в кв. 200 по действащия РП на
гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, целият целият с площ 647,00 кв.м., с право на реално ползване на
19,00 кв.м. в неговата западна част, обозначени с № 03 по казания план, намиращ се
Община Бяла Слатина’2015
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на ул. “Латинка“ № 29.
Терен с площ 51,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 29, представляващ ПИ с №
3537 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /10.08.2015
г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия
РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла
Слатина в УПИ XVIII, пл. 3428, 3429, 3536, 3537, в кв. 200, с площ 647,00 кв.м.
Терен с площ 146,00 кв.м, намиращ се на ул. “Латинка“ № 27, представляващ ПИ с №
3538 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XIX, пл. 3430, 3538, 3539, 3540, в кв. 200, с площ 911,00
кв.м.,
Терен с площ 27,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 27, представляващ ПИ с №
3539 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XIX, пл. 3430, 3538, 3539, 3540, в кв. 200, с площ 911,00
кв.м.,
Терен с площ 28,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 27, представляващ ПИ с №
3540 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XIX, пл. 3430, 3538, 3539, 3540, в кв. 200, с площ 911,00
кв.м.
46 / 911 ид.ч. от УПИ XIX, пл. 3430, 3538, 3539, 3540, в кв. 200 по действащия РП на
гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, целият целият с площ 911,00 кв.м., с право на реално ползване на
46,00 кв.м. в неговата югоизточна част, обозначени с № 04 по казания план, намиращ
се на ул. “Латинка“ № 27.
Терен с площ 109,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 23, представляващ ПИ с
№ 3542 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XXI, пл. 3431, 3542, 3543, 3544, в кв. 200, с площ 691,00
кв.м.,
Терен с площ 55,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 23, представляващ ПИ с №
3543 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XXI, пл. 3431, 3542, 3543, 3544, в кв.2 00, с площ 691,00
кв.м.,
Терен с площ 25,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 23, представляващ ПИ с №
3544 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XXI, пл. 3431, 3542, 3543, 3544, в кв. 200, с площ 691,00
кв.м.,
51 / 604 ид.ч. от УПИ XXII, пл. 3432, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 604,00 кв.м., с право на реално ползване на 51,00 кв.м. в неговата средната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 21.
Терен с площ 70,00кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 19, представляващ ПИ с №
3545 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина’2015
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Община Бяла Слатина в УПИ XXIII, пл. 3433, 3545, 3546, в кв. 200, с площ 673,00
кв.м.,
90. Терен с площ 107,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 19, представляващ ПИ с
№ 3546 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XXIII, пл. 3433, 3545, 3546, в кв. 200, с площ 673,00
кв.м.,
91. 21 / 439 ид.ч. от УПИ XXIV, пл. 3434, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият целият с площ 439,00 кв.м., с право на реално ползване на 21,00 кв.м. в неговата
северозападната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 17.
92. 72 / 439 ид.ч. от УПИ XXIV, пл. 3434, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият целият с площ 439,00 кв.м., с право на реално ползване на 72,00 кв.м. в неговата
северозападната. част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 17.
93. 22 / 439 ид.ч. от УПИ XXIV, пл. 3434, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият целият с площ 439,00 кв.м., с право на реално ползване на 22,00 кв.м. в неговата
източната част, обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ №
17.
94. Терен с площ 35,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 11, представляващ ПИ с №
3549 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XXVII, пл. 3435, 3549, 3550, 3551, в кв. 200, с площ
1014 кв.м.
95. Терен с площ 25,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 11, представляващ ПИ с №
3550 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXVII, пл. 3435, 3549, 3550, 3551, в кв. 200, с площ 1014
кв.м.
96. Терен с площ 53,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 11, представляващ ПИ с №
3551 по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /
10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно
действащия РП на града, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина в УПИ XXVII, пл. 3435, 3549, 3550, 3551, в кв. 200, с площ
1014 кв.м.
97.
49 / 869 ид.ч. от УПИ XXVIII, пл. 3436, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 869,00 кв.м., с право на реално ползване на 49,00 кв.м. в неговата северозападната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 9.
98. 9 / 869 ид.ч. от УПИ XXVIII, пл. 3436, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 869,00 кв.м., с право на реално ползване на 9,00 кв.м. в неговата западната част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 9.
99. 70 / 335 ид.ч. от УПИ XX, пл. 3541, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 335,00 кв.м., с право на реално ползване на 70,00 кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 25.
100. 83 / 526 ид.ч. от УПИ XXV, пл. 3547, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
Община Бяла Слатина’2015
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одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 526,00 кв.м., с право на реално ползване на 83,00 кв.м. в неговата северозападна част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 15.
31 / 526 ид.ч. от УПИ XXV, пл. 3547, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 526,00 кв.м., с право на реално ползване на 31,00 кв.м. в неговата западна
част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 15.
12 / 526 ид.ч. от УПИ XXV, пл. 3547, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 526,00 кв.м., с право на реално ползване на 12,00 кв.м. в неговата западна
част, обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 15.
81 / 761 ид.ч. от УПИ XXVI, пл. 3548, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 761,00 кв.м., с право на реално ползване на 81,00 кв.м. в неговата северозападна част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул .“Латинка“ № 13.
33 / 761 ид.ч. от УПИ УПИ XXVI, пл. 3548, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 761,00 кв.м., с право на реално ползване на 33,00 кв.м. в неговата срадната част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“
№ 13.
66 / 926 ид.ч. от УПИ XXIX, пл. 3552, 3553, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 926,00 кв.м., с право на реално ползване на 66,00 кв.м. в неговата северната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“
№ 7.
17 / 926 ид.ч. от УПИ XXIX, пл. 3552, 3553, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 926,00 кв.м., с право на реално ползване на 17,00 кв.м. в неговата южната част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ №
7.
45 / 491 ид.ч. от УПИ XXX, пл. 3554, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 491,00 кв.м., с право на реално ползване на 45,00 кв.м. в неговата северната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 5.
56 / 546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 546,00 кв.м., с право на реално ползване на 56,00 кв.м. в неговата североизточната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 3.
16 / 546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 546,00 кв.м., с право на реално ползване на 16,00 кв.м. в неговата средната част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“
№ 3.
19 / 546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 546,00 кв.м., с право на реално ползване на 19,00 кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 3.
45 / 630 ид.ч. от УПИ XXXII, пл. 3557, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 630,00 кв.м., с право на реално ползване на 45,00к в.м. в неговата
средната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 1.
21 / 630 ид.ч. от УПИ XXXII, пл. 3557, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
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целият с площ 630,00 кв.м., с право на реално ползване на 21,00 кв.м. в неговата
югоизточната част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“
№ 1.
113. 55 / 318 ид.ч. от УПИ XXXIII, пл. 3558, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 318,00 кв.м., с право на реално ползване на 55,00 кв.м. в неговата
южната част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Солунска“ №
38.
114. ДРУГА ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 10.224 дка /Десет декара и двеста двадесет и
четири квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на гр.
Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702 /нула, седем, седем, нула, две/, местност „Циганския
брод“, представляващ ПИ №046015, масив 046 /четиридесет и шест/, парцел 015
/петнадесет/, по картата на възстановената собственост на селото.
115. Общински терен за поставяне на временен павилион с площ15,50 кв.м., намиращ се
в УПИ І, кв.43 по плана на гр.Бяла Слатина съгласно схема по чл.56 от ЗУТ.
116.
НИВА – с площ 12.408 дка /Дванадесет декара четиристотин и осем квадратни метра/, земя III-та кат., намираща се в землището на гр. Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702,
местността „Червения брег“, представляващо поземлен имот №118003, парцел 3
/трети/ от масив 118 /сто и осемнадесет/ по КВС на града.
117. НИВА – с площ 77.128 дка /Седемдесети седем декара сто двадесети осем квадратни метра/, земя III-та кат., намираща се в землището на гр. Бяла Слатина,
ЕКАТТЕ 07702, местността „Рашов геран“, представляващо поземлен имот
№000260, парцел 260 /двеста и шестдесет/ по КВС на града.
118 Помещение с площ 12,71 кв.м., намиращо се в масивна едноетажна сграда на ул.
.
“Христо Ботев“ № 7а, гр. Бяла Слатина, за офис.
II.с. Алтимир(т. 35 заличена с Реш.№ 963/26.03.2015)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Лозе с площ 1,213 дка /един декар двеста и тринадесет квадратни метра/, земя трета
категория, намираща се в землището на с.Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири
нула едно/, местност "Обрашина", представляващ ПИ№ 050009, масив 050
/петдесет/, парцел 009 /девет/, по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,197 дка /един декар сто деветдесет и седем квадратни метра/, земя
трета категория, намираща се в землището на с.Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула
четири нула едно/, местност "Обрашина", представляващ ПИ№ 050032, масив 050
/петдесет/, парцел 032 /тридесет и две/, по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,703 дка /един декар седемстотин и три квадратни метра/, земя трета
категория, намираща се в землището на с.Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири
нула едно/, местност "Обрашина", представляващ ПИ№ 050110, масив 050
/петдесет/, парцел 110 /сто и десет/, по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,496 дка /един декар четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с.Алтимир, ЕКАТТЕ 00401
/нула нула четири нула едно/, местност "Обрашина", представляващ ПИ№ 050035,
масив 050 /петдесет/, парцел 035 /тридесет и пет/, по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,194 дка /един декар сто деветдесет и четири квадратни метра/, земя
трета категория, намираща се в землището на с.Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула
четири нула едно/, местност "Обрашина", представляващ ПИ№ 050030, масив 050
/петдесет/, парцел 030 /тридесет/, по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 2.180 дка /два декара сто и осемдесет квадратни метра/, земя шеста категория, намираща се в землището на с.Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири
нула едно/, местност "Върха", представляващ ПИ№ 095048, масив 095 /деветдесет и
пет/, парцел 048 /четиридесет и осем/, по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 2.688 дка /два декара шестстотин осемдесет и осем квадратни метра/,
земя шеста категория, намираща се в землището на с.Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула
нула четири нула едно/, местност "Върха", представляващ ПИ№ 095044, масив 095
/деветдесет и пет/, парцел 044 /четиридесет и четири/, по КВС на землището на сеОбщина Бяла Слатина’2015
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лото.
Лозе с площ 1,661 дка /един декар шестстотин шестдесет и един квадратни метра/,
земя шеста категория, намираща се в землището на с.Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула
нула четири нула едно/, местност "Върха", представляващ ПИ№ 095041, масив 095
/деветдесет и пет/, парцел 041 /четиридесет и едно/, по КВС на землището на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 14.800 дка./четиринадесет декара и осемстотин квадратни
метра/, земя десета категория, намираща се в землището на с.Алтимир ЕКАТТЕ
00401/четиристотин и едно/, местността "КРАЙ СЕЛО", възстановено в нови граници,
представляващо поземлен имот №091009, парцел 9/девети/ от масив 91/деветдесет
и първи/ по КВС на землището на селото.
Пасище, мера с площ 0,771 дка /седемстотин седемдесет и един квадратни метра/,
земя трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула
нула четири нула едно/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 026013, масив 026
/двадесет и шест/, парцел 013 /тринадесет/ по КВС на землището на селото.
Пасище, мера с площ 0,647 дка /шестстотин четиридесет и седем квадратни метра/,
земя трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула
нула четири нула едно/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 026014, масив 026
/двадесет и шест/, парцел 014 /четиринадесет/ по КВС на землището на селото.
Пасище, мера с площ 3,102 дка /три декара сто и два квадратни метра/, земя трета
категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири нула едно/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 026015, масив 026 /двадесет и
шест/, парцел 015 /петнадесет/ по КВС на землището на селото.
Пасище, мера с площ 0,831 дка /осемстотин тридесет и един квадратни метра/, земя
трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула
четири нула едно/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 026016, масив 026
/двадесет и шест/, парцел 016 /швстнадесет/ по КВС на землището на селото.
Пасище, мера 3,915 дка /три декара деветстотин и петнадесет квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула
нула четири нула едно/, местност "БАЗОВ КРИВУЛ", представляващ ПИ№ 024004,
масив 024 /двадесет и четвърти/, парцел 004 /четвърти/ по КВС на землището на селото.
Пасище, мера 2,950 дка /два декара деветстотин и петдесет квадратни метра/, земя
трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула
четири нула едно/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 027011, масив 027
/двадесет и седем/, парцел 011 /единадесети/ по КВС на землището на селото.
Пасище, мера 14,766 дка /четиринадесет декара седемстотин шестдесет и шест
квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир,
ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири нула едно/, местност "Лъг", представляващ ПИ№
029003, масив 029 /двадесет и девет/, парцел 003 /трети/ по КВС на землището на
селото.
Пасище, мера 10,442 дка /десет декара четиристотин четиридесет и два квадратни
метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ
00401 /нула нула четири нула едно/, местност "Обрашина", представляващ ПИ№
053005, масив 053 /петдесет и три/, парцел 005 /пет/ по КВС на землището на селото.
Пасище, мера 7.167 дка /седем декара сто шестдесет и седем квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула
нула четири нула едно/, местност "Обрашина", представляващ ПИ№ 053010, масив
053 /петдесет и три/, парцел 010 /десет/ по КВС на землището на селото.
Пасище, мера 11,946 дка /единадесет декара деветстотин четиридесет и шест квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир,
ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири нула едно/, местност "Обрашина", представляващ
ПИ№ 053018, масив 053 /петдесет и три/, парцел 018 /осемнадесет/ по КВС на землището на селото.
Пасище, мера 16,799 дка /шестнадесет декара седемстотин деветдесет и девет
Община Бяла Слатина’2015

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

15
квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир,
ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири нула едно/, местност "Обрашина", представляващ
ПИ№ 054002, масив 054 /петдесет и четири/, парцел 002 /две/ по КВС на землището
на селото.
Пасище, мера 14,006 дка /четиринадесет декара и шест квадратни метра/, земя трета
категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири нула едно/, местност "Край село", представляващ ПИ№ 063009, масив 063
/шестдесет и три/, парцел 009 /девет/ по КВС на землището на селото.
Полска култура 1,044 дка /един декар четиридесет и четири квадратни метра/, земя
пета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула
четири нула едно/, местност "Мандрище", представляващ ПИ№ 007014, масив
007/седми/, парцел 014 /четиринадесети/ по КВС на землището на селото.
Полска култура 0,540 дка /петстотин и четиридесет квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири
нула едно/, местност “Мандрище”, представляващ ПИ№ 012010, масив 012
/дванадесети/, парцел 010 /десети/ по КВС на землището на селото.
Полска култура 0,780 дка /седемстотин и осемдесет квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири
нула едно/, местност “Прапора”, представляващ ПИ№ 019030, масив 019
/деветнадесети/, парцел 030 /тридесети/ по КВС на землището на селото.
Полска култура 0,699 дка /шест стотин деветдесет и девет квадратни метра/, земя
трета категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула
четири нула едно/, местност "Мандрище", представляващ ПИ№ 020011, масив 020
/двадесети/, парцел 011 /единадесети/ по КВС на землището на селото.
ËÎÇÅ ñ ïëîù 3.684 äêà./ òðè äåêàðà øåñòñòîòèí îñåìäåñåò è ÷åòèðè êâàäðàòíè ìåòðà/,
çåìÿ
ÒÐÅÒÀ
êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Àëòèìèð ÅÊÀÒÒÅ
00401/÷åòèðèñòîòèí è åäíî/, ìåñòíîñòòà "ËÎÇßÒÀ", âúçñòàíîâåíî â íîâè ãðàíèöè,
ïðåäñòàâëÿâàùî ïîçåìëåí èìîò ¹055081, ïàðöåë 81/îñåìäåñåò è ïúðâè/ îò ìàñèâ 55/ïåòäåñåò
è ïåòè/ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 0,624 äêà. /øåñòñòîòèí äâàäåñåò è ÷åòèðè êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ òðåòà
êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà ÷åòèðè
íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 057165, ìàñèâ 057 /ïåòäåñåò è ñåäåì/,
ïàðöåë 165 /ñòî øåñòäåñåò è ïåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 1,296 äêà. /åäèí äåêàð äâåñòà äåâåòäåñåò è øåñò êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ
òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà
÷åòèðè íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 057108, ìàñèâ 057 /ïåòäåñåò è
ñåäåì/, ïàðöåë 108 /ñòî è îñåì/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 2,297 äêà. /äâà äåêàð äâåñòà äåâåòäåñåò è ñåäåì êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ
òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà
÷åòèðè íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 057035, ìàñèâ 057 /ïåòäåñåò è
ñåäåì/, ïàðöåë 035 /òðèäåñåò è ïåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 0,558 äêà. /ïåòñòîòèí ïåòäåñåò è îñåì êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ òðåòà
êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà ÷åòèðè
íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 056042, ìàñèâ 056 /ïåòäåñåò è øåñò/,
ïàðöåë 042 /÷åòèðèäåñåò è äâà/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 1.896 äêà. /åäèí äåêàð îñåìñòîòèí äåâåòäåñåò è øåñò êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ
òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà
÷åòèðè íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 055020, ìàñèâ 055 /ïåòäåñåò è
ïåò/, ïàðöåë 020 /äâàäåñåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 1.399 äêà. /åäèí äåêàð òðèñòà äåâåòäåñåò è äåâåò êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ
øåñòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà
÷åòèðè íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Âúðõà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 095038, ìàñèâ 095 /äåâåòäåñåò è
ïåò/, ïàðöåë 038 /òðèäåñåò è îñåì/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 0,959 äêà. /äåâåòñòîòèí ïåòäåñåò è äåâåò êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ øåñòà
êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà ÷åòèðè
íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Âúðõà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 095029, ìàñèâ 095 /äåâåòäåñåò è ïåò/,
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ïàðöåë 029 /äâàäåñåò è äåâåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 2,046 äêà. /äâà äåêàðà ÷åòèðèäåñåò è øåñò êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ øåñòà
êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà ÷åòèðè
íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Âúðõà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 095006, ìàñèâ 095 /äåâåòäåñåò è ïåò/,
ïàðöåë 006 /øåñò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 1,117 äêà. /åäèí äåêàð ñòî è ñåäåìíàäåñåò êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ òðåòà
êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà ÷åòèðè
íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 059095, ìàñèâ 059 /ïåòäåñåò è äåâåò/,
ïàðöåë 095 /äåâåòäåñåò è ïåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 0,995 äêà. /äåâåòñòîòèí äåâåòäåñåò è ïåò êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ òðåòà
êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà ÷åòèðè
íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 059059, ìàñèâ 059 /ïåòäåñåò è äåâåò/,
ïàðöåë 059 /ïåòäåñåò è äåâåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 1.621 äêà. /åäèí äåêàð øåñòñòîòèí äâàäåñåò è åäèí êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ
òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà
÷åòèðè íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 059035, ìàñèâ 059 /ïåòäåñåò è
äåâåò/, ïàðöåë 035 /òðèäåñåò è ïåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 2,001 äêà. /äâà äåêàðà è åäèí êâàäðàòåí ìåòàð/, çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ,
íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà ÷åòèðè íóëà åäíî/,
ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 059028, ìàñèâ 059 /ïåòäåñåò è äåâåò/, ïàðöåë 028
/äâàäåñåò è îñåì/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 2,357 äêà. /äâà äåêàðà è òðèñòà ïåòäåñåò è ñåäåì êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ
òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà
÷åòèðè íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 058109, ìàñèâ 058 /ïåòäåñåò è
îñåì/, ïàðöåë 109 /ñòî è äåâåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 1,487 äêà. /åäèí äåêàð è ÷åòèðèñòîòèí îñåìäåñåò è ñåäåì êâàäðàòíè ìåòðà/,
çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà
÷åòèðè íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 058107, ìàñèâ 058 /ïåòäåñåò è
îñåì/, ïàðöåë 107 /ñòî è ñåäåì/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ëîçå ñ ïëîù 2,051 äêà. /äâà äåêàðà ïåòäåñåò è åäèí êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ òðåòà
êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Àëòèìèð, ÅÊÀÒÒÅ 00401 /íóëà íóëà ÷åòèðè
íóëà åäíî/, ìåñòíîñò "Ëîçÿòà", ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 058017, ìàñèâ 058 /ïåòäåñåò è îñåì/,
ïàðöåë 017 /ñåäåìíàäåñåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
III. с. Буковец - (т. 1 добавена с Реш. № 1090/24.09.2015)
Помещение, намиращо се в сграда „Автоспирка“ – с. Буковец, с площ 50,30 кв.м., за
СКЛАД
IV. с. Бърдарски геран (т. 46 добавена с Реш. № 19/03.12.2015)
Сграда „Млекопункт”, със застроена площ 32 м2, намираща се в УПИ І, кв. 29 по плана на с. Бърдарски геран.
Магазин в сградата на „Банята”, с площ 36.97 м2
Помещения, намиращи се в сградата на „Фурна-баня“ – с.Бърдарски геран, с обща
полезна площ 114,58 кв.м
Помещения, намиращи се до сграда „Кметство“ – с.Бърдарски геран, с обща полезна
площ 71,55 кв.м.,
Помещение, намиращо се в сграда „Автоспирка“ – с.Бърдарски геран, с обща площ
10,70 кв.м., за МАГАЗИН
ЛОЗЕ с площ 0.610 дка.( шестстотин и десет квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН",
представляващо поземлен имот №017013, парцел №013 ( тринадесети) от масив
№017( седемнадесети)по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.500 дка ( петстотин квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН", представляваща поземлен имот №017018, парцел №018 ( осемнадесети) от масив №017 ( сеОбщина Бяла Слатина’2015
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демнадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.501 дка (петстотин и един квадратни метра), земя ПЕТА категория,
намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН", представляваща поземлен имот №017030, парцел №030 ( тридесети) от масив №017 ( седемнадесети)по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.527 дка( петстотин двадесет и седем квадратни метра), земя ПЕТА
категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ
ХАН", представляваща поземлен имот №017070, парцел №070 ( седемдесети) от масив №017 ( седемнадесети)по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.512 дка ( петстотин и дванадесет квадратни метра), земя ПЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН",
представляваща поземлен имот №017071, парцел №071 ( седемдесет и първи) от
масив №017 ( седемнадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.512 дка ( петстотин и дванадесет квадратни метра), земя ПЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН",
представляваща поземлен имот №017073, парцел №073 ( седемдесет и трети) от
масив №017 ( седемнадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.512 дка ( петстотин и дванадесет квадратни метра), земя ПЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН",
представляваща поземлен имот №017074, парцел №074 ( седемдесет и четвърти) от
масив №017 ( седемнадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.512 дка ( петстотин и дванадесет квадратни метра ), земя ПЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН",
представляваща поземлен имот №017077, парцел №077 ( седемдесет и седми) от
масив №017 ( седемнадесети)по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.512 дка ( петстотин и дванадесет квадратни метра), земя ПЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН",
представляваща поземлен имот №017078, парцел №078 ( седемдесет и осми) от масив №017 ( седемнадесети)по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.520 дка ( петстотин и двадесет квадратни метра), земя ПЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН",
представляваща поземлен имот №017092, парцел №092 ( деветдесет и втори) от
масив №017 ( седемнадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.547 дка.( петстотин четиридесет и седем квадратни метра), земя
ПЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността
"ДИКОВ ХАН", представляваща поземлен имот №017120, парцел №120 ( сто и двадесети) от масив №017 ( седемнадесети) по картата на възстановената собственост
на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.563 дка.( петстотин шестдесет и три квадратни метра), земя ПЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН",
представляваща поземлен имот №017121, парцел №121( сто двадесет и първи) от
масив №017( седемнадесети)по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.541 дка.( петстотин четиридесет и един квадратни метра), земя ПЕТА
категория , намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ
ХАН", представляваща поземлен имот №017134, парцел №134( сто тридесет и четвърти) от масив №017( седемнадесети)по картата на възстановената собственост на
селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 98.033 дка( деветдесет и осем декара и тридесет и три квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН", представляваща поземлен имот №017011, парцел
№011( единадесети) от масив №017 ( седемнадесети) по картата на възстановената
собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 15.206 дка.( петнадесет декара двеста и шест квадратни
метра), земя ПЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ДИКОВ ХАН", представляваща поземлен имот №017155, парцел №155 ( сто
Община Бяла Слатина’2015
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петдесет и пети) от масив №017( седемнадесети)по картата на възстановената собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 0.645 дка.( шестстотин четиридесет и пет квадратни метра),
земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността
"ДИКОВ ХАН", представлямаща поземлен имот №017161, парцел 0161( сто шестдесет и първи) от масив №017( седемнадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 15,480 дка. (петнадесет декара четиристотин и осемдесет
квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски
геран, местността "КРАЙ СЕЛОТО", представляващо поземлен имот № 056001, парцел № 1 (първи) от масив № 56 (петдесет и шести) по картата на възстановената
собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 41,899 дка. (четиридесет и един декара осемстотин деветдесет и девет квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намиращо се в землището
на с.Бърдарски геран, местността "КРАЙ СЕЛОТО", представляващо поземлен имот
№ 057019, парцел № 19 (деветнадесети) от масив № 57 (петдесет и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 22,000 дка. (двадесет и два декара ), земя ТРЕТА категория,
намиращо се в землището на с.Бърдарски геран, местността "КРАЙ СЕЛОТО", представляващо поземлен имот № 057029, парцел № 29 (двадесет и девети) от масив №
57 (петдесет и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 82,442 дка. (осемдесет и два декара четиристотин четиридесет и два квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намиращо се в землището на
с.Бърдарски геран, местността "ГАЛИШКИ ПЪТ", представляващо поземлен имот №
060008, парцел № 8 (осми) от масив № 60 (шестдесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 80,003 дка. (осемдесет декара и три квадратни метра), земя
ТРЕТА категория, намиращо се в землището на с.Бърдарски геран, местността
"ГАЛИШКИ ПЪТ", представляващо поземлен имот № 060014, парцел № 14 (четиринадесети) от масив № 60 (шестдесети) по картата на възстановената собственост на
селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 25,696 дка. (двадесет и пет декара шестстотин деветдесет и
шест квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намиращо се в землището на
с.Бърдарски геран, местността "ГАЛИШКИ ПЪТ", представляващо поземлен имот №
060015, парцел № 15 (петнадесети) от масив № 60 (шестдесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 34,939 дка. (тридесет и четири декара деветстотин тридесет
и девет квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намиращо се в землището на
с.Бърдарски геран, местността "КРАЙ СЕЛО", представляващо поземлен имот №
060018, парцел № 18 (осемнадесети) от масив № 60 (шестдесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 7,289 дка. (седем декара двеста осемдесет и девет квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намиращо се в землището на с.Бърдарски геран, местността "КРАЙ СЕЛО", представляващо поземлен имот № 060020, парцел №
20 (двадесети) от масив № 60 (шестдесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 9,494 дка. (девет декара четиристотин деветдесет и четири
квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намиращо се в землището на с.Бърдарски
геран, местността "КРАЙ СЕЛО", представляващо поземлен имот № 060023, парцел
№ 23 (двадесет и трети) от масив № 60 (шестдесети) по картата на възстановената
собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 8,972 дка. (осем декара деветстотин седемдесет и два
квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намиращо се в землището на с.Бърдарски
геран, местността "КРАЙ СЕЛО", представляващо поземлен имот № 060024, парцел
№ 24 (двадесет и четвърти) от масив № 60 (шестдесети) по картата на възстановеОбщина Бяла Слатина’2015
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ната собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 2,146 дка. (два декара сто четиридесет и шест квадратни
метра), земя ТРЕТА категория, намиращо се в землището на с.Бърдарски геран,
местността "КРАЙ СЕЛОТО", представляващо поземлен имот № 061027, парцел №
27 (двадесет и седми) от масив № 61 (шестдесет и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 4,333 дка. (четири декара триста тридесет и три квадратни
метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран,
местността "КРАЙ СЕЛОТО", представляваща поземлен имот № 200011, парцел №
11 (единадесети) от масив № 200 (двеста) по картата на възстановената собственост
на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 3,613 дка. (три декара шестстотин и тринадесет квадратни
метра), земя ТРЕТА категория, намиращо се в землището на с.Бърдарски геран,
местността "КРАЙ СЕЛО", представляващо поземлен имот № 200571, парцел № 571
(петстотин седемдесет и първи) от масив № 200 (двеста) по картата на възстановената собственост на селото.
Пасище, мера от 11,274 дка, трета категория, представляващо имот № 057030, находящо се в землището на с.Бърдарски геран, местността "Край селото"
Пасище, мера от 61.036 дка, пета категория, представляващо имот № 017009, находящо се в землището на с. Бърдарски геран, местността "Диков хан".
ПОЛСКА КУЛТУРА с площ 1.995 дка ( един декар деветстотин деветдесет и пет
квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски
геран, местността "ЗЛАТИЯТА", представляваща поземлен имот №011034, парцел
№034(тридесет и четвърти) от масив №011( единадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ПОЛСКА КУЛТУРА с площ 2.489 дка ( два декара четиристотин осемдесет и девет
квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски
геран, местността "ЗЛАТИЯТА", представляваща поземлен имот №013037, парцел
№037( тридесет и седми) от масив №013 ( тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ПОЛСКА КУЛТУРА с площ 0.765 дка ( седемстотин шестдесет и пет квадратни метра), земя ЧЕТВЪРТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран,
местността "ЗЛАТИЯТА", представляваща поземлен имот №016016, парцел №016 (
шестнадесети) от масив №016 ( шестнадесети)по картата на възстановената собственост на селото.
ПОЛСКА КУЛТУРА, с площ 0.436 дка.( четиристотин тридесет и шест квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран,местността "ЗЛАТИЯТА", представляваща поземлен имот №021017, парцел
№017( седемнадесети) от масив №021( двадесет и първи)по картата на възстановената собственост на селото.
ПОЛСКА КУЛТУРА с площ 0.961 дка.( деветстотин шестдесет и един квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ЧУЙ ПЕТЕЛ", представляваща поземлен имот №037045, парцел №45 (четиридесет и пети) от масив №37 (тридесет и седми)по картата на възстановената собственост на селото.
ПОЛСКА КУЛТУРА с площ 1,303 дка. (един декар триста и три квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността
"БАНАШКИ ПЪТ", представляваща поземлен имот № 053010, парцел № 10 (десети)
от масив № 53 (петдесет и трети) по картата на възстановената собственост на селото.
ПОЛСКА КУЛТУРА с площ 0,800 дка. (осемстотин квадратни метра), земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността "ГАЛИШКИ
ПЪТ", представляваща поземлен имот № 059012, парцел № 12 (дванадесети) от масив № 59 (петдесет и девети) по картата на възстановената собственост на селото.
ПОЛСКА КУЛТУРА с площ 0,693 дка. (шестстотин деветдесет и три квадратни метра),
Община Бяла Слатина’2015
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земя ТРЕТА категория, намираща се в землището на с.Бърдарски геран, местността
"КРАЙ СЕЛОТО", представляваща поземлен имот № 061020, парцел № 20 (двадесети) от масив № 61 (шестдесет и първи) по картата на възстановената собственост на
селото.
ПОЛСКА КУЛТУРА- с площ 12,000 / Дванадесет хиляди квадратни метра/, земя Трета
категория , намираща се в землището на с.Бърдарски геран, ЕКАТТЕ 12214 / дванадесет хиляди двеста и четиринадесет/ местност "ЛИЧОВА КРУША" представляваща
поземлен имот № 022024, парцел 24/ двадесет и четири/ от масив 22 / двадесет и
втори/ по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА – с площ 7.285 дка /Седем декара двеста осемдесет и пет квадратни метра/,
земя III-та кат., намираща се в землището на с. Бърдарски геран, ЕКАТТЕ 07418,
местността „Край село“, представляващо поземлен имот №060020, парцел 20
/двадесет/ от масив 60 / по КВС на селото.
V. с. Бъркачево (т. 19 добавена с Реш. № 19/03.12.2015)
НИВА с площ 3.168 дка, земя VІ категория, намираща се в местността ”Върха”, представляваща имот № 059004 по КВС на землището на с. Бъркачево.
НИВА с площ 3.116 дка, земя ІV категория, намираща се в местността ”Дери мачка”,
представляваща имот № 080013 по КВС на землището на с. Бъркачево.
Лозе от 3,698 дка., ТРЕТА категория, представляващо имот № 124006, находящо се в
землището на с.Бъркачево, местността "ПОПИШКО ШОСЕ".
Лозе от 0,785 дка., ПЕТА категория, представляващо имот № 096008, находящо се в
землището на с.Бъркачево, местността "ЧУКАРА".
Лозе от 0,734 дка., ПЕТА категория, представляващо имот № 097015, находящо се
вземлището на с.Бъркачево, местността "ЧУКАРА".
Лозе от 0,971 дка., ШЕСТА категория, представляващо имот № 107020, находящо се
в землището на с.Бъркачево, местността "ВЪРХА".
Лозе от 0,785 дка., ШЕСТА категория, представляващо имот № 099050, находящо се
в землището на с.Бъркачево, местността "ВЪРХА".
Нива от 1,002 дка., ТРЕТА категория, представляваща имот № 042011, находяща се
в землището на с.Бъркачево, местността "СУЛЬОВ ТРАП".
Нива от 1,039 дка., ТРЕТА категория, представляваща имот № 025025, находяща се
в землището на с.Бъркачево, местността "ГРЕДА".
Нива от 1,340 дка., ШЕСТА категория, представляваща имот № 057001, находяща се
в землището на с.Бъркачево, местността "ВЪРХА".
Нива от 1,451 дка., ТРЕТА категория, представляваща имот № 048006, находяща се
в землището на с.бъркачево, местността "ЛЪГОВЕТЕ".
Нива от 3,168 дка., ШЕСТА категория, представляваща имот № 059004, находяща се
в землището на с.Бъркачево, местността "ВЪРХА".
Нива от 1,018 дка., ТРЕТА категория, представляваща имот № 075016, находяща се
в землището на с.Бъркачево, местността "МЪРТВИЦАТА".
Нива от 1,332 дка., ТРЕТА категория, представляваща имот № 066007, находяща се
в землището на с.Бъркачево, местността "ГЕРЕНА".
Нива от 3,116 дка., ЧЕТВЪРТА категория, представляваща имот № 080013, находяща се в землището на с.Бъркачево, местността "ДЕРИ МАЧКА".
Нива от 0,678 дка., ПЕТА категория, представляваща имот № 098001, находяща се в
землището на с.Бъркачево, местността "ПОПОВ ДОЛ".
Пасище,мера от 93,709 дка., ТРЕТА категория, представляващо имот № 139001, находящо се в землището на с.Бъркачево, местността "ДРЕБАКА".
Помещения, с обща площ 150,07 кв.м в сграда „Фурна“ с. Бъркачево за Фурна
НИВА – с площ 16.048 дка /Шестнадесет декара четиридесет и осем квадратни метра/, земя III-та кат., намираща се в землището на с. Бъркачево, ЕКАТТЕ 07538, местността „Край село“, представляващо поземлен имот №000067, парцел 67 /шестдесет
и седем / по КВС на селото.
VI.с. Враняк (т. 4 добавена с Реш. 946/19.02.2015)
Община Бяла Слатина’2015
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Изостав.тр.насаждения от 21.624 дка., четвърта категория, представляващи имот
№098002, находящи се в землището на с.Враняк, местността "Иванов кладенец".
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 25.833 дка.( двадесет и пет декара и осемстотин
тридесет и три квадратни метра), намираща се в землището на с.Враняк, местността
"ДЕЛНИЦИТЕ", представляваща поземлен имот №191150, парцел №150 ( сто и петдесети) от масив №191 ( сто девтдесет и първи) по картата на възстановената собственост на землището.
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 60.559 дка.( шестдесет декара петстотин петдесет и
девет квадратни метра), намираща се в землището на с.Враняк, местността
"ДЕЛНИЦИТЕ", представляваща поземлен имот №192001, парцел №1 (първи) от масив №192 ( сто деветдесет и втори) по картата на възстановената собственост на
землището на селото.
Помещение, намиращо се в сграда „Автоспирка“ – с. Враняк, с площ 20,25 кв.м., за
ЗАВЕДЕНИЕ.
VII. с. Габаре
ПАСИЩЕ,МЕРА от 5,668 дка. (пет декара, шестотин шестдесети осем квадратни метра), земя трета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността
"БАРАТА", представляваща имот № 133001, парцел № 1 (първи) от масив № 133 (сто
тридесет и трети) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА от 32,074 дка. (тридесет и два декара, седемдесет и четири квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността
"БАРАТА", представляваща имот № 134002, парцел № 2 (втори) от масив № 134, (сто
тридесет и четвърти) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА от 0,269 дка. (двеста шестдесет и девет квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността "БАРАТА",
представляваща имот № 134003, парцел № 3 (трети) от масив № 134 (сто тридесет и
четвърти) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА от 46,889 дка. (четиридесет и шест декара, осемстотин осемедесет и
девет квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на
с.Габаре, местността "БАРАТА", представляваща имот № 135002, парцел № 2 (втори) от масив № 135 (сто тридесет и пети) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА от 7,935 дка. (седем декара, деветстотин тридесет и пет квадратни
метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността"
КРАЙ СЕЛО", представляваща имот № 135003, парцел № 3 (трети) от масив № 135,
(сто тридесет и пети) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА от 3,269 дка. (три декара, двеста шестдесет и девет квадратни метра), земя трета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността
"БАРАТА", представляваща имот № 135005, парцел № 5 (пети) от масив № 135 (сто
тридесет и пети) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 64.658 дка (Шестдесет и четири декара и шестстотин петдесет и осем квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.
Габаре, местността " ПЛОЩА", представляваща имот № 137001, парцел № 1 (Първи), от масив № 137 (Сто тридесет и седем), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 281.662 дка (Двеста осемдесет и един декара и шестстотин
шестдесет и два квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността "ПЛОЩА", представляваща имот № 137002, парцел № 2
(Втори), от масив № 137 (Сто тридесет и седем), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 75.133 дка (Седемдесет и пет декара и сто тридесет и три
квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с. Габаре,
местността "ПЛОЩА", представляваща имот № 138001, парцел № 1 (Първи), от масив № 138 (Сто тридесет и осем), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 44.577 дка (Четиридесет и четири декара и петстотин седемдесет и седем квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землиОбщина Бяла Слатина’2015
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щето на с. Габаре, местността "ПЛОЩА", представляваща имот № 138002, по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 99.222 дка (Деветдесет и девет декара и двеста двадесет и
два квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с. Габаре, местността "ГУРГОЛЕТ", представляваща имот № 138003, парцел № 3 (Трети), от
масив № 138 (Сто тридесет и осем), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 54.605 дка (Петдесет и четири декара и шестстотин и пет
квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с. Габаре,
местността "ГУРГОЛЕТ", представляваща имот № 138004, парцел № 4 (Четвърти), от
масив № 138 (Сто тридесет и осем), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 23.978 дка (Двадесет и три декара и деветстотин седемдесет и осем квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.
Габаре, местността "ВОДНИЯ ДОЛ", представляваща имот № 139003, парцел № 3
(Трети), от масив № 139 (Сто тридесет и девет) от земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 84.007 дка (Осемдесет и четири декара и седем квадратни
метра), земя четвърта катгеория, намираща се в землището на с. Габаре, местността
"ГУРГОЛЕТ", представляваща имот № 140001, парцел № 1 (Първи), от масив № 140
(Сто и четирдесет), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 46.874 дка (Четиридесет и шест декара и семстотин седемдесет и четири квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището
на с. Габаре, местността "ГУРГОЛЕТ", представляваща имот № 140002, парцел № 2
(Втори), от масив № 140 (Сто и четиридесет), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 13.605 дка (Тринадесет декара и шестстотин и пет квадратни
метра), земя девета категория, намираща се в землището на с. Габаре, местността
"ГУРГОЛЕТ", представляваща имот № 140003, парцел № 3(Трети), от масив № 140
(Сто и четиридесет), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 145.589 дка (Сто четиридесет и пет декара и петстотин
осемдесет и девет квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с. Габаре, местността "СИМЬОНОВСКО", ппредставляваща имот № 141001,
парцел № 1 (Първи), от масив № 141 (Сто четиридесет и едно) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с плщ 235.310 дка (Двеста тридесет и пет декара и триста и десет
квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с. Габаре,
местнстта "СИМЬНОВСКО", представляваща имот № 141002, парцел № 2 (Втори), от
масив № 141 (Сто четиридесет и едно) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 5.000 дка (Пет декара), земя девета категория, намираща се
в землището на с. Габаре, местността "КУТЛИТЕ", представляваща имот № 141003,
парцел № 3 (Трети), от масив № 141 (Сто четиридесет и едно) по земеразделителния
план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 280.059 дка (Двеста и осемдесет декара и петдесет и девет
квадратни метра), земя девета категория, намзираща се в землището на с. Габаре,
местността "ГЪГЛА",представляваща имот № 142001, парцел № 1 (Първи), от масив
№ 142 (Сто четиридесет и две) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 35.515 дка (Тридесет и пет декара и петстотин и петнадесет
квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с. Габаре,
местността "ГЪГЛА", представляваща имот № 143001, парцел № 1 (Първи), от масив
№ 143 (Сто четиридесет и три) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 745.775 дка (Седемстотин четиридесет и пет декара и седемстотин седемдесет и пет квадратни метра), земя девета категория, намираща се
в землището на с. Габаре, местността "БРЕСТОВЕЦ", представляваща имот №
144001, парцел № 1 (Първи), от масив № 144 (Сто четиридесет и четири) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 343.436 дка (Триста четиридесет и три декара и четиристотин тридесет и шест квадратни метра), земя девета категория, намираща се в земОбщина Бяла Слатина’2015
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лището на с. Габаре, местността "СИМЬОНОВСКО", представляваща имот №
144002, парцел № 2 (Втори), от масив № 144 (Сто четиридест и четири) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА от 7,090 дка. (седем декара, деветдесет квадратни метра), земя девета катгория, намираща се в землището на с.Габаре, местността "СИМЬОНОВСКО",
представляваща имот № 144004, парцел № 4 (четвърти) от масив № 144 (сто четиридесет и четвърти) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА от 22, 021 дка. (двадесет и два декара, двадесет и един квадратни
метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността
"КРАЙ СЕЛО", представляваща имот № 144005, парцел № 5 (пети) от масив № 144
(сто четиридесет и четвърти) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 8,262 дка. (осем декара, двеста шестдесет и два квадратни метра),земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността
"ДРАШАНСКИ ПЪТ", представляваща имот № 145001, парцел № 1 (първи) от масив
№ 145 (сто четиридесет и пети) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 0,608 дка. (шестотин и осем квадратни метра), земя четвърта катигория, намираща се в землището на с.Габаре, местността "ДРАШАНСКИ ПЪТ",
представляваща имот № 145002, парцел № 2 (втори) от масив № 145 (сто четиридесет и пети) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 11,116 дка. (единадесет декара, сто и шестнадесет квадратни
метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността
"ДРАШАНСКИ ПЪТ", представляваща имот № 145003, парцел № 3 (трети) от масив
№ 145 (сто четиридест и пети) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 17,427 (седемнадесет декара, четиристотин двадесет и седем
квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре,
местността "ДЕВЕЦ", представляваща имот № 146001, парцел № 1 (първи) от масив
№ 146 (сто четиридесет и шести) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 15, 735 дка. (петнадесет декара, седемстотин тридесет и пет
квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре,
местността "ДЕВЕЦ", представляваща имот № 146002, парцел № 2 (втори) от масив
№ 146, (сто четиридесет и шести) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 27,652 (двадесет и седем декара, шестотин петдесет и два квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността "ДЕВЕЦ", представляваща имот № 146003, парцел № 3 (трети) от масив №
146 (сто четиридесет и шести) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 3,875 дка. (три декара, осемстотин седемдесет и пет квадратни
метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността
"ДЕВЕЦ", представляваша имот № 146004, парцел № 4 (четвърти) от масив № 146
(сто четиридесет и шест) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 1,026 (един декар, двадесет и шест квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местност а" ДЕВЕЦ", представляваща имот № 146005, працел № 5 (пети) от масив № 146 (сто четиридесет и шести) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 12,455 дка. (дванадесет декара, четиристотин петдесет и пет
квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре,
местността "ДЕВЕЦ", представляваща имот № 146006, парцел № 6 (шести) от масив
№ 146 (сто четиридесет и шести) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 25,531 дка. (двадесет и пет декара, петстотин тридесет и един
квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре,
местността "ДЕВЕЦ", представляваща имот № 146007, парцел № 7 (седми) от масив
№ 146 (сто четиридесет и шести) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 23,123 дка. (двадесет и три декара, сто двадесет и три квадратни
метра), земя десета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността
"ДЕВЕЦ", представляваща имот № 147001, парцел № 1 (първи) от масив № 147 (сто
четиридесет и седми) по земеразделителния план на селото.
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ПАСИЩЕ, МЕРА от 12,230 дка. (дванадесет декара, двеста и тридесет иквадратни
метра), земя десета категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността
"ДЕВЕЦ", представляваща имот № 148001, парце № 1 (първи) от масив № 148 (сто
четиридесет и осми) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 15,883 дка. (петнадесет декара, осемстотин осемдесет и три
квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Габаре,
местността "ДЕВЕЦ", представляваща имот № 148002, парцел № 2 (втори) от масив
№ 148 (сто четиридесет и осми) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 79,999 дка. (седемдесет и девет декара, деветстотин деветдесет
и девет квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на
с.Габаре, местността "ПРИПЕКА", представляваща имот № 149001, парцел № 1
(първи) от масив № 149 (сто четиридесет и девети) по земеразделителния план на
селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 7,191 дка. (седем декара, сто деветдесет и един квадратни метар), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Габаре, местността
"ПРИПЕКА", представляваша имот № 151001, парцел № 1 (първи) от масив № 151
(сто петдесет и първи) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА от 1,002 (еди декар, два квадратни метра), земя девета категория,
намираща се в землището на с.Габаре, местността "ДЕВЕЦ", представляваща имот
№ 153001, парцел № 1 (първи) от масив № 153 (сто петдесет и трети) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 1.874 дка (Един декар осемстотин седемдесет и четири
квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с. Габаре,
местността "ДЕВЕЦ", представляваща имот № 153002, парцел № 2 (Втори), от масив
№ 153 (Сто петдесет и три) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 1.432 дка (Един декар и четиристотин тридесет и два квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с. Габаре, местността "ВОДНИЯ ДОЛ", представляваща имот № 154002, парцел № 2 (Втори), от масив № 154 (Сто петдесет и четири), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 1.020 дка (Един декар и двадесет квадратни метра), земя
девета категория, намираща се в землището на с. Габаре, местността "ВОДНИЯ
ДОЛ", представляваща имот № 154003, парцел № 3 (Трети), от масив № 154 (Сто
петдесет и четири) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 3.842 дка (Три декара и осемстотин четиридесет и два квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с. Габаре, местността "ВОДНИЯ ДОЛ", представляваща имот № 154004, парцел № 4 (Четвърти), от
масив № 154 (Сто петдесет и четири), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 3.480 дка (Три декара и четиристотин и осемдесет квадратни
метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Габаре, местността
"ТЛАЧЕНСКИ ПЪТ", представляваща имот № 155001, парцел № 1 (Първи), от масив
№ 155 (Сто петдесет и пет), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 8.320 дка (Осем декара триста и двадесет квадратни метра),
земя трета категория, намираща се в землището на с. Габаре, местността "КРАЙ
СЕЛО", представляваща имот № 156001, парцел № 1 (Първи), от масив № 156 (Сто
петдесет и шест), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 19.869 дка (Деветнадесет декара и осемстотин шестдесет и
девет декара), земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Габаре,
местността "ДЕВЕЦ" , представляваща имот № 157001, парцел № 1 (Първи), от масив № 157 (Сто петдесет и седем), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 64.541 дка (Шестдесет и четири декара и петстотин четиридесет и един квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището
на с. Габаре, местността "ДЕВЕЦ", представляваща имот № 157002, парцел № 2
(Втори), от масив № 157 (Сто петдесет и седем) по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 2,340 дка. /Два декара триста и четиридесет квадратни метОбщина Бяла Слатина’2015
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ра/, земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012
/Четиринадесет хиляди и дванадесет/, местността "Враняшки път", представляващо
поземлен имот № 412041, парцел № 41 /четиридесет и първи/ от масив № 412
/четиристотин и дванадесети / по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 1,394 дка. /Един декар триста деветдесет и четири квадратни метра/, земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Габаре,
ЕКАТТЕ 14012 /Четиринадесет хиляди и дванадесет/, местността "Враняшки път",
представляващо поземлен имот № 412042, парцел № 42 /четиридесет и втори/ от
масив № 412 /четиристотин и дванадесети / по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 0,198 дка. /Сто деветдесет и осем квадратни метра /, земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012
/Четиринадесет хиляди и дванадесет/, местността "Враняшки път", представляващо
поземлен имот № 412045, парцел № 45 /четиридесет и пети/ от масив № 412
/четиристотин и дванадесети / по картата на възстановената собственост на землището на селото.
Пасище, мера с площ 71.083 дка. /Седемдесет и един декара и осемдесет и три
квадратни метра/, земя четвърта категория намираща се в землището на с.Габаре,
ЕКАТТЕ 14012 /Четиринадесет хиляди и дванадесет/, местността "ПРИПЕКА", представляваща поземлен имот № 121009, парцел № 9 /девет/ от масив 121 /сто двадесет
и едно/ по картата на възстановената собственост на селото.
Пасище ,мера с площ 83.021 дка. / Осемдесет и три декара и двадесет и един квадратни метра/, земя трета категория намираща се в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ
14012 / Четиринадесет хиляди и дванадесет/, местността " РОДИНАТА" , представляваща поземлен имот № 127003, парцел № 3 /три/ от масив № 127 /сто двадесет и
седем/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
Пасище, мера с площ 426.181 дка. / Четиристотин двадесет и шест декара и сто
осемдесет и един квадратни метра/,земя осма категория намираща се в землището
на с.Габаре,ЕКАТТЕ 14012 /Четиринадесет хиляди и дванадсет/, местността "
МОРАВА", представляваща поземлен имот № 129001, парцел № 1 /едно/ от масив
121 /сто двадесет и едно/ по картата на възстановената собственост на землището
на селото.
Пасище ,мера с площ 99.370 дка./ Деветдесет и девет декара и триста и седемдесет
квадратни метра/, земя четвърта категория намираща се в землището на с.Габаре,
ЕКАТТЕ 14012 /Четиринадесет хиляди и дванадесет/, местността "МОРАВА" представляваща поземлен имот № 129005, перцел 5 /пет/ от масив 129 /сто двадесет и девет/ по картата на възстановената собственост на землището на селото
Пасище,мера с площ 67.208 дка. /Шестдесет и седем декара и двеста и осем квадратни метра/, земя четвърта категория намираща се в землището на с.Габаре,
ЕКАТТЕ 14012 /Четиринадесет хиляди и дванадесет/, местността "МОРАВА", представляваща поземлен имот № 129007, парцел № 7 /седем/ от масив 129 /сто двадесет
и девет/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА от 437,815 дка. (четиристотин тридесет и седем декара, осемстотин
и петнадесет квадратни метра), земя осма категория, намираща се в землището на
с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012 /четиринадесет хиляди и дванадесет/,местността
"МОРАВА", представляваща имот № 129002,парцел № 2 /втори/ от масив № 129 /сто
двадесет и девети/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
Пасище, мера с площ 53.574 дка. (Петдесет и три декара петстотин седемдесет и четири квадратни метра), земя четвърта категория намираща се в землището на
с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012 (четиринадесет хиляди и дванадесет) ,местността "
ДРАШАНСКИ ПЪТ", представляваща поземлен имот № 131001, парцел 1 (едно) от
масив 131(сто тридесет и едно) по картата на възстановената собственост на землището на селото.
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ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 51.666 дка./ петдесет и един декара и шестстотин шестдесет и шест квадратни метра/, земя осма категория, намираща се в землището на
с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012/четиринадесет хиляди и дванадесет/, местността
"МОРАВА", представляваща имот №129003, парцел №3 /трети/от масив №129/сто
двадесет и девети/ по картата на възстановената собственост на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 280.059 дка./двеста и осемдесет декара и петдесет и девет
квадратни метра/, земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре,
ЕКАТТЕ 14012/ четиринадесет хиляди и дванадесет/, местността "ГЪГЛА", представляваща имот №142001, парцел №1 /първи/ от масив №142 /сто четиридесет и втори/
по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 343.436 дка./триста четиридесет и три декара и четиристотин тридесет и шест квадратни метра/, земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012/четиринадесет хиляди и дванадесет/, местността
"СИМЬОНОВСКО", представляваща имот №144002, парцел №2/втори / от масив
№144 /сто четиридесет и четвърти/ по картата на възстановената собственост на
землището на селото.
Пасище,мера с площ 281.662 дка. ( Двеста осемдесет и един декара и шестотин
шестдесет и два квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012 (Четиринадесет хиляди и дванадесет) , местността
"ПЛОЩА", представляваща поземлен имот № 137002, парцел № 2 (две) от масив 137
(сто тридесет и седем) по картата на възстановената собственост на землището на
селото.
Пасище, мера с площ 145.589 дка. ( Сто четиридесет и пет декара и петстотин осемдесет и девет квадратни метра), земя девета категория, намираща се в землището
на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012 ( Четиринадесет хиляди и дванадесет), местността
"СИМЬОНОВСКО", представляваща поземлен имот № 141001, парцел № 1 (едно) от
масив 141 (сто четиридесет и едно) по картата на възстановената собственост на
землището на селото.
Пасище,мера с площ 745.775 дка. ( Седемстотин четиридесет и пет декара и седемстотин седемдесет и пет квадратни метра), земя девета категория, намираща се в
землището на с.Габаре,ЕКАТТЕ 14012 (Четиринадесет хиляди и дванадесет), местността "БРЕСТОВЕЦ", представляваща поземлен имот № 144001, парцел № 1 (едно)
от масив 144 (сто четиридесет и четири) по картата на възстановената собственост
на землището на селото.
Пасище, мера с площ 235.310 дка. ( Двеста тридесет и пет декара и триста и десет
квадратни метра), земя девета категория намираща се в землището на с.Габаре,
ЕКАТТЕ 14012 ( Четиринадесет хиляди и дванадесет), местността "
СИМЬОНОВСКО",представляваща поземлен имот № 141002, парцел № 2 (две) от
масив № 141( Сто четиридесет и едно) по картата на възстановената собственост на
землището на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 2.135 дка (Два декара сто тридесет и пет квадратни метра),
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012 (четиринадесет хиляди и дванадесет ),местността "БАНКОВ ШУМАК", представляваща
поземлен имот № 120006, парцел № 6 (Шести), от масив № 120 (Сто и двадесет), по
картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 4.719 дка (Четири декара седемстотин и деветнадесет
квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Габаре,ЕКАТТЕ 14012 (Четиринадесет хиляди и дванадесет), местността "БАНКОВ
ШУМАК", представляваща поземлен имот № 120005, парцел № 5 (Пети), от масив №
120 (Сто и двадесет), по картата на възстановената собственост на землището на
селото
ПАСИЩЕ МЕРА, с площ 4,369 дка. (Четири декара и триста шестдесет и девет квадратни метра) ,земя десета категория, намираща се в землището на с.Габаре,
ЕКАТТЕ 14012 ( Четиринадесет хиляди и дванадесет), местността" БАНКОВ ШУМАК"
, представляващ поземлен имот № 120003, парцел № 3 (три) от масив № 120 (сто и
Община Бяла Слатина’2015

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

1.
2.

27
двадесет),по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 1.211 дка (Един декар двеста и единадесет квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Габаре,ЕКАТТЕ 14012
(четиринадесет хиляди и дванадесет), местността "БАНКОВ ШУМАК", представляваща имот № 120002, парцел № 2 (Втори), от масив № 120 (Сто и двадесет), по картата на възстановената собственост на землището на селото
ПАСИЩЕ МЕРА с площ 22.728 дка. (Двадесет и два декара и седемстотин двадесет и
осем квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на
с.Габаре,ЕКАТТЕ 14012 (четиринадесет хиляди и дванадесет),местността " БАНКОВ
ШУМАК" , представляващ поземлен имот № 120001, парцел № 1 (едно) от масив №
120 (сто и двадесет) по картата на възстановената собственост на землишето на селото.
ПАСИЩЕ МЕРА, с площ 17.580 дка.( Седемнадесет декара и петстотин и осемдесет
квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Габаре,
ЕКАТТЕ 14012 (Четиринадесет хиляди и дванадесет) , местността " ВРАНЯШКИ
ПЪТ" , представляващ поземлн имот № 121002, парцел №2 (две) от масив № 121
(сто двадесет и едно) по картата на възстановената собственост на землището на
селото.
ПАСИЩЕ МЕРА, с площ 3.729 дка. (Три декара седемстотин двадесет и девет квадратни метра), земя четвърта категория , намираща се в землището на с. Габаре,
ЕКАТТЕ 14012 (Четиринадесет хиляди и дванадесет), местността "ВРАНЯШКИ ПЪТ",
представляваща поземлен имот № 121003, парцел № 3 (три) от масив № 121( сто
двадесет и едно) по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ МЕРА, с площ 0.942 дка. ( Деветстотин четиридесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012
(четиринадесет хиляди и два надесет), местността "ВРАНЯШКИ ПЪТ", представляваща поземлен имот № 121004, парцел № 4 (четири) от масив № 121 (сто двадесет и
едно) по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ МЕРА, с площ 9.130 дка. ( Девет декара и сто и тридесет квадратни метра),
земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012 (четиринадесет хиляди и дванадесет), местността "ВРАНЯШКИ ПЪТ" ,представляваща
поземлен имот № 121001, парцел № 1 (едно) от масив № 121 (сто двадесет и едно)
по картата на възстановената собственост на землището на селото.
Пасище, мера с площ 7,182 дка /седем декара сто осемдесет и два квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012
/едно четири нула едно две/, местност "Припека", представляващ ПИ№ 305020, масив 305 /триста и пет/, парцел 020 /двадесет/ по КВС на землището на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 22.728 дка (Двадесет и два декара седемстотин двадесет и
осем квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Габаре, местноста "БАНКОВ ШУМАК", представляваща имот № 120001, парцел № 1
(Първи), от масив № 120 (Сто и двадесет), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 1.211 дка (Един декар двеста и единадесет квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Габаре, местността
"БАНКОВ ШУМАК", представляваща имот № 120002, парцел № 2 (Втори), от масив
№ 120 (Сто и двадесет), по земеразделителния план на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 4.369 дка (Четири декара триста шестдесет и девет квадратни метра), земя десета категория, намираща се в землището на с. Габаре, местността "БАНКОВ ШУМАК", представляваща имот № 120003, парцел № 3 (Трети), от масив
№ 120 (Сто и двадесет), по земеразделителния план на селото.
VIII. с. ГАЛИЧЕ (т. 210 добавена с Реш. 1029/30.06.15.; т. 211 - т. 212 добавени с
Реш. № 19/03.12.2015)
НИВА с площ 3.071 дка, земя ІV категория, намираща се в местността „Смрадликов
дол”, представляваща имот № 037026 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 5.963 дка, земя ІV категория, намираща се в местността „Ганова могила,” представляваща имот № 105004 по КВС на землището на с. Галиче.
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НИВА с площ 3.783 дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността „Биловарките”,
представляваща имот № 124010 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 3.950 дка, земя V категория, намираща се в местността „Равнището”,
представляваща имот № 063010 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 4.392 дка, земя V категория, намираща се в местността „Пантерово
бранище”, представляваща имот № 077001 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 6.773 дка, земя V категория, намираща се в местността „Маринова ливада”, представляваща имот № 144001 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 5.000 дка, земя ІV категория, намираща се в местността „Старите лозя”, представляваща имот №158024 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 15.000 дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността „Гола поляна”, представляваща имот № 135012 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 6.500 дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността „Биловарките”,
представляваща имот № 120013 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 6.510 дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността „Биловарките”,
представляваща имот № 120014 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 4.621 дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността „Биловарките”,
представляваща имот № 124002 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 4.000 дка, земя ІV категория, намираща се в местността „Деново дърво”, представляваща имот № 147008 по КВС на землището на с. Галиче.
НИВА с площ 7.289 дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността „Долно ливаде”, представляваща имот №,551007 по КВС на землището на с.,Галиче.
НИВА с площ 7.129 дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността „Долно ливаде”, представляваща имот № 551010 по КВС на землището на с. Галиче
НИВА с площ 7.463 дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността „Долно ливаде”, представляваща имот № 551013 по КВС на землището на с. Галиче
НИВА с площ 9.837 дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността „Пищова падина”, представляваща имот № 556008 по КВС на землището на с. Галиче
НИВА с площ 9.446 дка, земя ІV категория, намираща се в местността „Мокьов върбак”, представляваща имот № 557004 по КВС на землището на с. Галиче
НИВА с площ 4.993 дка, земя ІV категория, намираща се в местността „Мокьов върбак”, представляваща имот № 557007 по КВС на землището на с. Галиче
НИВА с площ 4.364 дка, земя ІV категория, намираща се в местността „Янкулова
мъртвина”, представляваща имот № 556002 по КВС на землището на с. Галиче
НИВА с площ 2.658 дка, земя V категория, намираща се в местността „Старите лозя”,
представляваща имот № 567008 по КВС на землището на с. Галиче
НИВА с площ 2.988 дка, земя V категория, намираща се в местността „Старите лозя”,
представляваща имот № 567009 по КВС на землището на с. Галиче
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 3.121 дка ( Три декара и сто двадесет
и един квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на
с.Галиче, местността "ВЪЛЧА ВОДА", представляваща имот №000290 ( Двеста и деветдесет), по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 19.555 дка ( Деветнадесет декара
петстотин петдесет и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в
землището на с.Галиче, местността "РАВНИЩЕТО", представляваща имот №000322
( Триста двадесет и два), по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 1.206 дка (Един декар двеста и шест
квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Галиче,
местността "МЕЧА ДУПКА", представляваща имот №000332 ( Триста тридесет и две),
по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 31.221дка ( Тридесет и един декара
двеста двадесет и един квадратни метра), земя пета категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "ТОНОВ ВРЪХ", представляваща имот №000343
( Триста четиридесет и три), по картата на възстановената собственост на селото.
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ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 2,115 дка. (два декара сто и петнадесет квадратни метра), земя четвърта категория намиращи се в землището на
с.Галиче, местността "МАНАСТИРА", представляващи имот № 000401 (четиристотин
и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 4,452 дка. (четири декара четиристотин петдесет и два квадратни метра), земя трета категория, намиращи се в землището на с.Галиче, местността "ТЕВО ДЪРВО", представляващи имот № 000403 (четиристотин и трети) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 3,151 дка. (три декара сто петдесет и
един квадратни метра), земя трета категория, намиращи се в землището на с.Галиче,
местнвостта "ТЕВО ДЪРВО", представляващи имот № 000404 (четиристотин и четвърти) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 2,058 дка. (два декара петдесет и
осем квадратни метра), земя трета категория, намираща се в землището на с. Галиче, местността "ТЕВО ДЪРВО", представляваща имот № 000405 (четиристотин и пети) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 6,501 дка. (шест декара петстотин и
един квадратни метар), земя трета категория, намираща се в землището на с.Галиче,
местността "ТЕВО ДЪРВО", представляваща имот № 000406 (четиристотин и шести)
по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 0,689 дка. (шестотин осемдесет и девет квадратни метра), земя трета категория, намираща се в землището на с.Галиче,
местността "ГОЛА ПОЛЯНА", представляваща имот № 000407 (четиристотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 0,920 дка. (деветстотин и двадесет
квадратни метра), земя трета категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "ТЕВО ДЪРВО", представляваща имот № 000408 (четиристотин и осми) по
картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 4,121 дка. (четири декара сто двадесет и един квадратни метра), земя трета категория, намираща се в землището на
с.Галиче, местността "ТЕВО ДЪРВО", представляваща имот № 000409 (четиристотин
и девети) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 1,958 дка. (един декар деветстотин
петдесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "ТЕВО ДЪРВО", представляваща имот № 000411 (четиристотин и единадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 18,296 дка. (осемнадесет декара
двеста деветдесет и шест квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се
в землището на с.Галиче, местността "ТЕВО ДЪРВО", представляваща имот №
000412 (четиристотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на
селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 7,898 дка. (седем декара осемстотин
деветдесет и осем квадратин метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "НЕЦОВ ПРИПЕК", представляваща имот № 000426
(четиристотин двадесет и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 5,891 дка. (пет декара осемстотин
деветдесет и един квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "НЕЦОВ ПРИПЕК", представляваща имот № 000427
(четиристотин двадесет и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 1,853 дка. (един декара осемстотин
петдесет и три квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "НЕЦОВ ПРИПЕК", представляваща имот № 000434 (четиристотин тридесет и четвърти) по картата на възстановената собственост на селоОбщина Бяла Слатина’2015
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ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 1,984 дка. (един декар деветстотин
осемдесет и четири квадратни метра), земя пета категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "НЕЦОВ ПРИПЕК", представляваща имот № 000435 (четиристотин тридесет и пети) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 5,130 дка. (пет декара сто и тридесет
квадратни метра), земя трета категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "МАРКОВА КОШАРА", представляваща имот № 000442 (четиристотин четиридесет и втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 6.641 дка.(шест декара шестстотин
четиридесет и един квадратни метра), земя ЧЕТВЪРТА категория, намираща се в
землището на с.Галиче, местността "ДОЛНО ЛИВАДЕ", представляваща имот
№000645 (шестстотин четиридесет и пети) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕТИЯ с площ 46.275 дка ( четиридесет и шест декара двеста седемдесет и пет квадратни метра ), земя ЧЕТВЪРТА категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "ДУПЛЯКА", представляваща поземлен имот №000879 ( осемстотин седемдесет и девети) по картата на възстановената
собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 25,301 дка. (двадесет и пет декара
триста и един квадратни метра), земя десета категория, намиращи се в землището
на с.Галиче, местността "ДУПЛЯКА", представляващи имот № 000881 (осемстотин
осемедесет и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 22,120 дка. (двадесет и два декара
сто и двадесет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращи се в землището на с.Галиче, местността "БИВОЛАРКИТЕ", представляващи имот № 124006, парцел № 6 (шести) от масив № 124 (сто двадесет и четвърти) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 22,862 дка. (двадесет и два декара
осемстотин шестдесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращи
се в землището на с.Галиче, местността "БИВОЛАРКИТЕ", представляващи имот №
124007, парцел № 7 (седми) от масив № 124 (сто двадесет и четвърти) по картата на
възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 13,691 дка. (тринадесет декара шестотин деветдесет и един квадратин метра), земя четвърта категория, намиращи се в
землището на с.Галиче, местността "ПРЕКИ ДОЛ",представляващи имот № 218019,
парцел № 19 (деветнадесети) от масив № 218 (двеста и осемнадесети) по картата на
възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 21,052 дка. (двадесет и един декара
петдесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращи се в землището на с.Галиче,местността "КОЧОВ ПЧЕЛИН", представляващи имот № 238002, парцел № 2 (втори) от масив № 238 (двеста тридесет и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 2,563 дка. (два декара петстотин
шестдесет и три квадратни метра), земя пета категория, намиращи се в землището
на с.Галиче, местността "ПИЩОВА ПАДИНА", представляващи имот № 251003, парцел № 3 (трети) от масив № 251 (двеста петдесет и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 26,612 дка. (двадесет и шест декара
шестотин и дванадесет квадратни метра), земя трета категория, намиращи се в землището на с.Галиче,местността "ДУПЛЯКА", представляващи имот № 252001, парцел
№ 1 (първи) от масив № 252 (двеста петдесет и втори) по картата на възстановената
собственст на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 1,334 дка. (един декар триста тридесет и четири квадратни метра), земя четвърта категория, намиращи се в землището
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на с.Галиче,местността "МАНАСТИРА", представляващи имот № 262001, парцел № 1
(първи) от масив № 262 (двеста шестдесет и втори) по картата на възстановената
собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 8,697 дка. (осем декара шестстотин
деветдесет и седем квадратни метра), земя трета категория, намиращи се в землището на с.Галиче, местността "ГОРНО ЛИВАДЕ", представляващи имот № 264002,
парцел № 2 (втори) от масив № 264 (двеста шестдесет и четвърти) по картата на
възстановената собственост на селото.
Изостав. тр. нас. с площ 4.112 дка /четири декара сто и дванадесет квадратни метра),
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Галиче, местността "
ПИЩОВА ПАДИНА", представляваща имот №000113, парцел 113 /сто и тринадесет/
по КВС на селото.
ЛИВАДА с площ 13,417 дка. (тринадесет декара четиристотин и седемнадесет квадратни метра), земя трета категория намираща се в землището на с. Галиче, местността "ГОРНО ЛИВАДЕ", представляваща имот № 000198, (сто деветдесет и осми)
картата на възстановената собственост на селото.
ЛИВАДА с площ 1.070 дка (един декар и седемдесет квадратни метра), земя
ЧЕТВЪРТА категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността
"ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 510015, парцел № 15 ( петнадесети)
от масив № 510 (петстотин и десети), по картата на възстановената собственост на
селото.
ЛИВАДА с площ 1,113 дка (Един декар и сто и тринадесет квадратни метра), земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляваща поземлен имот № 510017, парцел № 17 (Седемнадесети), от масив
№ 510 (Петстотин и десети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,055 дка. (един декар петдесет и пет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 501003, парцел № 3 (трети) от масив № 501 (петстотин и първи)
по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,058 дка. (един декар петдесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 501005, парцел № 5 (пети) от масив № 501 (петстотин и първи) по
картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,031 дка. (един декар тридесет и един квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 501009, парцел № 9 (девети) от масив № 501 (петстотин и първи)
по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,077 дка. (един декар седемдесет и седем квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 501011, парцел № 11 (единадесети) от масив № 501 (петстотин и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,008 дка. (един декар и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 501012, парцел № 12 (дванадесети) от масив № 501 (петстотин и първи)
по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,010 дка. (един декар и десет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 501013, парцел № 13 (тринадесети) от масив № 501 (петстотин и първи)
по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,035 дка. (един декар тридесет и пет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 501018, парцел № 18 (осемнадесети) от масив № 501 (петстотин
и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,054 дка. (един декар петдесет и четири квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
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представляващо имот № 501020, парцел № 20 (двадесети) от масив № 501 (петстотин и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,090 дка. (един декар и деветдесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 501023, парцел № 23 (двадесет и трети) от масив № 501 (петстотин и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,005 дка. (един декар и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 501029, парцел № 29 (двадесет и девети) от масив № 501 (петстотин и
първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,007 дка. (един декар и седем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 501036, парцел № 36 (тридесет и шести ) от масив № 501 (петстотин и
първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,996 дка. (деветстотин деветдесет и шест квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 501040, парцел № 40 (четиридесети) от масив № 501 (петстотин и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,014 дка. (един декар и четиринадесет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 501041, парцел № 41 (четиридесет и първи) от масив №
501 (петстотин и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,507 дка. (един декар петстотин и седем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 502001, парцел № 1 (първи) от масив № 502 (петстотин и
втори) по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА с площ 1,003 дка. (един декар и три квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляваща имот № 502004, парцел № 4 (четвърти) от масив № 502 (петстотин и втори) по
картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,987 дка. (деветстотин осемдесети и седем квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 502006, парцел № 6 (шести) от масив № 502 (петстотин и
втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,974 дка. (деветстотин седемдесет и четири квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 502011, парцел № 11 (единадесети) от масив № 502 (петстотин и втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,020 дка. (един декар и двадесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 502012, парцел № 12 (дванадесети) от масив № 502 (петстотин и
втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,018 дка. (един декар и осемнадесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 502020, парцел № 20 (двадесети) от масив № 502 (петстотин и
втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,995 дка. (деветстотин деветдесет и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 502022, парцел № 22 (двадесет и втори) от масив № 502
(петстотин и втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,005 дка. (един декар и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 502023, парцел № 23 (двадесет и трети) от масив № 502 (петстотин и
втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,016 дка. (един декар и шестнадесет квадратни метра), земя четвърта
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категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 502024, парцел № 24 (двадесет и четвърти) от масив № 502 (петстотин и втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,034 дка. (един декар и тридесет и четири квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 502028, парцел № 28 (двадесет и осми) от масив № 502
(петстотин и втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,989 дка. (деветстотин осемдесет и девет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 502029, парцел № 29 (двадесет и девети) от масив № 502
(петстотин и втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,950 дка. (деветстотин и петдесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 502030, парцел № 30 (тридесети) от масив № 502 (петстотин и
втори) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,847 дка. (един декар осемстотин четиридесет и седем квадратни
метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността
"ПРАПОРА", представляващо имот № 503001, парцел № 1 (първи) от масив № 503
(петстотин и трети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,052 дка. (един декар и петдесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 503002, парцел № 2 (втори) от масив № 503 (петстотин и
трети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,011 дка. (един декар и единадесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 503004, парцел № 4 (четвърти) от масив № 503 (петстотин и трети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,005 дка. (един декар и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 503007, парцел № 7 (седми) от масив № 503 (петстотин и трети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,069 дка. (един декар и шестдесет и девет квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 503010, парцел № 10 (десети) от масив № 503 (петстотин и
трети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,044 дка. (един декар четиридесет и четири квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 503013, парцел № 13 (тринадесети) от масив № 503 (петстотин и трети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,017 дка. (един декар и седемнадесет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 503014, парцел № 14 (четиринадесети) от масив № 503 (петстотин и трети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,035 дка. (един декар тридесет и пет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо имот № 503015, парцел № 15 (петнадесети) от масив № 503 (петстотин и
трети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,966 дка. (деветстотин шестдесет и шест квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 504002, парцел № 2 (втори) от масив № 504 (петстотин и
четвърти) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,098 дка. (еди декар деветдесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 505001, парцел № 1 (първи) от масив № 505 (петстотин и
пети) по картата на възстановената собственост на селото.
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ЛОЗЕ с площ 1,079 дка. (еди декар седемдесет и девет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 505005, парцел № 5 (пети) от масив № 505 (петстотин и пети) по картата на възстановената собственост на селото.
91. ЛОЗЕ с площ 1,050 дка. (един декар и петдесет квадратин метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 505006, парцел № 6 (шести) от масив № 505 (петстотин и
пети) по картата на възстановената собственост на селото.
96. ЛОЗЕ с площ 1,139 дка. (един декар сто тридесет и девет квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 505009, парцел № 9 (девети) от масив № 505
(петстотин и пети) по картата на възстановената собственост на селото.
92. ЛОЗЕ с площ 1,060 дка. (един декар и шестдесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 506003, парцел № 3 (трети) от масив № 506 (петстотин
и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
93. ЛОЗЕ с площ 1,005 дка. (един декар и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 506004, парцел № 4 (четвърти) от масив № 506 (петстотин и
шести) по картата на възстановената собственост на селото.
94. ЛОЗЕ с площ 1,028 дка. (един декар двадесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 506008, парцел № 8 (осми) от масив № 506 (петстотин
и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
95. ЛОЗЕ с площ 1,026 дка. (един декар двадесет и шест квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 506011, парцел № 11 (единадесети) от масив № 506
(петстотин и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
96. ЛОЗЕ с площ 0,978 дка. (деветстотин седемдесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 506012, парцел № 12 (дванадесети) от масив №
506 (петстотин и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
97. ЛОЗЕ с площ 0,967 дка. (деветстотин шестдесет и седем квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 506013, парцел № 13 (тринадесети) от масив №
506 (петстотин и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
98. ЛОЗЕ с площ 1,005 дка. (един декар и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 506021, парцел № 21 (двадесет и първи) от масив № 506 (петстотин и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
99. ЛОЗЕ с площ 1,047 дка. (един декар четиридесет и седем квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 506023, парцел № 23 (двадесет и трети) от масив
№ 506 (петстотин и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
100. ЛОЗЕ с площ 0,997 дка. (деветстотин деветдесет иседем квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 506024, парцел № 24 (двадесет и четвърти) от
масив № 506 (петстотин и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
101. ЛОЗЕ с площ 1,035 дка. (един декар тридесет и пет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 506027, парцел № 27 (двадесет и седми) от масив №
506 (петстотин и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
102. ЛОЗЕ с площ 0,993 дка. (деветстотин деветдесет и три квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
90.
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представляващо поземлен имот № 506030, парцел № 30 (тридесети) от масив № 506
(петстотин и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,725 дка. (седемстотин двадесет и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 506031, парцел № 31 (тридесет и първи) от масив №
506 (петстотин и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,147 дка. (един декар сто четиридесет и седем квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 506032, парцел № 32 (тридесет и втори) от масив
№ 506 (петстотин и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,055 дка. (един декар петдесет и пет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 507001, парцел № 1 (първи) от масив № 507 (петстотин
и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,016 дка. (един декар и шестнадесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 507002, парцел № 2 (втори) от масив № 507 (петстотин
и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,965 дка. (деветстотин шестдесет и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 507004, парцел № 4 (четвърти) от масив № 507
(петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,980 дка. (деветстотин и осемдесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 507007, парцел № 7 (седми) от масив № 507 (петстотин
и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,973 дка. (деветстотин седемдесет и три квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 507009, парцел № 9 (девети) от масив № 507
(петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,006 дка. (един декар и шест квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 507010, парцел № 10 (десети) от масив № 507 (петстотин и
седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,027 дка. (един декар и двадесет и седем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 507012, парцел № 12 (дванадесети) от масив №
507 (петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,990 дка. (деветстотин и деветдесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 507013, парцел № 13 (тринадесети) от масив № 507
(петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,049 дка. (един декар и четиридесет и девет квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 507014, парцел № 14 (четиринадесети) от масив
№ 507 (петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,963 дка. (деветстотин шестдесет и три квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 507015, парцел № 15 (петнадесети) от масив №
507 (петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,012 дка. (един декар и дванадесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 507016, парцел № 16 (шестнадесети) от масив № 507
(петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,006 дка. (един декар и шест квадратни метра), земя четвърта категоОбщина Бяла Слатина’2015
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рия, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 507018, парцел № 18 (осемнадесети) от масив № 507 (петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,017 дка. (един декар и седемнадесет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 507023, парцел № 23 (двадесет и трети) от масив №
507 (петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,022 дка. (един декар и двадесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 507025, парцел № 25 (двадесет и пети) от масив
№ 507 (петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,958 дка. (деветстотин петдесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 507026, парцел № 26 (двадесет и шести) от масив № 507 (петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,998 дка. (деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче,местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 507029, парцел № 29 (двадесет и девети) от масив № 507 (петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,977 дка. (деветстотин седемдесет и седем квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 507030, парцел № 30 (тридесети) от масив № 507
(петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,006 дка. (един декар и шест квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 507034, парцел № 34 (тридесет и четвърти) от масив № 507
(петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,035 дка. (един декар и тридесет и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 507038, парцел № 38 (тридесет и осми) от масив № 507
(петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,987 дка. (деветстотин осемдесет и седем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 507039, парцел № 39 (тридесет и девети) от масив № 507 (петстотин и седми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,996 дка. (деветстотин деветдесет и шест квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 508001, парцел № 1 (първи) от масив № 508 (петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,004 дка. (един декар и четири квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 508005, парцел № 5 (пети) от масив № 508 (петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,027 дка. (един декар двадесет и седем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче,местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 508006, парцел № 6 (шести) от масив № 508 (петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,046 дка. (един декар четиридесет и шест квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче,местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 508010, парцел № 10 (десети) от масив № 508
(петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,980 дка. (деветстотин и осемдесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 508011, парцел № 11 (единадесети) от масив № 508
(петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
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130. ЛОЗЕ с площ 1,017 дка. (един декар и седемнадесет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 508013, парцел № 13 (тринадесети) от масив № 508
(петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
131. ЛОЗЕ с площ 1,002 дка. (един декар и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 508014, парцел № 14 (четиринадесети) от масив № 508 (петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
132. ЛОЗЕ с площ 0,998 дка. (деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 508016, парцел № 16 (шестнадесети) от масив №
508 (петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
133. ЛОЗЕ с площ 1,013 дка. (един декар и тринадесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо ипоземлен имот № 508024, парцел № 24 (двадесет и четвърти) от масив
№ 508 (петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
134. ЛОЗЕ с площ 1,007 дка. (един декар и седем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 508032, парцел № 32 (тридесет и втори) от масив № 508
(петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
135. ЛОЗЕ с площ 1,027 дка. (един декар двадесет и седем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 508033, парцел № 33 (тридесет и трети) от масив
№ 508 (петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
136. ЛОЗЕ с площ 1,020 дка. (един декар и двадесет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 508035, парцел № 35 (тридесет и пети) от масив № 508
(петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
137. ЛОЗЕ с площ 1,048 дка. (един декар четиридесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 508036, парцел № 36 (тридесет и шести) от масив
№ 508 (петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
138. ЛОЗЕ с площ 1,002 дка. (един декар четиридесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 508038, парцел № 38 (тридесет и осми) от масив
№ 508 (петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
139. ЛОЗЕ с площ 1,048 дка. (един декар четиридесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 508036, парцел № 36 (тридесет и шести) от масив
№ 508 (петстотин и осми) по картата на възстановената собственост на селото.
140. ЛОЗЕ с площ 1.033 дка( един декар и тридесет и три квадратни метра), земя
ЧЕТВЪРТА категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "
ПРАПОРА", представляващо поземлен имот №509012, парцел №12 (дванадесети) от
масив №509( петстотин и девети), по картата на възстановената собственост на селото.
141. ЛОЗЕ с площ 1.012 дка( един декар и дванадесет квадратни метра), земя ЧЕТВЪРТА
категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността " ПРАПОРА", представляващо поземлен имот №509017, парцел №17 (седемнадесети) от масив №509(
петстотин и девети), по картата на възстановената собственост на селото.
142. ЛОЗЕ с площ 1.003 дка ( един декар и три квадратни метра), земя ЧЕТВЪРТА категория, намираща се в землището на с.галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо
поземлен имот №509018, парцел №18 ( осемнадесети) от масив №509 ( петстотин и
девети), по картата на възстановената собственост на селото.
143. ЛОЗЕ с площ 1.013 дка ( един декар и тринадесет квадратни метра), земя ЧЕТВЪРТА
категория, намираща се в землището на с.галиче, местността "ПРАПОРА", представОбщина Бяла Слатина’2015
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ляващо поземлен имот №509022, парцел №22 ( двадесет и втори) от масив №509 (
петстотин и девети), по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1.036 дка ( един декар и тринадесет и шест квадратни метра), земя
ЧЕТВЪРТА категория, намираща се в землището на с.галиче, местността
"ПРАПОРА", представляващо поземлен имот №509026, парцел №26 ( двадесет и
шести) от масив №509 ( петстотин и девети), по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0.975 дка( деветстотин седемдесет и пет квадратни метра), земя
ЧЕТВЪРТА категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността
"ПРАПОРА", представляващо поземлен имот №509034, парцел №34 ( тридесет и
четвърти) от масив №509 ( петстотин и девети), по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1.017дка( един декар и седемнадесет квадратни метра), земя
ЧЕТВЪРТА категория, намираща се в землището на с.галиче, местността
"ПРАПОРА", представляваща поземлен имот №509040, парцел №40 (четиридесети)
от масив №509( петстотин и девети), по картата на възстановената собственост на
селото.
ЛОЗЕ с площ 0.965дка.( деветстотин шестдесет и пет квадратни метра), земя
ЧЕТВЪРТА категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността
"ПРАПОРА", представляващо поземлен имот №509041, парцел №41( четиридесет и
първи) от масив №509(петстотин и девети), по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,053 дка (Един декар и петдесет и три квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 510018, парцел № 18 (Осемнадесети), от масив № 510
(Петстотин и десети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,991 дка (Деветстотин деветдесет и един квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 510021, парцел № 21 (Двадесет и първи) от масив № 510 (Петстотин и десети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,982 дка (Деветстотин осемдесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 510033, парцел № 33 (Тридесет и трети) от масив
№ 510 (Петстотин и десети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,057 дка. (Един декар петдесет и седем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 510034, парцел № 34 (Тридесет и четвърти) от
масив № 510 (Петстотин и десети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,022 дка (Един декар двадесет и два квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 510040, парцел № 40 (Четиридесети) от масив № 510
(Петстотин и десети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,107 дка (Един декар сто и седем квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 511005, парцел № 5 (Пети) от масив № 511 (Петстотин
и единадесети) по картата на възстановената собственост на селото.

159. ЛОЗЕ с площ 1,093 дка (Един декар деветдесет и три квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 511012, парцел № 12 (Дванадесети) от масив №
511 (Петстотин и единадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
154. ЛОЗЕ с площ 1,085 дка (Един декар осемдесет и пет квадратни метра), земя четвърОбщина Бяла Слатина’2015
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та категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 511014, парцел № 14 (Четиринадесети) от масив № 511
(Петстотин и единадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,097 дка (Един декар и деветдесет и седем квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 511017, парцел № 17 (Седемнадесет) от масив №
511 (Петстотин и единадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,092 дка (Един декар и деветдесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 511021, парцел № 21 (Двадесет и първи) от масив № 511 (Петстотин и единадесети) по картата на възстановената собственост на
селото.
ЛОЗЕ с площ 0,994 дка (Деветстотин деветдесет и четири квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 511023, парцел № 23 (Двадесет и трети) от масив
№ 511 (Петстотин и единадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,013 дка (Един декар и тринадесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващ поземлен имот № 511025, парцел № 25 (Двадесет и пети) от масив № 511
(Петстотин и единадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,988 дка (Деветстотин осемдесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 511026, парцел № 26 (Двадесет и шести) от масив № 511 (Петстотин и единадесети) по картата на възстановената собственост на
селото.
ЛОЗЕ с площ 1,011 дка (един декар и единадесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 511027, парцел № 27 (двадесет и седми) от масив №
511 (петстотин и единадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,022 дка (един декар и двадесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 511034, парцел № 34 (тридесет и четвърти) от масив №
511 (петстотин и едивадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,010 дка (един декар и десет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 511035, парцел № 35 (тридесет и пети) от масив № 511 (петстотин и едивадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,024 дка (Един декар и двадесет и четири квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 511037, парцел № 37 (Тридесет и седми) от масив № 511 (Петстотин и единадесет) по картата на възстановената собственост на
селото.
ЛОЗЕ с площ 1,006 дка (Един декар и шест квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 512001, парцел № 01 (Първи) от масив № 512 (Петстотин и
дванадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,012 дка (Един декар и дванадесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо сев землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 512013, парцел № 13 (Тринадесети), от масив № 512
(Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,968 дка (Деветстотин шестдесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо сев землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 512014, парцел № 14 (Четиринадесети), от масив
№ 512 (Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на сеОбщина Бяла Слатина’2015
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лото.
ЛОЗЕ с площ 1,055 дка (Един декар и петдесет и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо сев землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 512015, парцел № 15 (Петнадесети), от масив № 512
(Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,049 дка (Един декар и четиридесет и девет квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо сев землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 512017, парцел № 17 (Седемнадесети), от масив
№ 512 (Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,115 дка (Един декар сто и петнадесет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо сев землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 512020, парцел № 20 (Двадесети), от масив № 512
(Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,008 дка (Един декар и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 512024, парцел № 24 (Двадесет и четвърти), от масив № 512
(Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,995 дка (Деветстотин деветдесет и пет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 512025, парцел № 25 (Двадесет и пети), от масив
№ 512 (Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,034 дка (Един декар тридесет и четири квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 512026, парцел № 26 (Двадесет и щести), от масив № 512 (Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на
селото.
ЛОЗЕ с площ 1,015 дка (Един декар и петнадесет квадратни метра), земя четвърта
категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 512027, парцел № 27 (Двадесет и седми), от масив №
512 (Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,993 дка (Деветстотин деветдесет и три квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 512028, парцел № 28 (Двадесет и осми), от масив
№ 512 (Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,997 дка (Деветстотин деветдесет и седем квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 512029, парцел № 29 (Двадесет и девети) от масив № 512 (Петстотин и дванадесети) по картата на възстановената собственост на
селото.
ЛОЗЕ с площ 1,006 дка (Един декар и шест квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 512030, парцел № 30 (Тридесети) от масив № 512 (Петстотин и
дванадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,004 дка (Един декар и четири квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 513002, парцел № 2 (Втори) от масив № 513 (Петстотин и
тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,008 дка (Един декар и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 513004, парцел № 4 (Четвърти) от масив № 513 (Петстотин и
тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,996 дка (Деветстотин деветдесет и шест квадратни метра), земя четОбщина Бяла Слатина’2015
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върта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 513009, парцел № 9 (Девети) от масив № 513
(Петстотин и тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,022 дка (Един декар и двадесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 513015, парцел № 15 (Петнадесети) от масив № 513
(Петстотин и тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,064 дка (Един декар шестдесет и четири квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 513020, парцел № 20 (Двадесети) от масив № 513
(Петстотин и тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,030 дка (Един декар и тридесет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 513026, парцел № 26 (Двадесет и шести) от масив № 513
(Петстотин и тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,007 дка (Един декар и седем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 513027, парцел № 27 (Двадесет и седми) от масив № 513 (Петстотин и тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,028 дка (Един декар двадесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 513029, парцел № 29 (Двадесет и девети) от масив №
513 (Петстотин и тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 0,992 дка (Деветстотин деветдесет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 513033, парцел № 33 (Тридесет и трети) от масив
№ 513 (Петстотин и тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,020 дка (Един декар и двадесет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА", представляващо поземлен имот № 513034, парцел № 34 (Тридесет и четвърти) от масив №
513 (Петстотин и тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ЛОЗЕ с площ 1,039 дка (Един декар и тридесет и девет квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо поземлен имот № 513035, парцел № 35 (Тридесет и пети) от масив
№ 513 (Петстотин и тринадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА с площ 0,788 дка. (седемстотин осемдесет и осем квадратни метра), земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 501044, парцел № 44 (четиридесет и четвърти) от масив №
501 (петстотин и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА с площ 0,971 дка. (деветстотин седемдесет и един квадратни метра), земя
четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче, местността "ПРАПОРА",
представляващо имот № 504003, парцел № 3 (трети) от масив № 504 (петстотин и
четвърти) по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА с площ 1.117дка ( един декар сто и седемнадесет квадратни метра), земя
ЧЕТВЪРТА категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността
"ПРАПОРА", представляващо поземлен имот №509004, парцел №4 ( четвърти) от
масив №509 ( петстотин и девети), по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА с площ 1,002 дка. (Един декар и два квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Галиче, местността "ПРАПОРА", представляваща поземлен имот № 510023, парцел № 23 (Двадесет и трети) от масив № 510 (Петстотин и десети) по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА с площ 12,169 дка (Дванадесет декара и сто шестдесет и девет квадратни
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метра), земя трета категория, намиращо се в землището на с. Галиче, местността
"ДОЛНО ЛИВАДЕ", представляващо поземлен имот № 260003, парцел № 3 (Трети) от
масив № 260 (Двеста и шестдесети) по картата на възстановената собственост на
селото.
НИВА - с площ 0,710 дка. /Седемстотин и десет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406 /Четиринадесет хиляди четиристотин и шест /, местността "Манастира", представляваща поземлен
имот № 559003, парцел № 3 /трети/ от масив № 559 /петстотин петдесет и девети /
по картата на възстановената собственост на землището на селото.
НИВА - с площ 0,046 дка. /Четиридесет и шест квадратни метра/, земя пета категория, намираща се в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406 /Четиринадесет хиляди
четиристотин и шест /, местността "Ходжов припек", представляваща поземлен имот
№ 560014, парцел № 14 /четиринадесети / от масив № 560 /петстотин и шестдесети /
по картата на възстановената собственост на землището на селото.
НИВА - с площ 4,364 дка. /Четири декара триста шестдесет и четири квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406
/Четиринадесет хиляди четиристотин и шест /, местността "Янкулова мъртвина",
представляваща поземлен имот № 562002, парцел № 2 /втори/ от масив № 562
/петстотин шестдесет и втори/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
НИВА - с площ 0,990 дка. /Деветстотин и деветдесет квадратни метра/, земя пета категория, намираща се в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406 /Четиринадесет хиляди четиристотин и шест /, местността "Припека", представляваща поземлен имот
№ 563001, парцел № 1 /първи/ от масив № 563 /петстотин шестдесет и трети / по
картата на възстановената собственост на землището на селото.
НИВА - с площ 0,334 дка. /Триста тридесет и четири квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406 /Четиринадесет хиляди четиристотин и шест /, местността "Меча дупка", представляваща поземлен
имот № 564015, парцел № 15 /петнадесети / от масив № 564 /петстотин шестдесет и
четвърти / по картата на възстановената собственост на землището на селото.
НИВА - с площ 0,908 дка. /Деветстотин и осем квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406 /Четиринадесет хиляди
четиристотин и шест /, местността "Лозански дол", представляваща поземлен имот
№ 565003, парцел № 3 /трети / от масив № 565 /петстотин шестдесет и пети/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
НИВА - с площ 0,224 дка. /Двеста двадесет и четири квадратни метра/, земя пета категория, намираща се в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406 /Четиринадесет хиляди четиристотин и шест /, местността "Старите лозя", представляваща поземлен
имот № 567007, парцел № 7 /седми / от масив № 567 /петстотин шестдесет и седми/
по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ЕРОЗИРАНА НИВА - с площ 1,476 дка. /Един декар четиристотин седемдесет и шест
квадратни метра/, земя четвърта категория, намиращо се в землището на с.Галиче,
ЕКАТТЕ 14406 /Четиринадесет хиляди четиристотин и шест/, местността "Пищова
падина", представляваща поземлен имот № 550012, парцел № 12 /дванадесети/ от
масив № 550 /петстотин и петдесети / по картата на възстановената собственост на
землището на селото.
ÈÇÎÑÒÀÂÅÍÈ ÒÐÀÉÍÈ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß ñ ïëîù 11.501 äêà ( Åäèíàäåñåò äåêàðà ïåòñòîòèí è
åäèí êâàäðàòíè ìåòðà), çåìÿ ÷åòâúðòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Ãàëè÷å,
ìåñòíîñòòà " ÏÐÈÏÅÊÀ", ïðåäñòàâëÿâàùà èìîò ¹000101 ( Ñòî è ïúðâè), ïî êàðòàòà íà
âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
ÈÇÎÑÒÀÂÅÍÈ ÒÐÀÉÍÈ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß ñ ïëîù 53.630 äêà ( Ïåòäåñåò è òðè äåêàðà è
øåñòñòîòèí è òðèäåñåò êâàäðàòíè ìåòðà), çåìÿ ÷åòâúðòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â
çåìëèùåòî íà ñ.Ãàëè÷å, ìåñòíîñòòà "ÏÐÈÏÅÊÀ", ïðåäñòàâëÿâàùà èìîò ¹000104 ( Ñòî è
÷åòèðè), ïî êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò íà ñåëîòî.
ÈÇÎÑÒÀÂÅÍÈ ÒÐÀÉÍÈ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß, ñ ïëîù 17.591 äêà (Ñåäåìíàäåñåò äåêàðà ïåòñòîòèí
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äåâåòäåñåò è åäèí êâàäðàòíè ìåòðà), çåìÿ ÷åòâúðòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî
íà ñ.Ãàëè÷å, ìåñòíîñòòà " ÏÐÈÏÅÊÀ", ïðåäñòàâëÿâàùà èìîò ¹000105 ( Ñòî è ïåò), ïî êàðòàòà
íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò íà ñåëîòî.
ÈÇÎÑÒÀÂÅÍÈ ÒÐÀÉÍÈ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß ñ ïëîù
18.908 äêà. ( Îñåìíàäåñåò äåêàðà
äåâåòñòîòèí è îñåì êâàäðàòíè ìåòðà), çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà
ñ.Ãàëè÷å, ìåñòíîñòòà " ÍÅÖÎÂ ÏÐÈÏÅÊ", ïðåäñòàâëÿâàùà èìîò ¹ 240003, ïàðöåë ¹3 (
Òðåòè), îò ìàñèâ ¹240 ( Äâåñòà è ÷åòèðèäåñåò), ïî çåìåðàçäåëèòåëíèÿ ïëàí íà ñåëîòî.
ÈÇÎÑÒÀÂÅÍÈ ÒÐÀÉÍÈ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß ñ ïëîù 20,144 äêà. (äâàäåñåò äåêàðà ñòî
÷åòèðèäåñåò è ÷åòèðè êâàäðàòíè ìåòðà), çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî
íà ñ.Ãàëè÷å, ìåñòíîñòòà "ÊÍÅÆÊÈ ÏÐÈÏÅÊ", ïðåäñòàâëÿâàùà èìîò ¹ 000129, (ñòî äâàäåñåò
è äåâåòè), ïî êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò íà ñåëîòî.
ÈÇÎÑÒÀÂÅÍÈ ÒÐÀÉÍÈ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß ñ ïëîù 5.893 äêà ( Ïåò äåêàðà îñåìñòîòèí
äåâåòäåñåò è òðè êâàäðàòíè ìåòðà), çåìÿ ÷åòâúðòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî
íà ñ.Ãàëè÷å, ìåñòíîñòòà " ÏÈÙÎÂÀ ÏÀÄÈÍÀ", ïðåäñòàâëÿâàùà èìîò ¹000107 (Ñòî è ñåäåì) ïî
êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò íà ñåëîòî.
ÈÇÎÑÒÀÂÅÍÈ ÒÐÀÉÍÈ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß ñ ïëîù 5.199 äêà ( Ïåò äåêàðà ñòî äåâåäåñåò è
äåâåò êâàäðàòíè ìåòðà), çåìÿ ÷åòâúðòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Ãàëè÷å,
ìåñòíîñòòà "ÏÈÙÎÂÀ ÏÀÄÈÍÀ", ïðåäñòàâëÿâàùà èìîò ¹ 000109 ( Ñòî è äåâåò), ïî êàðòàòà íà
âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò íà ñåëîòî.
ÈÇÎÑÒÀÂÅÍÈ ÒÐÀÉÍÈ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß ñ ïëîù 12,306 äêà. (äâàíàäåñåò äåêàðà òðèñòà è
øåñò êâàäðàòíè ìåòðà), çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Ãàëè÷å,
ìåñòíîñòòà "ÃÎÐÍÎ ËÈÂÀÄÅ", ïðåäñòàâëÿâàùà èìîò ¹ 000190, (ñòî è äåâåòäåñåòè) ïî ïî
êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò íà ñåëîòî.
ÈÇÎÑÒÀÂÅÍÈ ÒÐÀÉÍÈ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß ñ ïëîù 0,689 äêà. (øåñòîòèí îñåìäåñåò è äåâåò
êâàäðàòíè ìåòðà), çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Ãàëè÷å,
ìåñòíîñòòà "ÃÎËÀ ÏÎËßÍÀ", ïðåäñòàâëÿâàùà èìîò ¹ 000407 (÷åòèðèñòîòèí è ñåäìè) ïî
êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò íà ñåëîòî.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с площ 3.816дка /Три декара осемстотин и
шестнадесет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището
на с. Галиче, ЕКАТТЕ 14406 /едно, четири, четири, нула, шест/, местност „Вълча вода“, представляващ ПИ №000106, парцел 106 /сто и шест/, по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА – с площ 42.569 дка /Четиридесет и два декара петстотин шестдесет и девет
квадратни метра/, земя IV-та кат., намираща се в землището на с. Галиче, ЕКАТТЕ
14406, местността „Преки дол“, представляващо поземлен имот №000458, парцел
458 /четиристотин петдесет и осем / по КВС на селото.
Общински терен с площ 24,00 кв.м., за поставяне на слънцезащитно съоръжение към
западната фасада на сграда намираща се в югозападната част на УПИ ІХ-1202 в
кв.137 по плана на с.Галиче, ул.“Коста Златаров“№43.
ІX. с. Драшан
Лозе с площ 1,161 дка /един декар сто шестдесет и един квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153049, масив 153 /сто
петдесет и три/, парцел 049 /четиредесет и девет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,474 дка /един декар четиристотин седемдесет и четири квадратни
метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ
23618 /две три шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153054,
масив 153 /сто петдесет и три/, парцел 054 /петдесет и четири/ по КВС на землището
на селото.
Лозе с площ 0,699 дка /шетстотин деветдесет и девет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153058, масив 153 /сто
петдесет и три/, парцел 058 /петдесет и осем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 13,184 дка /тринадесет декара и сто осемдесет и четири квадратни метОбщина Бяла Слатина’2015
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ра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ
23618 /две три шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153064,
масив 153 /сто петдесет и три/, парцел 064 /шестдесет и четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 3,695 дка /три декара шестстотин деветдесет и пет квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153066, масив
153 /сто петдесет и три/, парцел 066 /шестдесет и шест/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,799 дка /седемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153029, масив 153 /сто
петдесет и три/, парцел 020 /двадесет и девет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,971 дка /деветстотин седемдесет и един квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153034, масив 153 /сто
петдесет и три/, парцел 034 /тридесет и четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 3,249 дка /три декара двеста четиридесет и девет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две
три шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153039, масив 153
/сто петдесет и три/, парцел 039 /тридесет и девет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,438 дка /четиристотин тридесет и осем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест
едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 150091, масив 150 /сто и петдесет/, парцел 091 /деветдесет и едно/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,630 дка /един декар шестстотин и тридесет квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 150094, масив 150 /сто и
петдесет/, парцел 094 /Двадесет и четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,461 дка /четиристотин шестдесет и един квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 151004, масив 151 /сто петдесет и едно/, парцел 004 /четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,564 дка /един декар и петстотин шестдесет и четири квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 152001, масив 152
/сто петдесет и две/, парцел 001 /едно/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,607 дка /шестстотин и седем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 152008, масив 152 /сто петдесет и
две/, парцел 008 /осем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,670 дка /шестстотин и седемдесет квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 152011, масив 152 /сто петдесет и
две/, парцел 011 /единадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,112 дка /един декар дто и дванадесет квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 152012, масив 152 /сто петдесет и
две/, парцел 012 /дванадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 4,406 дка /четири декара и четиристотин и шест квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153006, масив 153 /сто
петдесет и три/, парцел 006 /шест/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,822 дка /един декар осемстотин двадесет и два квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две
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три шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153009, масив 153
/сто петдесет и три/, парцел 009 /девет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,350 дка /триста и петдесет квадратни метра/, земя четвърта категория,
намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/,
местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153024, масив 153 /сто петдесет и три/,
парцел 024 /двадесет и четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,743 дка /седемстотин четиридесет и три квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153025, масив 153 /сто
петдесет и три/, парцел 025 /двадесет и пет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,767 дка /един декар седемстотин шестдесет и седем квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153027, масив
153 /сто петдесет и три/, парцел 027 /двадесет и седем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,692 дка /шестстотин деветдесет и два квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест
едно осем/, местност "Гореняка", представляващ ПИ№ 153028, масив 153 /сто петдесет и три/, парцел 028 /двадесет и осем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,571 дка /петстотин седемдесет и един квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест
едно осем/, местност "Беленски Кладенец", представляващ ПИ№ 148026, масив 148
/сто четиридесет и осем/, парцел 026 /двадесет и шест/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,109 дка /един декар и сто и девет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 148069, масив 148 /сто четиридесет и
осем/, парцел 069 /шестдесет и девет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,084 дка /един декар и осемдесет и четири квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 148070, масив 148 /сто четиридесет и осем/, парцел 070 /седемдесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,681 дка /шестстотин осемдесет и един квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест
едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 150029, масив 150 /сто и петдесет/, парцел 029 /Двадесет и девет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,384 дка /един декар триста осемдесет и четири квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 150043, масив 150 /сто и
петдесет/, парцел 043 /четиредесет и три/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,759 дка /седемстотин петдесет и девет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 150048, масив 150 /сто и
петдесет/, парцел 048 /четиридесет и осем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,098 дка /един декар деветдесет и осем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 150051, масив 150 /сто и
петдесет/, парцел 051 /петдесет и един/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,727 дка /седемстотин двадесет и седем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 150053, масив 150 /сто и
петдесет/, парцел 053 /петдесет и три/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,398 дка /триста деветдесет и осем квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 150062, масив 150 /сто и петдесет/,
Община Бяла Слатина’2015

46
парцел 062 /шестдесет и две/ по КВС на землището на селото.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Лозе с площ 0,465 дка /четиристотин шестдесет и пет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест
едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 150080, масив 150 /сто и петдесет/, парцел 080 /осемдесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,457 дка /четиристотин петдесет и седем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Трапа", представляващ ПИ№ 150090, масив 150 /сто и
петдесет/, парцел 090 /деветдесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,793 дка /седемстотин деветдесет и три квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 148058, масив 148 /сто четиридесет и осем/, парцел 058 /петдесет и осем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,537 дка /петстотин тридесет и седем квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 148047, масив 148 /сто четиридесет
и осем/, парцел 047 /четиридесет и седем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,053 дка /един декар и петдесет и три квадратни метра/, земя пета категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Зимовника", представляващ ПИ№ 148004, масив 148 /сто четиридесет и осем/, парцел 004 /четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,126 дка /един декар и сто двадесет и шест квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Беленски Кладенец", представляващ ПИ№ 148020, масив
148 /сто четиридесет и осем/, парцел 020 /двадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 3,155 дка /три декара и сто петдесет и пет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Беленски Кладенец", представляващ ПИ№ 148022, масив
148 /сто четиридесет и осем/, парцел 022 /двадесет и две/ по КВС на землището на
селото.
Лозе с площ 0,526 дка /петстотин двадесет и шест квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Беленски Кладенец", представляващ ПИ№ 148023, масив 148
/сто четиридесет и осем/, парцел 023 /двадесет и три/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,313 дка /един декър и триста и тринадесет квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147054, масив 147 /сто четиридесет и седем/, парцел 054 /петдесет и четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,934 дка /деветстотин тридесет и четири квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147058, масив 147 /сто четиридесет и седем/, парцел 058 /петдесет и осем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,854 дка /един декар осемстотин петдесет и четири квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147059, масив 147
/сто четиридесет и седем/, парцел 059 /петдесет и четири/ по КВС на землището на
селото.
Лозе с площ 0,863 дка /осемстотин шестдесет и три квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147064, масив 147 /сто четиридесет
и седем/, парцел 064 /шестдесет и четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 2,189 дка /два декара сто осемдесет и девет квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
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шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147067, масив 147 /сто четиридесет и седем/, парцел 067 /шестдесет и седем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,848 дка /осемстотин четиредесет и осем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147074, масив 147 /сто четиридесет и седем/, парцел 074 /седемдесет и четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,338 дка /триста тридесет и осем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147076, масив 147 /сто четиридесет и
седем/, парцел 076 /седемдесет и шест/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,033 дка /един декар и тридесет и три квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147080, масив 147 /сто четиридесет
и седем/, парцел 080 /осемдесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,403 дка /четиристотин и три квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147017, масив 147 /сто четиридесет и
седем/, парцел 017 /седемнадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,222 дка /двста двадесет и два квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147034, масив 147 /сто четиридесет и
седем/, парцел 034 /тридесет и четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,411 дка /четиристотин и единадесет квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147035, масив 147 /сто четиридесет
и седем/, парцел 035 /тридесет и пет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,761 дка /седемстотин шестдесет и един квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147038, масив 147 /сто четиридесет и седем/, парцел 038 /тридесет и осем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,768 дка /седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147040, масив 147 /сто четиридесет и седем/, парцел 040 /четиридесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,773 дка /седемстотин седемдесет и три квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147044, масив 147 /сто четиридесет и седем/, парцел 044 /четиридесет и четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,590 дка /петстотин и деветдесет квадратни метра/, земя десета категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147047, масив 147 /сто четиридесет и
седем/, парцел 047 /четиридесет и седем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,522 дка /петстотин двадесет и два квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 147052, масив 147 /сто четиридесет
и седем/, парцел 052 /петдесет и две/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 2,001 дка /два декара и един квадратен метър/, земя седма категория,
намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/,
местност "Минковото", представляващ ПИ№ 133001, масив 133 /сто тридесет и три/,
парцел 001 /едно/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 0,720 дка /седемстотин и двадесет квадратни метра/, земя седма категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Минковото", представляващ ПИ№ 133014, масив 133 /сто тридесет
и три/, парцел 014 /четиринадесет/ по КВС на землището на селото.
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Лозе с площ 12,001 дка /дванадесет декара и един квадратен метър/, земя седма категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Минковото", представляващ ПИ№ 134002, масив 134 /сто тридесет
и четири/, парцел 002 /две/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 16,129 дка /шестнадесет декара и сто двадесет и девет квадратни метра/, земя седма категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Минковото", представляващ ПИ№ 134005, масив
134 /сто тридесет и четири/, парцел 005 /пет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 3,892 дка /три декара и осемстотин деветдесет и два квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Дупката", представляващ ПИ№ 143005, масив
143 /сто четиридесет и три/, парцел 005 /пет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,277 дка /един декар и двеста седемдесет и седем квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Дупката", представляващ ПИ№ 143006, масив
143 /сто четиридесет и три/, парцел 006 /шест/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 9,169 дка /девет декара и сто шестдесет и девет квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Лъга", представляващ ПИ№ 144068, масив 144 /сто четиридесет и четири/, парцел 068 /шестдесет и осем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 3,000 дка/три декара/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Крайщето",
представляващ ПИ№ 118007, масив 118 /сто и осемнадесет/, парцел 007 /седем/ по
КВС на землището на селото.
Лозе с площ 2,077 дка/Два декара седемдесет и седем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 119001, масив 119 /сто
и деветнадесет/, парцел 001 /едно/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 6,844 дка/шест декара осемстотин четиридесет и четири квадратни метра/, земя осма категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 119012, масив
119 /сто и деветнадесет/, парцел 012 /дванадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 3,893 дка/три декара осемстотин деветдесет и три квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 119013, масив
119 /сто и деветнадесет/, парцел 013 /тринадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 16,712 дка/шестнадесет декара седемстотин и дванадесет квадратни
метра/, земя седма категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ
23618 /две три шест едно осем/, местност "Циганчака", представляващ ПИ№ 129001,
масив 129 /сто двадесет и девет/, парцел 001 /едно/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 7,948 дка/седем декара деветстотин четиридесет и осем квадратни метра/, земя седма категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Циганчака", представляващ ПИ№ 129002, масив
129 /сто двадесет и девет/, парцел 002 /две/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 4,304 дка/четир декара триста и четири квадратни метра/, земя седма
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Циганчака", представляващ ПИ№ 129003, масив 129 /сто двадесет и девет/, парцел 003 /три/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 3,697 дка/три декара шестстотин деветдесет и седем квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Креща", представляващ ПИ№ 102004, масив 102
/сто и две/, парцел 004 /четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 2,999 дка/два декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Креща", представляващ ПИ№ 102010, масив 102
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/сто и две/, парцел 010 /десет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 5,264 дка/пет декара двеста шестдесет и четири квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Креща", представляващ ПИ№ 102014, масив 102 /сто и
две/, парцел 014 /четиринадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 4,001 дка/четири декара и един квадратен метар/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Креща", представляващ ПИ№ 102016, масив 102 /сто и две/, парцел
016 /шестнадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 2,582 дка/два декара петстотин осемдесет и два квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Креща", представляващ ПИ№ 102018, масив 102 /сто и
две/, парцел 018 /осемнадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 11,905 дка/единадесет декара деветстотин и пет квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 112003, масив 112 /сто
и дванадесет/, парцел 003 /три/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 4,100 дка/четири декара и сто квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 112004, масив 112 /сто и дванадесет/, парцел 004 /четири/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 4,344 дка/четири декара триста четиридесет и четири квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 112005, масив
112 /сто и дванадесет/, парцел 005 /пет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 7,132 дка/седем декара сто тридесет и два квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 113006, масив 113 /сто
и тринадесет/, парцел 006 /шест/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 19,560 дка/деветнадесет декара петстотин и шестдесет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ
23618 /две три шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 113008,
масив 113 /сто и тринадесет/, парцел 008 /осем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 8,254 дка/осем декара двеста петдесет и четири квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 113009, масив 113 /сто
и тринадесет/, парцел 009 /девет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 6,519 дка/шест декара петстотин и деветнадесет квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 116007, масив 116 /сто
и шестнадесет/, парцел 007 /седем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 9,990 дка/девет декара деветстотин и деветдесет квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 117001, масив
117 /сто и седемнадесет/, парцел 001 /едно/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 4,035 дка/четири декара тридесет и пет квадратни метра/, земя четвърта
категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 117010, масив 117 /сто и седемнадесет/, парцел 010 /десет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 4,813 дка/четири декара осемстотин и тринадесет квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 078009, масив
78 /седемдесет и осем/, парцел 009 /девет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 3,095 дка/три декара и деветдесет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно
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осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 078010, масив 78 /седемдесет и
осем/, парцел 010 /десет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 6,929 дка/шест декара деветстотин двадесет и девет квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Крайщето", представляващ ПИ№ 078011, масив
78 /седемдесет и осем/, парцел 011 /единадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 2,986 дка/два декара деветстотин осемдесет и шест квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Плочата", представляващ ПИ№ 078019, масив
78 /седемдесет и осем/, парцел 019 /деветнадесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 10,657 дка/десет декара шестстотин петдесет и седем квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Плочата", представляващ ПИ№ 078026, масив
78 /седемдесет и осем/, парцел 026 /двадесет и шест/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 3,831 дка/три декара осемстотин тридесет и един квадратни метра/,
земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618
/две три шест едно осем/, местност "Плочата", представляващ ПИ№ 078030, масив
78 /седемдесет и осем/, парцел 030 /тридесет/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 1,370 дка/един декар триста и седемдесет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Плочата", представляващ ПИ№ 078033, масив 78
/седемдесет и осем/, парцел 033 /тридесет и три/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 3,000 дка/три декара/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три шест едно осем/, местност "Плочата",
представляващ ПИ№ 078027, масив 78 /седемдесет и осем/, парцел 027/двадесет и
седем/ по КВС на землището на селото.
Лозе с площ 2,920 дка/два декара деветстотин и двадесет квадратни метра/, земя
четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /две три
шест едно осем/, местност "Креща", представляващ ПИ№ 102002, масив 102 /сто и
две/, парцел 002 /две/ по КВС на землището на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА с площ 2.288 дка./два декара двеста осемдесет и осем квадратни
метра/, земя осма категория, намираща се в землището на с.Драшан ЕКАТТЕ
23618/двадесет и тр хиляди шестстотин и осемнадесет/, местността "БАЧЕЩЕ"
възстановено в нови граници , представляващо поземлен имот №120001, парцел
1/първи/ от масив 120/сто и двадесети/ по КВС на землището на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 78.168 дка./седемдесет и осем декара и сто шестдесет и
осем квадратни метра/, земя ДЕВЕТА категория, намиращо се в землището на
с.Драшан, ЕКАТТЕ 23618/двадесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет/, местността"ЕЗЕРОТО", възстановено в нови граници, представляващо поземлен имот
№048007 , парцел 7/седми/ от масив 48/четиридесет и осми/ по КВС на землището
на селото.
ПАСИЩЕ МЕРА с площ 112.374 дка. (сто и дванадесет декара и триста седемдесет и
четири квадратни метра), земя ДЕВЕТА категория,намиращо се в землището на
с.Драшан,ЕКАТТЕ 23618 ( двадесет и три хуляди шестстотин и осемнадесет), местността "ЕЗЕРОТО" възстановено с плана на земеразделяне,представляващо поземлен имот № 048006, парцел № 6 (шест) от масив № 48 (четиридесет и осем) по КВС
на землището на селото.
ПАСИЩЕ МЕРА с площ 51.293 дка. (петдесет и един декара и двеста деветдесет и
три квадратни метра),земя ДЕСЕТА категория,намираща се в землището на
с.Драшан,ЕКАТТЕ 23618 (двадесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет), местността "ЛЪГА" възстановено с плана за земеразделяне ,представляващо поземлен
имот № 042001,парцел № 1 (едно) от масив №42 (четиридесет и две), по КВС на
землищети на селото.
ПАСИЩЕ МЕРА с площ 40.779 дка ( Четиридесет декара и седемстотин седемдесет
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и девет квадратни метра),земя ДЕСЕТА категория,намираща се в землището на
с.Драшан,ЕКАТТЕ 23618 (двадесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет),местността " ЛЪГА" визстановено с плана на земеразделяне представляващо
поземлен имот № 047001,парцел № 1 (едно) от масив № 47 (четиридесет и седем),по
КВС на землището на селото.
ПАСИЩЕ МЕРА с площ 31,813 дка. (тридесет и един декара и осемстотин и тринадесет квадратни метра),земя ОСМА категория,намираща се в землището на
с.Драшан, ЕКАТТЕ 23 618 (двадесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет), местността "БАЧИЩЕ" възстановено с плана на земеразделяне представляващo поземлен имот № 120002,парцел № 2 (две) от масив 120 (сто и двадесет),по КВС на землището на селото.
ПАСИЩЕ МЕРА с площ 15.851 дка. (петнадесет декара и осемстотин петдесет и един
квадратни метра),земя ОСМА категория,намираща се в землището на
с.Драшан,ЕКАТТЕ 23618 (двадесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет),местността
"
БАЧИЩЕ"
възстановено
с
плана
на
земеразделяне,представляващо поземлен имот № 115001,парцел № 1 (едно) от масив 115 (сто
и петнадесет) по КВС на землището на селото.
ПАСИЩЕ МЕРА с площ 25,810 дка. ( двадесет и пет декара и осемстотин и десет
квадратни метра),земя ОСМА категория,намиращо се в землището на
с.Драшан,ЕКАТТЕ 23618 (двадесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет),местността "БАЧИЩЕ" възстановено с плана на земеразделяне,представляващо
поземлен имот № 115002,парцел № 2 (две) от масив № 115 (сто и петнадесет) по
КВС на землището на селото.
ËÎÇÅ, ñ ïëîù 12.672 äêà./äâàíàäåñåò äåêàðà øåñòñòîòèí ñåäåìäåñåò è äâà êâàäðàòíè
ìåòðà/, çåìÿ ÷åòâúðòà êàòåãîðèÿ íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Äðàøàí ÅÊÀÒÒÅ 23618
/äâàäåñåò è òðè õèëÿäè øåñòñòîòèí è îñåìíàäåñåò/, ìåñòíîñòòà "ÊÐÀÈÙÅÒÎ",
âúçñòàíîâåíî â íîâè ãðàíèöè, ïðåäñòàâëÿâàùî ïîçåìëåí èìîò ¹112002, ïàðöåë 2/âòîðè/ îò
ìàñèâ 112/ñòî è äâàíàäåñåòè/ ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
ËÎÇÅ, ñ ïëîù 17.265 äêà./ñåäåìíàäåñåò äåêàðà äâåñòà øåñòäåñåò è ïåò êâàäðàòíè
ìåòðà/, çåìÿ ÷åòâúðòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Äðàøàí ÅÊÀÒÒÅ 23618
/äâàäåñò è òðè õèëÿäè øåñòñòîòèí è îñåìíàäåñåò/, ìåñòíîñòòà"ÊÐÀÈÙÅÒÎ", âúçñòàíîâåíî
â íîâè ãðàíèöè, ïðåäñòàâëÿâàùî ïîçåìëåí èìîò ¹112001, ïàðöåë 1/ïúðâè/ îò ìàñèâ 112/ñòî è
äâàíàäåñåòè/ ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
ÈÇÏÎËÇÂÀÍÀ ËÈÂÀÄÀ ñ ïëîù 5.519 äêà./ïåò äåêàðà è ïåòñòîòèí è äåâåòíàäåñåò
êâàäðàòíè ìåòðà/ , çåìÿ ÄÅÑÅÒÀ êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Äðàøàí
ÅÊÀÒÒÅ 23618/äâàäåñåò è òðè õèëÿäè øåñòñòîòèí è îñåìíàäåñåò/, ìåñòíîñòòà
"ËÚÊÀÒÀ", âúçñòàíîâåíî â íîâè ãðàíèöè, ïðåäñòàâëÿâàùî ïîçåìëåí èìîò ¹049004, ïàðöåë
4/÷åòâúðòè/ îò ìàñèâ 49/÷åòèðèäåñåò è äåâåòè/ ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
ÈÇÏÎËÇÂÀÍÀ ËÈÂÀÄÀ, ñ ïëîù 1.612 äêà./åäèí äåêàð øåñòñòîòèí è äâàíàäåñåò êâàäðàòíè
ìåòðà/, çåìÿ ÄÅÑÅÒÀ êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Äðàøàí ÅÊÀÒÒÅ
23618/äâàäåñåò è òðè õèëÿäè øåñòñòîòèí è îñåìíàäåñåò/, ìåñòíîñòòà "ËÚÊÀÒÀ",
âúçñòàíîâåíî â íîâè ãðàíèöè, ïðåäñòàâëÿâàùî ïîçåìëåí èìîò ¹049009 , ïàðöåë 9/äåâåòè/ îò
ìàñèâ 49/÷åòèðèäåñåò è äåâåòè/ ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
ÏÎÑÅÂÍÀ ÏËÎÙ ñ ïëîù 21.711äêà./Äâàäåñåò è åäèí äåêàðà ñåäåìñòîòèí è åäèíàäåñåò
êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ ÄÅÑÅÒÀ êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Äðàøàí
ÅÊÀÒÒÅ 23618 /äâàäåñåò è òðè õèëÿäè øåñòñòîòèí è îñåìíàäåñåò/, ìåñòíîñòòà
"ÖÈÃÀÍ×ÀÊÀ", âúçñòàíîâåíà â íîâè ãðàíèöè , ïðåäñòàâëÿâàùà ïîçåìëåí èìîò ¹124004,
ïàðöåë 4/÷åòâúðòè/ îò ìàñèâ 124/ñòî äâàäåñåò è ÷åòâúðòè/ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
ÏÎÑÅÂÍÀ ÏËÎÙ , ïëîù9.999äêà./äåâåò äåêàðà äåâåòñòîòèí äåâåòäåñåò è äåâåò êâàäðàòíè
ìåòðà/, çåìÿ ÎÑÌÀ êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Äðàøàí ÅÊÀÒÒÅ 23618
/äâàäåñåò è òðè õèëÿäè øåñòñòîòèí è îñåìíàäåñåò/, ìåñòíîñòòà "ÖÈÃÀÍ×ÀÊÀ",
âúçñòàíîâåíà â íîâè ãðàíèöè, ïðåäñòàâëÿâàùà ïîçåìëåí èìîò ¹096005 ïàðöåë 5/ïåòè/ îò
ìàñèâ 96/äåâåòäåñåò è øåñòè/ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
ÏÎÑÅÂÍÀ ÏËÎÙ ñ ïëîù 17.241äêà./Ñåäåìíàäåñåò äåêàðà äâåñòà ÷åòèðèäåñåò è åäèí
êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ ×ÅÒÂÚÐÒÀ êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Äðàøàí
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ÅÊÀÒÒÅ
23618/äâàäåñåò
è
òðè
õèëÿäè
øåñòñòîòèí
è
îñåìíàäåñåò/ìåñòíîñòòà"ÏÎËßÍÈÒÅ"âúçñòàíîâåíà â íîâè ãðàíèöè, ïðåäñòàâëÿâàùà ïîçåìëåí
èìîò ¹053050, ïàðöåë 50/ïåòäåñåòè/îò ìàñèâ 53/ïåòäåñåò è òðåòè/ ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà
ñåëîòî.
ÏÎÑÅÂÍÀ ÏËÎÙ, ñ ïëîù 10.175äêà./äåñåò äåêàðà è ñòî ñåäåìäåñåò è ïåò êâàäðàòíè ìåòðà/,
çåìÿ ×ÅÒÂÚÐÒÀ êàòåãîðèÿ , íàìèðàùà ñå â çåìëåùåòî íà ñ.Äðàøàí ÅÊÀÒÒÅ 23618
/äâàäåñåò è òðè õèëÿäè øåñòñòîòèí è îñåìíàäåñåò/, ìåñòíîñòòà "ËÚÃÀ", âúçñòàíîâàíà â
ñúùåñòâóâàùè ñòàðè ðåàëíè ãðàíèöè, ïðåäñòàâëÿâàùà ïîçåìëåí èìîò ¹ 148065, ïàðöåë
65/øåñòäåñåò è ïåòè/ îò ìàñèâ 148/ñòî ÷åòèðèäèñèò è îñìè/ ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
ÏÀÑÈÙÅ, ÌÅÐÀ ñ ïëîù 32.660 äêà./ Òðèäåñåò è äâà äåêàðà è øåñòñòîòèí è øåñòäåñåò
êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ ÄÅÑÅÒÀ êàòåãîðèÿ, íàìèðàùîñå â çåìëèùåòî íà ñ.Äðàøàí ÅÊÀÒÒÅ
23618/ Äâàäåñåò è òðè õèëÿäè øåñòñòîòèí è îñåìíàäåñåò/, ìåñòíîñòòà "ËÚÃÀ",
âúçñòàíîâåíî â íîâè ãðàíèöè, ïðåäñòàâëÿâàùî ïîçåìëåí èìîò ¹047002, ïàðöåë 2/âòîðè/ îò
ìàñèâ 47/÷åòèðèäåñåò è ñåäìè/ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
ÏÀÑÈÙÅ, ÌÅÐÀ ñ ïëîù 41.938 äêà./÷åòèðèäåñåò è åäèí äåêàðà äåâåòñòîòèí òðèäåñåò è
îñåì êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ ÄÅÑÅÒÀ êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Äðàøàí
ÅÊÀÒÒÅ 23618/äâàäåñåò è òðè õèëÿäè øåñòñòîòèí è îñåìíàäåñåò/, ìåñòíîñòòà "ËÚÃÀ"
âúçñòàíîâåíî â íîâè ãðàíèöè, ïðåäñòàâëÿâàùî ïîçåìëåí èìîò ¹042005, ïàðöåë 5/ïåòè/ îò ìàñèâ
42/÷åòèðèäåñåò è âòîðè/ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Х. с. Комарево; (т. 3 добавена с Реш. № 19/03.12.2015)
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 20,862 дка. /Двадесет декара осемстотин шестдесет и два
квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на с.Комарево,
ЕКАТТЕ 38128 /Тридесет и осем хиляди сто двадесет и осем /, местността "Долни
лъки", представляващо поземлен имот № 106070, парцел № 70 /седемдесети / от масив № 106 /сто и шести / по картата на възстановената собственост на землището на
селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 4,083 дка. /Четири декара осемдесет и три квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на с.Комарево, ЕКАТТЕ 38128
/Тридесет и осем хиляди сто двадесет и осем /, местността "Горни лъки", представляващо поземлен имот № 107004, парцел № 4 /четвърти/ от масив № 107 /сто и седми/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
НИВА – с площ 63.646 дка /Шестдесет и три декара шестстотин четиридесет и шест
квадратни метра/, земя V-та кат., намираща се в землището на с. Комарево, ЕКАТТЕ
38128, местността „Женино бърдо“, представляващо поземлен имот №025003, парцел 3 /три / от масив 25 /двадесет и пет/по КВС на селото.
XI. с. Попица
Пàñèùå, ìåðà ñ ïëîù 10.705 äêà. /десет äåêàðà äâåñòà седемстотин и пет êâàäðàòíè
ìåòðà/, çåìÿ трета êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Ïîïèöà, ÅÊÀÒÒÅ 57594 /ïåò
ñåäåì ïåò äåâåò ÷åòèðè/, ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 000035, ïàðöåë 35 /òðèñòà тридесет и пет/,
ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Пàñèùå, ìåðà ñ ïëîù 5.086 äêà. /пет äåêàðà осемдесет и шест êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ
трета êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Ïîïèöà, ÅÊÀÒÒÅ 57594 /ïåò ñåäåì ïåò
äåâåò ÷åòèðè/, ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 000015, ïàðöåë 15 /петнадесет/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî
íà ñåëîòî
Пàñèùå, ìåðà ñ ïëîù 6.936 äêà. /шест äåêàðà деветстотин тирдесет и шест êâàäðàòíè
ìåòðà/, çåìÿ трета êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Ïîïèöà, ÅÊÀÒÒÅ 57594 /ïåò
ñåäåì ïåò äåâåò ÷åòèðè/, ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 000018, ïàðöåë 18 /осемнадесет/, ïî ÊÂÑ íà
çåìëèùåòî íà ñåëîòî
Пàñèùå, ìåðà ñ ïëîù 96,234 äêà. /äåâåòäåñåò è øåñò äåêàðà äâåñòà òðèäåñåò è ÷åòèðè
êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ øåñòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Ïîïèöà, ÅÊÀÒÒÅ
57594 /ïåò ñåäåì ïåò äåâåò ÷åòèðè/, ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 000341, ïàðöåë 341 /òðèñòà
÷åòèðèäåñåò è åäíî/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ïàñèùå, ìåðà ñ ïëîù 36,032 äêà. /òðèäåñåò è øåñò äåêàðà òðèäåñåò è äâà êâàäðàòíè
ìåòðà/, çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Ïîïèöà, ÅÊÀÒÒÅ 57594 /ïåò
ñåäåì ïåò äåâåò ÷åòèðè/, ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 000361, ïàðöåë 361 /òðèñòà øåñòäåñåò è
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åäíî/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ïàñèùå, ìåðà ñ ïëîù 86,519 äêà. /îñåìäåñåò è øåñò äåêàðà ïåòñòîòèí è äåâåòíàäåñåò
êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Ïîïèöà, ÅÊÀÒÒÅ
57594 /ïåò ñåäåì ïåò äåâåò ÷åòèðè/, ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 000810, ïàðöåë 810 /îñåìñòîòèí è
äåñåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Ïàñèùå, ìåðà ñ ïëîù 20,891 äêà. /äâàäåñåò äåêàðà îñåìñòîòèí äåâåòäåñåò è åäèí
êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ. Ïîïèöà, ÅÊÀÒÒÅ
57594 /ïåò ñåäåì ïåò äåâåò ÷åòèðè/, ïðåäñòàâëÿâàù ÏÈ¹ 078012, ìàñèâ 078 /ñåäåìäåñåò è
îñåì/, ïàðöåë 012 /äâàíàäåñåò/, ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
XІІ. с. СОКОЛАРЕ (т. 11 добавена с Реш. № 19/03.12.2015)
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 3,800 дка. /Три декара и осемстотин квадратни метра/, земя
трета категория, намиращо се в землището на с.Соколаре, ЕКАТТЕ 67845
/Шестдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и пет/, местността "Големия
лъг", представляващо поземлен имот № 105001, парцел № 1 /първи/ от масив № 105
/сто и пети/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 1,441 дка. /Един декар и четиристотин четиридесет и един
квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на с.Соколаре,
ЕКАТТЕ 67845 /Шестдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и пет/, местността "Големия лъг", представляващо поземлен имот № 105018, парцел № 18
/осемнадесети / от масив № 105 /сто и пети/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 14,311 дка. /Четиринадесет декара триста и единадесет
квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на с.Соколаре,
ЕКАТТЕ 67845 /Шестдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и пет/, местността "Големия лъг", представляващо поземлен имот № 105038, парцел № 38 /тридесет
и осми/ от масив № 105 /сто и пети/ по картата на възстановената собственост на
землището на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 25,739 дка. /Двадесет и пет декара седемстотин тридесет и
девет квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на
с.Соколаре, ЕКАТТЕ 67845 /Шестдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и
пет/, местността "Големия лъг", представляващо поземлен имот № 105040, парцел
№ 40 /четиридесети / от масив № 105 /сто и пети/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 1,152 дка. /Един декар сто петдесет и два квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на с.Соколаре, ЕКАТТЕ 67845
/Шестдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и пет/, местността "Големия
лъг", представляващо поземлен имот № 105041, парцел № 41 /четиридесет и първи/
от масив № 105 /сто и пети/ по картата на възстановената собственост на землището
на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 1,647 дка. /Един декар шестстотин четиридесет и седем
квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на с.Соколаре,
ЕКАТТЕ 67845 /Шестдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и пет/, местността "Големия лъг", представляващо поземлен имот № 105042, парцел № 42
/четиридесет и втори/ от масив № 105 /сто и пети/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 2,318 дка. /Два декара триста и осемнадесет квадратни
метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на с.Соколаре, ЕКАТТЕ
67845 /Шестдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и пет/, местността "Килифарското", представляващо поземлен имот № 106020, парцел № 20 /двадесети / от
масив № 106 /сто и шести/ по картата на възстановената собственост на землището
на селото.
ПАСИЩЕ,МЕРА - с площ 97,405 дка. /Деветдесет и седем декара четиристотин и пет
квадратни метра/, земя трета категория, намиращо се в землището на с. Соколаре,
ЕКАТТЕ 67845 /Шестдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и пет/, местността "Килифарското", представляващо поземлен имот № 106023, парцел № 23
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/двадесет и трети/ от масив № 106 /сто и шести/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ÏÀÑÈÙÅ,ÌÅÐÀ ñ ïëîù 15.852 äêà./ïåòíàäåñåò äåêàðà îñåìñòîòèí ïåòäåñåò è äâà
êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ, íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Ñîêîëàðå ÅÊÀÒÒÅ
67845/øåñòäåñåò è ñåäåì õèëÿäè îñåìñòîòèí ÷åòèðèäåñåò è ïåò/, âúçñòàíîâåíî â íîâè
ãðàíèöè, ïðåäñòàâëÿâàùî ïîçåìëåí èìîò ¹000160 , ïàðöåë 160/ñòî è øåñòäåñåòè/ïî ÊÂÑ íà
çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
Помещение, с обща площ 48,45 кв.м в сграда „Културен дом Н. Й. Вапцаров“ с.
Соколаре за КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА
НИВА – с площ 7.882 дка /Седем декара осемстотин осемдесет и два квадратни
метра/, земя III-та кат., намираща се в землището на с. Соколаре, ЕКАТТЕ 67845,
местността „Сборно поле“, представляващо поземлен имот №015019, парцел 19
/деветнадесет / от масив 15 /петнадесет/по КВС на селото.
XIІІ. с. ТЛАЧЕНЕ
Поземлен имот № 052030, нива, III – та кат., площ 3.501 дка, м. Ходжовото” по КВС
на с. Тлачене
Поземлен имот №063004, нива, III-та кат., площ 8.001 дка, м. Родината” по КВС на с.
Тлачене
Ливада от 20.675 дка., четвърта категория, представляваща имот № 091001, намираща се в землището на с. Тлачене, местността "ОКОПО".
ЛОЗЕ - с площ 8,522 дка. /осем декара пестотин двадесет и два квадратни метра/,
земя пета категория, намиращо се в землището на с.Тлачене, местността "Гладна
поляна", представляващо поземлен имот № 331025, парцел № 25 /двадесет и пети/
от масив № 331 / триста тридесет и първи / по картата на възстановената собственост на селото.
Лозе от 4.457 дка., Втора категория, представляващо имот № 323056, намиращо се в
землището на С.Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе с площ от 2.827 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
010007, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе от 4.945 дка, Трета категория на земята, представляващо имот № 010008, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 1.600 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
010009, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 1.869 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
301001, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 0.589 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
301008, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 0.622 дка., Трета категория на земята, предстаавляващо имот №
302024, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 9.006 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
302027, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 0.486 дка., Трета категория на земята, представлвящо имот №
302029, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с плош от 0.475 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
302030, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 0.643 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
302031, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 1.460 дка., Трета категория на земята, представлащо имот № 303009,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 5.155 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
303016, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 1.000 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
303018, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 15.568 дка., Трета категория на земятя, представляващо имот
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№304003, намиращо се в землището на с.Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 2.645 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
305003, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 0.776 дка., Трета категория на земя, представляващо имот № 305018,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 0.974 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
306035, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 1.100 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
308016, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 0.430 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
309001, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 1.556 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
309007, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ от 0.977 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №
309022, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе от1.161 дка., Трета категория на земята, представляващо имот № 309034, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе от 1.617 дка., Трета категория на земята, представляващо имот №310001, намиращо се в землището на с. Тлачене. местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе от 2.100 дка., Трета категория на земята, представляващо имот № 310012, намиращо се в землището на с. Тлачене, местносдтта "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе от 1.289 дка., Четвърта категория на зеята, представляващо имот № 312002,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе от 1.778 дка., Четвърта категория на земята, представляващо имот № 312012,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе от 1.256 дка., Четвърта категория на земята, представляващо имот № 312015,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "РЪТЛАКА".
Лозе от 4.356 дка., Четвърта категория на земята, представляващо имот № 313004,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "РЪТЛАКА".
Лозе от 2.447 дка., Четвърта категория на земята, представяващо имот № 316004,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОМАРЕВСКИ ПЪТ".
Лозе от 1.293 дка., Четвърта категория на земята, представляващо имот № 318001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОМАРЕВСКИ ПЪТ".
Лозе от 0.363 дка., Четвърта категория на земята, представляващо имот № 318003,
намиращо се вземлището на с. Тлачене, местността "КОМАРЕВСКИ ПЪТ".
Лозе от 1.920 дка., Четвърта категори на земята, представляващо имот № 319021,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОМАРЕВСКИ ПЪТ".
Лозе от 1.000 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 319027, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 1.418 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 321001, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 6.980 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 322001, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 1.457 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 323004, нами5ращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе он 4.600 дка., Втора категория на земята, представляващ имот 323058, намиращо се в землишето на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 2.381 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 323059, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 6.671 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 325016, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ГЛАДНА ПОЛЯНА".
Лозе от 7.200 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 325028, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ГЛАДНА ПОЛЯНА".
Лозе от 1.532 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 326004, наОбщина Бяла Слатина’2015
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миращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 3.000 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 326032, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 3.907 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 326034, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 5.084 дка., Втора категория на земята, представляващо имот № 327001, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 0.663 дка. Пета категория на земята, представляващо имот № 330015, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 0.463 дка.Пета категория на земята, представляващо имот № 330016, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 0.335 дка.Пета категория на земята, представляващо имот № 330027, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 0.595 дка. Пета категория на земята, представляващо имот № 330041, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Лозе от 0,717 дка., Пета категория на земята, представляващо имот № 330066, намиращо се в землището на с.Тлачене, местността "КОНДОРОВ ДОЛ".
Наводнена нива от 52.653 дка, четвърта категория, представляваща имот № 000016,
находяща се в землището на с. Тлачене, местността "Барата".
Нива от 2.045 дка., Четвърта категория, представляваща имот № 021055, намираща
се в землището на с. Тлачене, местността "БАРАТА".
Нива от 1.400 дка., Четвърта категория, представляваща имот № 037014, намираща
се в землището на с. Тлачене, местност "ВАЧОВА МОГИЛА".
Пасище, мера от 151.443 дка./сто петдесет и един декара и четиристотин четиредесет и три квадратни метра/, Четвърта категория, представляващо имот № 083001,/
парцел 1 /едно/ от масив 83/ осемдесет и три/ , по картата на възстановената собственост на селото, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПРИПЕКА".
ЕКАТТЕ 72521 /Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/
Пасище мера от 40.671 дка / Четитидест декара и шестотин седемдесет и един квадратни метра/ ,четвърта категория, представляжаща имот № 086001, парцел 1/едно/
от масив 86 /осемдесет и шест/, по картата на възстановената собственост на селото,намиращо се в землището на с.Тлачене, местноста "ВАЧОВА МОГИЛА", ЕКАТТЕ
72521 / Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/
Пасище мера от 33,383 дка / Тридесет и три декара и триста осемдесет и три метра/
земя четвърта категория, представляваща имот № 092001 парцел 1 /едно/ от масив
92 /деведесет и две/, по картата на възстановената собственост на селото,намиращо
се землището на с.Тлачене, местнастта "МИШОВА ТУФА", ЕКАТТЕ 72521 / Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/
Пасище мера от 21.334 дка / Двадесет и един декара и триста тридесет и четири
квадрадни метра/ , пета категория, представляваща имот № 160002, парцел 2 /две/
от масив 160 /сто и шестдесет/, по картата на възстановената собственост на селото,
намиращо се в землището на с.Тлачене, местността "ПОД ВЪРХА" , ЕКАТТЕ 72521 /
Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/
Пасище мера от 74,111 дка /Седемдесет и четири декара и сто и единадесет квадратни метра/ , втора категория земя, представляваща имот № 161001, парцел 1
/първи/ от масив 161 / сто шестдесет и едно/, по карата на възстановената собственост на селото, намиращо се в землището на с.Тлачене, местността "ДРЪМКАТА",
ЕКАТТЕ 72521 / Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/
Пасище мера от 63.358 дка / Шестдесет и три декара и триста петдесет и осем метра/
, четвърта категория, представляваща имот № 163001, парцел 1 /едно/ от масив 163 /
сто шестдесет и три/, по картата на възстановената собственост на селото, намиращо се в землището на с.Тлачене,местността "РОДИНАТА" ЕКАТТЕ 72521/ Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/
Пасище, мера с площ 36.188 дка./Тридесет и шест декара и сто осемдесет и осем
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квадратни метра/, земя четвърта категория,намиращо се в землището на с.Тлачене,
ЕКАТТЕ 72521/Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/ ,местността
"ГЪСТИЯ ШУМАК" , представляващо имот № 070001, парцел 1/първи/ от масив
70/седемдесети/, по картата на възстановената собственост на землището на селото,
Пасище, мера с площ 224.056 дка./Двеста двадесет и четири декара и петдесет и
шест квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на
с.Тлачене , ЕКАТТЕ 72521/Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/,
местността "ГЪСТИЯ ШУМАК", представлаваща имот № 065001, парцел 1/първи/ от
масив 56/петдесет и шести/, по картата на възстановената собственост на землището на селото.
Пасище, мера с площ 87.368 дка./Осемдесет и седем декара и триста шестдесет и
осем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на
с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521 /Седемдесе и две хиляди петстотин двадесет и едно/, местността "ПРИПЕКА" представляваща имот №081001, парцел 1/първи/ от масив
81/осемдесет и първи/, по картата на възстановената собственост на землището на
селото.
Пасище, мера с площ 85.150 дка./Осемдесет и пет декара и сто и петдесет квадратни
метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Тлачене, ЕКАТТЕ
72521/Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/, местността "ГЪСТИЯ
ШУМАК", представляваща имот № 074001, парцел 1/първи/ от масив 74/Седемдесет
и четвърти/, по картата на възстановената собственост на землището на селото.
Пасище ,мера с площ 25.251 дка. /Двадесет и пет декара и двеста петдесет и един
квадратни метра/,земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Тлачене,
ЕКАТТЕ 72521 /Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/, местността
"ГЪСТИЯ ШУМАК", представляваща имот № 073001, парцел № 1 /едно/ от масив №
73 /седемдесет и три/, по картата на възстановената собственост на землището на
селото.
Пасище , мера с площ 1329.208 дка. /Хиляда триста двадесет и девет декара и двеста и осем квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на
с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521 /Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/,
местността " РОДИНАТА", представляваща имот № 063003, парцел № 3 /три/ от масив 63 /шестдесет и три/, по картата на възстановената собственост на землището на
селото.
Пасище мера от 20.885 дка /Двадесет декара и осемстотин осемдесет и пет квадратни метра/, земя четвърта категория,представляваща имот № 082001, парцел
1/едно/ от масив 82 /осемдесет и две/ ,по картата на възстановената собственост на
селото,намиращо се в землището на с.Тлачене,местността "ПРИПЕКА" ЕКАТТЕ
72521/ Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/.
Пасище мера от 31.140 дка. /Тридесет и един декара и сто и четиридесет квадратни
метра/, земя четвърта категория,представляваща имот № 068001, парцел 1/едно/ от
масив 68 /шестдесет и осем/ ,по картата на възстановената собственост на селото,намираща се в землището на с.Тлачене, местността "ГЪСТИЯ ШУМАК" ЕКАТТЕ
72521 /Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/
Пасище мера от 92.337 дка./ Деветдесет и два декара и триста тридесет и седем
квадратни метра/, земя четвърта категория,представляваща имот № 067001, парцел
1/едно/ от масив 67 /шестдесет и седем/, по картата на възстановената собственост
на землището на селото, намираща се в на с.Тлачене,местността "ГЪСТИЯ
ШУМАК" , ЕКАТТЕ 72521 /Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/
Пасище мера- с площ 46.298 дка./ Четиридесет и шест декара и двеста деветдесет и
осем квадратни метра/, земя шеста категория, намираща се в землището на
с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521 /Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/,
местността "КРЪСТА", представляваща поземлен имот № 066001, парцел № 66
/шестдесет и шест/ от масив № 1/едно/ по картата на възстановената собственост на
землището на селото
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Пасище мера- с площ 3.166 дка. /Три декара и сто шестдесет и шест квадратни метра/, земя пета категория, намираща с в землищети на с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521
/Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/,местността "ПОД
ВЪРХА",представляваща поземлен имот № 160004, парцел № 160/сто и шестдесет/
от масив № 4/четири/ по картата на възстановената собственост на землището на
селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 16.914 дка./Шестнадесет декара и деветстотин и четиринадесет квадратни матра/, земя пета категория, намираща се в землището на
с.Тлачене, с ЕКАТТЕ 72521/Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/,
местността "ПОД ВЪРХА", представляваща поземлен имот №160003, парцел
№3/трети/от масив №160/Сто и шестдесети/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 13.889 дка./Тринадесет декара и осемстотин осемдесет и
девет квадратни метра/, земя пета категория, намираща се в землището на
с.Тлачене с ЕКАТТЕ 72521/Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/,
местността "ПОД ВЪРХА", представляваща поземлен имот №160001, парцел
№1/първи/ от масив №160/Сто и шестдесети/по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 11.539 дка./Единадесет декара и петстотин тридесет и девет
квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Тлачене
с ЕКАТТЕ 72521/Седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/, местността
"КОНЯРНИКА", представляваща поземлен имот №088001, парцел №1 /първи/ от масив №88 /осемдесет и осми/ по картата на възстановената собственост на землището на селото.
Пасище мера от 16.442 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 000335,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ВРАНЯШКИ ПЪТ".
Пасище, мера от 3.498 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 000336,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "НЕНОВ РОГ"
Пасище, мера от 3.929 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 000352,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ОКОПА".
Пасище, мера от 2.545 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 000381,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "РЪТЛАКА".
Пасище, мера от 36.415 дка., Пета категория, представляващо имот № 000423, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ВИРОВСКО ШОСЕ".
Пасище,мера от 1329,208 дка., ЧЕТВЪРТА категория, представляващо имот №
063003, намиращо се в землището на с.Тлачене, местността "РОДИНАТА"
Пасище, мера от 224.056 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 065001,
намиращо се в землището на с. Тбачене, местността "ГЪСТИЯ ШУМАК".
Пасище, мера от 46.298 дка., Шеста категория, представляващо имот № 066001, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността " КРЪСТА".
Пасище, мера от 92.337 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 067001,
намиращо се в землището на с.Тлачене, местността "ГЪСТИЯ ШУМАК".
Пасещу, мера от 31.140 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 068001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ГЪСТИЯ ШУМАК".
Пасище, мера от 7.190 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 069001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ГЪСТИЯ ШУМАК".
Пасище, мера от 36.188 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 070001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ГЪСТИЯ ШУМАК".
Пасище, мера от 11.504 дка., Четвърта категория представляващо имот № 071001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ГЪСТИЯ ШУМАК".
Пасище, мера от 25.251 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 073001,
намиращо се землището на с. Тлачене, местността "ГЪСТИЯ ШУМАК".
Пасище, мера от 85.150 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 074001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ГЪСТИЯ ШУМАК".
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Пасище, мера от 8.235 дка., Трета категория, представляващо имот № 075001, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "РОДИНАТА".
Пасище, мера от 87.368 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 081001,
намиращо се в землището на с. Тлачена, местността "ПРИПЕКА".
Пасище, мера от 20.885 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 082001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПРИПЕКА".
Пасище, мера от 151.443 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 083001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПРИПЕКА".
Пасище, мера от 40.671 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 086001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ВАЧОВА МОГИЛА".
Пасище, мера от 11.539 дка., Четвърта категория, представлаващо имот № 088001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "КОНЯРНИКА".
Пасище, мера от 33.383 дка., Четвърта категория, представляващо имот № 092001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "МИШОВА ТУФА".
Пасище,мера от 13,889 дка., ПЕТА категория, представляващо имот № 160001, находящо се в землището на с.Тлачене, местността "ПОД ВЪРХА".
Пасище, мера от 21.334 дка., Пета категория, представляващо имот № 160002, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПОД ВЪРХА".
Пасище, мера от 16.914 дка., Пета категория, представляващо имот № 160003, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПОД ВЪРХА".
Пасище, мера от 3.166 дка., Пета категория, представляващо имот № 160004, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ПОД ВЪРХА".
Пасище, мераот 74.111 дка., Втора категория, представляващо имот № 161001, намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "ДРЪМКАТА".
Пасище, мера от 63.358 дка. Четвърта категория, представляващо имот № 163001,
намиращо се в землището на с. Тлачене, местността "РОДИНАТА".
ХІV. с. Търнава
Помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с.Търнава, с обща площ 13,50
кв.м., за ОФИС
Помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с.Търнава, с обща площ 15,00
кв.м., за ОФИС
Помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с.Търнава, с обща площ 7,80
кв.м. за ОФИС
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 94.240 дка.( деветдесет и четири декара двеста и
четиридесет квадратни метра), намираща се в землището на с.Търнава, местността
"ЦЕРОВ ШУМ", представляваща поземлен имот №000504 ( петстотин и четвърти) по
картата на възстановената собственост на землището на селото.
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 324.624 дка.( триста двадесет и четири декара шестстотин двадесет и четири квадратни метра), намираща се в землището на
с.Търнава, местността "ЦЕРОВ ШУМ", представляваща поземлен имот №000502 (
петстотин и втори) по картата на възстановената собственост на землището на селото.
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 12.059 дка.( дванадесет декара петдесет и девет
квадратни метра), намираща се в землището на с.Търнава, местността "ЦЕРОВ
ШУМ", представляваща поземлен имот №000702 ( седемстотин и втори) по картата
на възстановената собственост на землището на селото.
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 0.362 дка.( триста шестдесет и два квадратни метра), намираща се в землището на с.Търнава, местността "ЦЕРОВ ШУМ", представляваща поземлен имот №000701 ( седемстотин и първи) по картата на възстановената
собственост на землището на селото.
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 158.827 дка.( сто петдесет и осем декара осемстотин двадесет и седем квадратни метра), намираща се в землището на с.Търнава,
местността "ГРЕЗНИЦА", представляваща поземлен имот №504001, парцел № 1
(първи) от масив № 504 (петстотин и четвърти) по картата на възстановената собстОбщина Бяла Слатина’2015
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веност на землището на селото.
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 49.123 дка.( четиридесет и девет декара сто двадесет и три квадратни метра), земя ПЕТА категория, намираща се в землището на
с.Търнава, местността "ПЕНКОВСКИ ДОЛ", представляваща поземлен имот
№503010, парцел № 10 (десети) от масив № 503 (петстотин и трети) по картата на
възстановената собственост на землището на селото.
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 68.767 дка.( шестдесет и осем декара седемстотин
шестдесет и седем квадратни метра), намираща се в землището на с.Търнава, местността "ГРЕЗНИЦА", представляваща поземлен имот №504002, парцел № 2 (втори)
от масив № 504 (петстотин и четвърти) по картата на възстановената собственост на
землището на селото.
Пасище, мера от 29.581 дка., ТРЕТА категория, представляващо имот № 000021, ноходящо се в землището на с.Търнава, местността "СУХИЯ ГЕРЕН".
Пасище, мера от 68,459 дка., ТРЕТА категория, представляващо имот № 050004, находящо се в зимлищото на с.Търнава, местността " КРАЙ СЕЛО".
Пасище,мера от 32,050 дка., ТРЕТА категория, представляващо имот № 050005, находящо се в землището на с.Търнава, местността "КРАЙ СЕЛО".
ХV. с. Търнак (т. 6 - т. 7 добавени с Реш. № 19/03.12.2015)
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Помещения, намиращи се в сграда „Автоспирка“ – с.Търнак, с обща площ 30,50 кв.м.,
за МАГАЗИН
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 289.183 дка./двеста осемдесет и девет декара и сто осемдесет и три квадратни метра/, земя ТРЕТА категория, намиращо се в землището на
с.Търнак, ЕКАТТЕ 73660/седемдесет и три хиляди шестстотин и шестдесет/, местността "ОКОПА", възстановено в нови граници, представляващо поземлен имот
№000444/четиристотин четиридесет и четвърти/ по КВС на землището на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 200.200дка./ двеста декара и двеста квадратни метра/, земя
ТРЕТА категория, намиращо се в землището на с.Търнак, ЕКАТТЕ 73660/седемдесет
и три хиляди шестстотин и шестдесет/, местността"ОКОПА" , възстановено в нови
граници, представляващо поземлен имот №000418/четиристотин и осемнадесети/ по
КВС на землището на селото.
ËÎÇÅ ñ ïëîù 0.530 äêà./ïåòñòîòèí è òðèäåñåò êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ,
íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Òúðíàê ÅÊÀÒÒÅ 73660 /ñåäåìäåñåò è òðè õèëÿäè
øåñòñòîòèí è øåñòäåñåò/, ìåñòíîñòòà "ÊÎÇß ÁÐÀÄÀ", âúçñòàíîâåíî â íîâè ãðàíèöè,
ïðåäñòàâëÿâàùî ïîçåìëåí èìîò ¹102012, ïàðöåë 12/ äâàíàäåñåòè/ îò ìàñèâ 102/ñòî è âòîðè/
ïî ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
ËÎÇÅ ñ ïëîù 0.580 äêà./ïåòñòîòèí è îñåìäåñåò êâàäðàòíè ìåòðà/, çåìÿ òðåòà êàòåãîðèÿ,
íàìèðàùà ñå â çåìëèùåòî íà ñ.Òúðíàê ÅÊÀÒÒÅ 73660/ñåäåìäåñåò è òðè õèëÿäè
øåñòñòîòèí è øåñòäåñåò/, ìåñòíîñòòà "ÊÎÇß ÁÐÀÄÀ" , âúçñòàíîâåíî â íîâè ãðàíèöè,
ïðåäñòàâëÿâàùî ïîçåìëåí èìîò ¹102015, ïàðöåë 15/ïåòíàäåñåòè/ îò ìàñèâ 102/ ñòî è âòîðè/ ïî
ÊÂÑ íà çåìëèùåòî íà ñåëîòî.
НИВА – с площ 289.183 дка /Двеста осемдесет и девет декара сто осемдесети три
квадратни метра/, земя III-та кат., намираща се в землището на с. Търнак, ЕКАТТЕ
73660, местността „Окопа“, представляващо поземлен имот №000444, парцел 444
/четиристотин четиридесет и четири / по КВС на селото.
НИВА – с площ 0.906 дка /Деветстотин и шест квадратни метра/, земя III-та кат.,
намираща се в землището на с. Търнак, ЕКАТТЕ 73660, местността „Новите лозя“,
представляващо поземлен имот №000264, парцел 264 /двеста шестдесет и четири /
по КВС на селото.
Б. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да продаде (т. 54 добавена с Реш.№ 963/26.03.2015; т. 55-57 добавени с Реш.№ 978/30.04.2015; т. 5859 добавени с Реш.№ 1029/30.06.2015; т. 60-62 добавени с Реш.№ 1046/
20.07.2015; т. 63 добавена с Реш.№ 1074/ 20.08.2015 и т. 64-65 добавени с
Реш.№ 1090/ 24.09.2015; т. 66 - т. 67 добавени с Реш. № 19/03.12.2015)
УПИ Ха в кв. 9 по плана на с. Алтимир, с площ 1870 м2, ведно с едноетажна масивна
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сграда /бивше кметство/, със застроена площ 123 м2 и навес със ЗП 75 м2.
42.84 идeална част от Търговска сграда на три етажа със застроена площ 285 м2. със
съответното право на строеж, намираща се в УПИ І, кв. 24 по плана на с. Тлачене.
Застроен урегулиран поземлен имот ІV в кв. 6 по действащия подробен устройствен
план на гр. Бяла Слатина, с площ 935 м2.
Незастроен урегулиран поземлен имот І, пл. № 1651 в кв. 171 по плана на с. Галиче,
с площ 1750 м2, отреден за КОО.
Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, пл. № 1652 в кв. 171 по плана на с. Галиче,
с площ 2375 м2, отреден за КОО.
Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, пл. № 1653 в кв. 171 по плана на с. Галиче,
с площ 1905 м2, отреден за КОО.
Застроен УПИ ХХХV в кв. 155 по плана на гр. Бяла Слатина, с площ 360 м2, ведно с
намиращата се в него масивна сграда със застроена площ 91 м2, отредена за квартален клуб.
Незастроен урегулиран поземлен имот І в кв. 54 по плана на с. Бърдарски геран, с
площ 25 900 м2, отреден за КОО.
Застроен УПИ VІ в кв. 85 по плана на гр. Бяла Слатина с площ 480 м2
12,72% идеални части от „Търговска сграда”, находяща се в кв. 42 по плана на с.
Търнак, застроена върху 280 м2 на два етажа, построена през 1970г.
Двуетажна масивна сграда /старо кметство/, със застроена площ 166 м2, намираща
се в УПИ І, кв. 24 по плана на с. Бърдарски геран.
Застроен УПИ IV, пл. № 804 в кв. 50 по плана на с. Габаре
Незастроен урегулиран поземлен имот XIII, пл. №1668 в кв.33 по ЗРП на гр. Бяла
Слатина, с площ 435 кв.м.
Застроено УПИ със сграда, гр.Бяла Слатина, ул. Николай Хрелков № 13-17, пл. №
1889, кв. 39 УПИ І по плана на града.
Незастроено дворно място с площ 755,00 кв.м., представляващо УПИ V, пл.№573 в
кв.42 по плана на с.Бърдарски геран, намиращо се на ул.”Васил Левски” №45
Незастроено дворно място с площ 450,00 кв.м., представляващо УПИ VI, пл.573 в
кв.42 по плана на с.Бърдарски геран, намиращо се на ул.”Васил Левски” №47
Скотовъден дом масивна едноетажна сграда със застроена площ 156 кв.м. с прилежащ терен общо застроена и незастроена площ 20.000 дка, земя ІІІ категория, намираща се в землището на с.Търнак, местност „Старите лозя” представляваща поземлен имот № 000201
Застроен урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 96 по плана на гр. Бяла Слатина, ул.
“Сладница“ № 41, ведно с двуетажна жилищна сграда и допълващи постройки.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 2,606 дка. (два декара шестотин и
шест квадратни метра), земя трета категория, намираща се в землището на с.Галиче,
местността "ПАЗДИ ПОЛЕ", представляваща имот № 000216 (двеста и шестнадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 4,732 дка. (четири декара седемстотин тридисет и два квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в землището на с.Галиче, местността "ПРЕКИ ДОЛ", представляваща имот № 000219
(двеста и деветнадесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 8,707 дка. (осем декара седемстотин
и седем квадратни метра), земя трета категория намираща се в землището на
с.Галиче, местността "ТАНКОВО МОГИЛА", представляваща имот № 000230 (двеста
и тридесети) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 39,289 дка. (тридесет и девет декара
двеста осемдесет и девет квадратни метра), земя четвърта категория намираща се в
землището на с.Галиче, местността "ПРЕКИ ДОЛ", представляваща имот № 000241
(двеста четиридесет и първи) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 0,678 дка. (шестотин седемдесет и
осем квадратни метра), земя четвърта категория намираща се в землището на
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с.Галиче, местността "ПРЕКИ ДОЛ", представляваща имот № 000246 (двеста четиридесет и шести) по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ 9.594 дка ( Девет декара петстотин
деветдесет и четири квадратни метра), земя четвърта категория, намираща се в
землището на с.Галиче, местността " ПРЕКИ ДОЛ", представляваща имот № 000247 (
Двеста четиридесет и седем), по картата на възстановената собственост на селото.
„Нива“ с площ 0.683 дка /Шестстотин осемдесет и три квадратни метра/, земя III-та
категория, намираща се в землището на Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702 /Седем хиляди седемстотин и две /, местността "Скотовъден дол", представляващо поземлен
имот № 578049, парцел № 49 /четиридесет и девет / от масив №578 /петстотин седемдесет и осем/ по картата на възстановената собственост на землището на града.
Нива“ с площ 0.635 дка /Шестстотин тридесет и пет квадратни метра/, земя III-та категория, намираща се в землището на Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702 /Седем хиляди
седемстотин и две /, местността "Скотовъден дол", представляващо поземлен имот
№ 578058, парцел № 58 /петдесет и осем / от масив №578 /петстотин седемдесет и
осем/ по картата на възстановената собственост на землището на града.
Нива“ с площ 4.133 дка /Четири декара сто тридесет и три квадратни метра/, земя IIIта категория, намираща се в землището на Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702 /Седем хиляди седемстотин и две /, местността "Скотовъден дол", представляващо поземлен
имот № 581052, парцел № 52 /петдесет и две / от масив №581 /петстотин осемдесет
и един/ по картата на възстановената собственост на землището на града.
Нива“ с площ 4.571 дка /Четири декара петстотин седемдесет и един квадратни метра/, земя III-та категория, намираща се в землището на Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702
/Седем хиляди седемстотин и две /, местността "Скотовъден дол", представляващо
поземлен имот № 581053, парцел № 53 /петдесет и три / от масив №581 /петстотин
осемдесет и един/ по картата на възстановената собственост на землището на града.
Нива“ с площ 2.451 дка /Два декара четиристотин петдесет и един квадратни метра/,
земя III-та категория, намираща се в землището на Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702
/Седем хиляди седемстотин и две /, местността "Скотовъден дол", представляващо
поземлен имот № 578060, парцел № 60 /шестдесет / от масив №578 /петстотин седемдесет и осем/ по картата на възстановената собственост на землището на града.
Нива“ с площ 1.160 дка /Един декар сто и шестдесет квадратни метра/, земя III-та категория, намираща се в землището на Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702 /Седем хиляди
седемстотин и две /, местността "Скотовъден дол", представляващо поземлен имот
№ 582071, парцел № 71 /седемдесет и един / от масив №582 /петстотин осемдесет и
два квадратни метра/ по картата на възстановената собственост на землището на
града.
ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ 13.542 дка, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан, местността „Парезите“, представляваща Поземлен имот №
145016 по картата на възстановената собственост на селото.
гр. Бяла Слатина, Поземлен имот №190008-земя III кат. ”др. изоставена нива” с площ
36.469 дка в м. „Циганския брод”.
Изоставена нива, с площ 26.721 дка. /двадесет и шест декара и седемстотин двадесет и един квадратни метра/, земя пета категория, намираща се в землището на с.
Търнава, ЕКАТТЕ 73643 /седемдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и три/,
местност „Нетова могла” представляващ поземлен имот № 031101, парцел 101 /сто и
едно/ от масив 31 /тридесет и едно/ по картата на възстановената собственост на селото.
Изоставена нива, с площ 26.721 дка. /двадесет и шест декара и седемстотин двадесет и един квадратни метра/, земя пета категория, намираща се в землището на с.
Търнава, ЕКАТТЕ 73643 /седемдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и три/,
местност „Нетова могла” представляващ поземлен имот № 031102, парцел 102 /сто и
две/ от масив 31 /тридесет и едно/ по картата на възстановената собственост на селото.
Посевна площ, с площ 12.198 дка. /дванадесет декара и сто деветдесет и осем квадОбщина Бяла Слатина’2015
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ратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан,
ЕКАТТЕ 23618 /двадесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет/, местност „Граничака” представляващ поземлен имот № 055012, парцел 12 /дванадесет/ от масив 55
/петдесет и пет/ по картата на възстановената собственост на селото.
Посевна площ, с площ 24.034 дка. /двадесет и четири декара и тридесет и четири
квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Драшан,
ЕКАТТЕ 23618 /двадесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет/, местност „Челковица” представляващ поземлен имот № 060008, парцел 8 /осем/ от масив 60
/шестдесет/ по картата на възстановената собственост на селото.
Посевна площ, с площ 21.711 дка. /двадесет и един декара и седемстотин и единадесет квадратни метра/, земя десета категория, намираща се в землището на с.
Драшан, ЕКАТТЕ 23618 /двадесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет/, местност
„Циганчака” представляващ поземлен имот № 124004, парцел 4 /четири/ от масив
124 /сто двадесет и четири/ по картата на възстановената собственост на селото.
„Нива“ с площ 3.740 дка /Три декара седемстотин и четиридесет квадратни метра/,
земя III-та категория, намираща се в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643, местност „Сухия герен“, представляваща ПИ № 000029, парцел 22 /двадесет и две/ по
картата на възстановената собственост на селото.
„Полска култура с площ 29.203 дка“ /Двадесет и девет декара двеста и три квадратни
метра/, зея X-та кат., намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401, местност „Край село“, представляваща ПИ № 091011, парцел 11 /единадесет/ от масив 91
/деветдесет и едно/ по картата на възстановената собственост на селото.
„Друга изоставена нива“ с площ 27.313 дка /Двадесет и седем декара триста и тринадесет квадратни метра/, зея III-та кат., намираща се в землището на гр. Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702, местност „Долен герен“, представляваща ПИ № 190018, парцел
18 /осемнадесет/ от масив 190 /сто и деветдесет/ по картата на възстановената собственост на града.
Друга селскостопанска територия с площ 2.187 дка /Два декара сто осемдесет и седем квадратни метра/, земя VI-та кат., намираща се в землището на с. Алтимир,
ЕКАТТЕ 00401, местност „Обрашина“, представляваща ПИ № 112029, парцел 29
/двадесет и девет/ от масив 112 /сто и дванадесет/ по картата на възстановената
собственост на селото.
Друга селскостопанска територия с площ 0.908 дка /Деветстотин и осем квадратни
метра/, земя VI-та кат., намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401,
местност „Обрашина“, представляваща ПИ № 112031, парцел 31 /тридесет и едно/ от
масив 112 /сто и дванадесет/ по картата на възстановената собственост на селото.
Друга селскостопанска територия с площ 1.462 дка /Един декар четиристотин шестдесет и два квадратни метра/, земя VI-та кат., намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401, местност „Обрашина“, представляваща ПИ № 112033, парцел 33
/тридесет и три/ от масив 112 /сто и дванадесет/ по картата на възстановената собственост на селото.
ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 16.000 дка, земя ІІ категория, намираща се в местността ”Борольовец”, представляваща имот № 016014 по КВС на землището на с. Буковец.
ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 19.000 дка, земя V категория, намираща се в местността ”Краището”, представляваща имот № 023003 по КВС на землището на с. Буковец.
ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 2.809 дка, земя Х категория, намираща се в местността
”Падалото”, представляваща имот № 300048 по КВС на землището на с. Буковец.
ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ 4.293 дка, земя ІV категория, намираща се в местността
„Плашивец”, представляваща имот № 315026 по КВС на землището на с. Буковец.
Земеделска земя от 1.682 дка., ТРЕТА категория, с начин на трайно ползване - полска култура, представляваща имот №300002, находяща се в землището на с.Буковец,
местността "ПАДАЛОТО".
Земеделска земя от 0.103 дка., ЧЕТВЪРТА категория, с начин на трайно ползване посевна площ, представляваща имот № 315004, намираща се в землището на с. БуОбщина Бяла Слатина’2015
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Земеделска земя от 0.365 дка., ЧЕТВЪРТА категория, с начин на трайно ползване посевна площ, представляваща имот № 315005, намираща се в землището на с. Буковец, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Земеделска земя от 1.814 дка., ЧЕТВЪРТА категория, с начин на трайно ползване посевна площ, представляваща имот № 317011, намиращ се в землището на с. Буковец, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Земеделска земя от 1.476 дка., ЧЕТВЪРТА категория, с начин на трайно ползване посевна площ, представляваща имот № 318001, намираща се в землището на с. Буковец, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Земеделска земя от 1.914дка., ЧЕТВЪРТА категория, с начин на трайно ползване посевна площ, представляваща имот № 319053, намираща се в землището на с. Буковец, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Земеделска земя от 1.815 дка., ЧЕТВЪРТА категория, с начин на трайно ползване посевна площ, представляваща имот № 319054, намиращ се в землището на с. Буковец, местността "ПЛАШИВЕЦ".
Лозе с площ 1,117 дка /един декар сто и седемнадесет квадратни метра/, земя трета
категория, намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401 /нула нула четири нула едно/, местност „Лозята“, представляващ ПИ № 059095, масив 059 /петдесет
и девет/, парцел 095 /деветдесет и пет/, по КВС на землището на селото.
Друга селскостопанска територия, с площ 6,970 дка /шест декара и деветстотин и седемдесет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на
с. Тлачене, ЕКАТТЕ 72521 /седем две пет две едно/, местност „МИШОВА ТУФА“,
представляващ ПИ № 201021, масив 201 /двеста и едно/, парцел 021 /двадесет и
едно/, по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА с площ 2.298 дка /два декара двеста деветдесет и осем квадратни метра/, земя трета категория, намираща се в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643 /седем
три шест четири три/, местност „СТУБЛАТА“, представляваща ПИ № 053061, масив
053 /петдесет и три/, парцел 061 /шестдесет и едно/, по картата на възстановената
собственост на селото.
НИВА с площ 1.137 дка /един декар сто тридесет и седем квадратни метра/, земя
трета категория, намираща се в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643 /седем три
шест четири три/, местност „Край село“, представляваща ПИ № 086006, масив 086
/осемдесет и шест/, парцел 006 /шест/, по картата на възстановената собственост на
селото.
ДР. СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 58.723 дка /Петдесет и осем декара
седемстотин двадесет и три квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща
се в землището на с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012 /едно, четири, нула едно, две/, местност
„Драшански път“, представляващ ПИ №109001, масив 109 /сто и девет/, парцел 001
/едно/, по картата на възстановената собственост на селото.
ДР. СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 30.155 дка /Тридесет декара сто петдесет и пет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището
на с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012 /едно, четири, нула едно, две/, местност „Драшански
път“, представляващ ПИ №109011, масив 109 /сто и девет/, парцел 011 /единадесет/,
по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА с площ 4.800 дка /Четири декара и осемстотин квадратни метра/, земя трета
категория, намираща се в землището на с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012 /едно, четири, нула едно, две/, местност „Мончовец“, представляващ ПИ № 059003, масив 059
/петдесет и девет/, парцел 003 /три/, по картата на възстановената собственост на
селото.
Незастроен урегулиран поземлен имот I, пл. № 120 в кв. 26 по действащия регулационен план на с. Алтимир, с площ 4468 кв.м.
Незастроено дворно място с площ 500,00 кв.м, представляващо УПИ ХХІХ, пл. №
2654 в кв. 153 по действащия регулационен план на гр. Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина’2015

63.
64.
65.

66.

67.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

65
Общинско дворно място с площ 350 кв.м., представляващо УПИ VII в кв. 188 по плана на град Бяла Слатина, намиращо се на ул. “Родопи“ № 27а
Застроен УПИ ІI, пл. № 433, в кв. 8 по действащия регулационния план на с. Соколаре, с площ 351 кв.м.
ПИ № 049008, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 17.954 дка
/седемнадесет декара деветстотин петдесет и четири кв.м./, земя пета категория,
местността „Под село“, намиращ се в землището на с. Буковец, ЕКАТТЕ 06968.
НИВА – с площ 14.153 дка /Четиринадесет декара сто петдесет и три квадратни метра/, земя III-та кат., намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401, местността „Калето“, представляващо поземлен имот №030024, парцел 24 /двадесет и
четири / от масив 30 /тридесет/ по КВС на селото.
НИВА – с площ 1.613 дка /Един декар шестстотин и тринадесет квадратни метра/,
земя III-та кат., намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401, местността
„Калето“, представляващо поземлен имот №030025, парцел 25 /двадесет и пет/ от
масив 30 /тридесет/ по КВС на селото.
В. Имоти, върху които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да учреди ограничени вещни права /отстъпено право на строеж, право на управление и
ползване/; (т. 5 добавена с Реш.№ 963/26.03.2015; т. 6 добавена с Реш.№
978/30.04.2015; т. 7 - т. 8 добавени с Реш. № 1105/22.10.2015)
Учредяване право на строеж върху ТЕРЕН, находящ се в УПИ І, кв. 8 по плана на
с.Соколаре с площ 100,00 кв.м.
Предоставяне на право на ползване на общински имот /двор на начално училище
„Кирил и Методий“ в с.Търнава/ на лица, поели задължение да го поддържат в добро
състояние
Учредяване право на ползване на помещение с площ 81,32 кв.м. от сградаЧиталище, ПОС намираща се в УПИ І-1043, кв.58 по плана на гр.Бяла Слатина.
Част от имот публична общинска собственост, намиращ се в УПИ ХV, кв. 62 по плана
на с. Търнава - Северното крило с обща разгъната застроена площ от 484,67 кв.м.,
представляващо част от двуетажна сграда и част от мазе с обща полезна площ от
333.52 кв.м.. - за управление.
Учредяване право на ползване на две помещения, с обща площ 28,05 кв.м., намиращи се на 1-вия етаж от сграда, ЧОС на ул. “Хан Крум“ № 64, гр. Бяла Слатина.
Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение, с обща площ 9,86кв.м., намиращо се на първия етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина, находящ се в УПИ ІV-1060, кв. 80
Учредяване право на строеж за пристрояване към съществуваща сграда в УПИ І , кв.
89 по плана на гр.Бяла Слатина с площ 24,50 кв.м.
Учредяване право на строеж върху терен находящ се в УПИ І, кв. 160 за изграждане
на автомивка с площ 184 кв.м.
Г. Имоти, които Община Бяла Слатина има намерение да предостави на концесия;
Язовир "Градините" с площ 39,523 дка. и обем 356 куб.м. в землището на с.Буковец с
кад.№ 000206 и ЕКНМ 06968
Язовир в землището на с.Буковец с площ 18,520 дка. и обем 150 куб.м. кад.№000244
ЯЗОВИР с площ 20,398 дка. намиращ се в землището на с.Враняк, местността
"ЯЗОВИРА", представляващ имот № 132001, парцел № 001 от масив № 132 , по
картата на възстановената собственост на селото.
Язовир в землището на с.Габаре с площ 106,323 дка. и обем 711 куб.м.,кад.№ 000332
ЯЗОВИР с площ 10,169 дка. намиращ се в землището на с.Драшан, местността
"ЛЪГА", представляващ имот № 000148 по картата на възстановена собственост на
селото.
ЯЗОВИР с площ 107,659 дка. намиращ се в землището на с.Драшан, местността
"ЕЗЕРОТО", представляващ имот № 000094 по картата на възстановената собствеОбщина Бяла Слатина’2015
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ност на селото.
ЯЗОВИР с площ 21,670 намиращ се в землището на с.Комарево, представляващ
имот № 000126 по картата на възстановената собственост на селото.
Язовир "Под селото" в землището на с.Соколаре с площ 47,824 дка. и обща площ на
имота със сервитутната ивица 52,182 дка., кадастрален № 000138
Язовир в землището на с.Соколаре с площ 45,241 дка. с кадастрален № 000089
Язовир "Соколаре" в землището на с. Соколаре с площ 75,75 дка. и обем 257 куб. м.
Кад. № 000182
ЯЗОВИР с площ 26,232 дка., намиращ се в землището на с.Тлачене, местността
"КОМАРЕВСКИ ПЪТ", представляващ имот № 000079 по картата на възстановената
собственост на селото.
ЯЗОВИР "Лековит кладенец" с площ 185,536 дка. намиращ се в землището на
с.Търнава, представляващ имот № 000622 по картата на възстановената собственост на селото.
ЯЗОВИР "Руменя" с площ 75,601 дка. намиращ се в землището на с.Търнава, представляващ имот № 000619 по картата на възстановената собственост на селото.
ЯЗОВИР с площ 88,798 дка. намиращ се в Землището на с.Търнак, представляващ
имот № 000106 по картата на възстановената собственост на селото.

ІV. Имоти, които Община Бяла Слатина има намерение да предложи за замяна срещу
имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
За сега няма такива имоти.
V. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да придобие в собственост
и способите за тяхното придобиване
За сега няма такива имоти
VІ. Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване
За сега няма такива имоти
VІІ. Обекти от първостепенно значение
За сега няма такива имоти
VІІІ. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да преотреди (т. 9 добавена с Реш.№ 1090/24.03.2015; т. 10 - т. 11 добавени с Реш. № 1105/22.10.2015; т. 12 т. 137 добавени с Реш. № 19/03.12.2015)
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ПИ №015019, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 7.882 дка в м. „Сборно поле” в
землището на с. Соколаре, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ №000264, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 0.906 дка в м. „Новите лозя” в
землището на с. Търнак, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ №060020, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 7.285 дка в м.„ Край село” в
землището на с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ №000458, пасище, мера, IV-та кат. земя, с площ 42.569 дка, в м.„Преки дол“ в
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ №025003,
пасище, мера, V- та кат. земя, с площ 63.646 дка, в м. „Женино
бърдо“, землището на с. Комарево, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ №000067, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 16.048 дка, в м. „Край село“, в
землището на с. Бъркачево, община Бяла Слатина, обл. Враца
ПИ №118003, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 12.408 дка, в м. „Червения брег“,
в землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, обл. Враца.
Община Бяла Слатина’2015

67
8.
9.

10.
11.
12.

13.

ПИ №000260, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 77.218 дка, в м. „Рашов геран“, в
землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ № 000444, представляващ ПАСИЩЕ МЕРА, с площ 289.183 дка /двеста осемдесет и девет декара сто осемдесет и три кв.м./, земя трета категория, местността
„Окопа“, намиращ се в землището на с. Търнак, ЕКАТТЕ 73660.
ПИ №030024, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 14.153 дка, в м. „Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ №030025, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 1.613 дка, в м. „Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПАСИЩЕ, МЕРА– с площ 0.345 дка /Триста четиридесет и пет квадратни метра/,
земя III-та кат., намираща се в землището на с. Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, представляващо поземлен имот №000045, парцел 45 /четиридесет и пет / по КВС на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА– с площ 0.395 дка /Триста девeтдесет и пет квадратни метра/, земя III-та кат., намираща се в землището на с. Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, представляващо поземлен имот №000043, парцел 43 /четиридесет и три / по КВС на селото.
ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Бяла Слатина през 2015 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2015 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
Настоящата програма е приета с Решение № 925 / 29.01.2015 г. и допълнена с Решение № 946 / 19.02.2015 г.; с Решение № 963 / 26.03.2015 г.; с Решение № 978 / 30.04.2015 г.;
с Решение № 1029 / 30.06.2015; с Решение № 1046 / 20.07.2015; с Решение № 1074 /
20.08.2015; с Решение № 1090 / 24.09.2015; с Реш. № 1105 / 22.10.2015; с Реш. №
19/03.12.2015 и с Реш. № 37/22.12.2015..

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:
/инж. Н. Петрова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/В. Борисова/
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