
Номер на 

АДС

частна 

публична
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място
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одържавяване
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Забележка № на стар АДС

1

частна 

10.03.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС

кв. 200, пл. №

4817

бул. "Цар Освободител" № 86

бл. "Афродита" Други

административни  помещения, 

кафе-бар, 2 магазина 7647/29.04.82 г

2 частна 30.03.99 г.

с .Кривина, 

община Ценово

чл. 45, ал. 3 от

ППЗСПЗЗ

парцел 10 към

обект Кравефер-

ма към обект Кравеферма Държавен терен с площ от 10 690 кв.м.

3 частна 30.03.99 Г.

с .Кривина, 

община Ценово

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ

парцел 20 от 

стоп.двор обект "Свободен парцел" Държавен терен с площ от 6 090 кв. М.

4 частна 26.04.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС

кв. 300 пл. 

3760 ул. "Независимост" № 3 Други

казарма, щаб и 

терен от 5 950 кв м

5 публична 28.04.99 г.

Брестовица, 

община Борово чл. 68 от ЗДС

кв. 21, п. 1, пл.

№ 107

ДДЮ Пом. Училище "Св. СВ.

Кирил и Методий" Други терен от 3 600 кв м и 2 бр. Сгради

Съставен нов АПДС №

5066/23.03.2012 г. 11/26.02.51 г.

6 частна 28.04.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС местност "Липака" Отписан

жилищно-стопанска сграда с

площ от 88,12 кв м

Отписан със зап. 525/

26.10.99 г  на ОУ

7 частна 04.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС

ж.к. "Локомотив", алея "Топола"

№ 6, бл. "Божур" Смесени

ІІІ и ІV етаж от сграда, 1/2 ид ч от

сутерена, 1/2 ид ч от ОЧ

Отписан със З-д №

5-95-00-861/22.12.17 г.

на ОУ - област Русе

8 частна 04.05.99 г.

Русе, 

с.Басарбово чл. 68 от ЗДС имот № 000223 местност "Мелницата" Отписан терен от 26 395 кв м и 24 сгради

Отписан със З-д №

9500-245/14.04.03г.на

ОУ на област Русе

9 частна 04.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС

ж.к. "Чародейка-Г-юг" -

северно от бл.№ 105 Други

магазин - едноетажна сграда,

сглобяема метална констр. Със

ЗП от 181,80 м2

10 частна 04.05.99 г.

Русе, 

с.Басарбово чл. 68 от ЗДС имот № 000274 местност "Малък саджак" Отписан терен  1 975 кв м и 3 бр сгради

Отписан със З-д №

9500-246/14.04.03г.на

ОУ на област Русе

11 частна 04.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС ж.к. "Дружба-І" Отписан

магазин със застроена площ от

181,80 м2

Отписан със З-д № 850/

29.08.02 г. на ОУ

12 частна 04.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС кв. 587

бул. "България" № 118

к-с "Дружба-ІІ", жск "Левента" Други тото пункт 27,38 кв м

Съставен нов АЧДС №

5377/25.11.2013 г.

13 частна 04.05.990г.

с .Глоджево, 

община Ветово

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ парцел 12 към обект стоп.двор "Бува дам" Отписан

прилежащ терен от 2 618

кв м към обект 

"Склад за зърно"

Отписан със заповед №  

285/29.06.99 г на ОУ

14 частна 04.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС кв. 134

ъгъла между ул."Николаевска" 

и ул."Бозвели" Други

трафопост с площ 40 кв м ТП КV 

"Бозвели" 

2х400 КVА

15 частна 14.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС

Източна промшлена зона

ул. "Иван Ведър" № 1 Други

терен от 11 000 кв м и 4 бр.

сгради 8910/03.09.90 г.

16 публична 14.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС кв. 659, п. І-120 ж.к."Здравец",ул."Байкал"№10 Смесени

терен от 4 150 кв м

 и част от сграда 

Съставен нов АПДС №

5386/10.12.2013 г.

АОС98/17.07.95

АДС5110/5868

/28.10.74 т.

17 частна 14.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС

ж.к. "Дружба-І", бл.3,вх.Ж,ет.4

ап.7б Други апартамент с площ 38,10 кв м 7674/20.08.82 г.

18 частна 14.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС парцел І

Източна складова зона

ул. "Акад. М. Арнаудов" № 4 Други

терен от 18 300 кв м

 и 7 бр. Сгради

З-д № 648/14.08.01г.

На ОУ на област Русе-

част отписан 

и З-д № 753/02.07.02г.на 

ОУ-част отписан 9778/15.03.95 г.

19 частна 14.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС кв. 63, пл.№ 547 ул."Отец Паисий" № 6 Отписан терен от 1 227 кв м и 3 бр. Сгради

Отписан със З-д №

9500-247/14.04.03 г.на

ОУ на област Русе

4824/17.03.74 г.

9010/23.03.91 г.

20 публична 14.05.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС

Източна промшлена зона

района на Дунав мост Други

терен от 6 300 кв м и 5 бр. 

Сгради

Съставен нов АПДС №

6760/11.12.2019 г.

21 частна 14.05.99 г.

с.Голямо Враново

общ. Сливо

поле

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ п. ХІ

по парцеларния план на стоп.

Двор Държавен

прилежащ терен към сграда с 

площ от 3 427 кв м

Главен регистър на имотите - държавна собственост



22 частна 14.05.99 г.

с.Голямо Враново

общ. Сливо

поле

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ парцел ІХ

по парцеларния план на стоп.

Двор Държавен

прилежащ терен към сгради с

площ 4 085 кв м

23 частна 14.05.99 г.

с. Писанец 

община Ветово

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ парцел ХІІІ обект Зърносушилня Държавен терен от 12 327 кв м

24 частна 14.05.99 г. Русе ДЗС чл. 68 от ЗДС жил. Зона Други метален склад

25 частна 14.05.99 г. Русе ДЗС чл. 68 от ЗДС

производствено складова 

зона Други складове 

26 публична 14.05.99 г.

гр. Борово

общ. Борово чл. 68 от ЗДС кв. 79 пл. № 515 ул. "9-ти септември" № 2б Други терен от 1 730 кв м и 2 бр. сгради

От имота е образуван ПИ с 

идентификатор 05611.1341 

по кад.карта на гр. Борово. 

За имота е съставен нов 

АПДС № 4731/09.06.2010 г.

27 публична 14.05.99 г.

гр. Борово

общ. Борово чл. 68 от ЗДС

км.61+070 по 4

жп линия, кв. 79,

пл. № 813 Други терен от 2 250 кв ми 5 бр. Сгради

Съставен нов АПДС №

5163/14.06.2012 г.

28 публична 14.05.99 г.

с. Иваново, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС пл. № 388

гара Иваново, ул. "Олимпийска"

№ 2 Други терен от 960 кв м и 2 бр. сгради

сграда № 2 е съборена. За 

имота е съставен нов 

АПДС № 4722/04.06.2010 г.

29 публична 14.05.99 г.

гр.Бяла, общ.

Бяла чл. 68 от ЗДС гара Бяла Други терен от 2 540 кв м и 2 бр. сгради

30 публична 14.05.99 г.

гр.Бяла, общ.

Бяла чл. 68 от ЗДС

гара Бяла, ул. "Железничарска"

№ 21 Други терен от 470 кв м и сграда

31 частна 11.06.99 г.

с. , 

общ. Иваново чл. 68 от ЗДС имот № 271006 м. "Полето" Други терен 2,940 дка и сграда

32 частна 11.06.99 г.

с. Обретеник, 

общ. Борово чл. 68 от ЗДС тракторен стан Други терен 2,973 дка и сграда

33 частна 11.06.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС

кв. "Здравец-Север"ул. 

"Рупел" Други

тото пункт "Чумерна" з.пл. 

11,25 кв м

Съставен нов АЧДС №

5378/29.11.2013 г.

34 частна 11.06.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС кв. 510

кв."Родина" 

ул."Сърнена гора" Други

тото пункт "Сърнена гора" със ЗП 

от 22,75 кв м

Съставен нов АЧДС №

5384/03.12.2013 г.

35 частна 11.06.99 г.

гр. Борово

общ. Борово чл. 68 от ЗДС кв. 31

бул."Девети септември"

№ 35а Други

тото пункт със застроена

площ 28 кв м

Съставен нов АЧДС №

5390/13.12.2013 г.

36 публична 11.06.99 г.

кв. Долапите

Русе чл. 68 от ЗДС имот № 000200 гара Долапите Други

терен от 11 752 кв м и 

двуетажна масивна сграда със ЗП 

от 132 м2, построена 1989 г.

Имотът е част от терени от 

км. 12+850 до км. 23+600 

по 4-та ЖП линия с площ 

от 321 910 м2. За имота е 

съставен нов АПДС № 

120/07.10.99 г.

37 частна 11.06.99 г.

Две могили, общ.

Две могили чл. 68 от ЗДС имот № 000109 м. "Мошола" Смесен

терен от 249,322 дка

и 3 бр. Сгради

Нови АДС №№ 1125 и

1126/18.03.02г.на ОУ 402/11.01.91 г.

38 частна 11.06.99 г.

с. Пет кладенци,

общ. Бяла чл. 68 от ЗДС имот № 11011 Други терен от 6,299 дка и кантон

Съставен нов АЧДС №

6686/24.09.2019 г. 4/02.03.51 г.

39 частна 11.06.99 г.

с. Пет кладенци,

общ. Бяла чл. 68 от ЗДС имот № 36002 Други терен от 0,370 дка и сграда

Съставен нов АЧДС №

6683/24.09.2019 г. 4/02.03.51 г.

40 частна 11.06.99 г.

гр. Борово

общ. Борово

чл. 68 от ЗДС, чл. 148

, ал.1 от ППЗДС кв. 117, п. VІ-707 Други

терен от 1 142 кв м и 

двуетажна къща 478/18.03.92 г.

41 частна 28.06.99 г. Русе

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ пар. ХІІ м. "Слатина" Държавен

прилежащ терен с 

площ от от 4,862 дка

42 частна 28.06.99 г.

с. Николово, общ.

Русе

чл. 68 от ЗДС, чл. 148

, ал.1 от ППЗДС

ч. От отдели 20б,

подотдел а, 205 и

207, подотдели б Други

част от терен, 

целия от 1 213,5 дка

 и 138 бр. сгради

Отписан със З-д №

9500-551/10.11.08г.на

ОУ-област Русе 8/28.12.50 г.

43 частна 28.06.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС пар. ХХХІV бул. "Тутракан" № 100 Други

сграда със застроена площ от  

 497 кв м 9803/28.03.95 г



44 частна 28.06.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС пар. ХХХІІІ бул. "Тутракан" № 100 Отписан

сграда "Институт" със ЗП от

5830,22 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-843/21.09.12 г.

на ОУ-област Русе 9803/28.03.95 г

45 частна 28.06.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС пар. ХХХІІ бул. "Тутракан" № 100 Други

сграда със застроена

 площ от  1 466 кв м 9803/28.03.95 г

46 частна 29.06.99 г. Бяла

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ пар. ХІ, кад. № 12 м. "Катарае" Отписан терен от 512,8 кв м

Отписан със Заповед № 

451/06.10.99 г.

47 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 94, пар.І м. "Нови ниви" Държавен терен от 1 280 кв м

48 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 93, пар. 7 м. "Нови ниви" Държавен терен от 7 656 кв м

49 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 93, пар. 5 м. "Нови ниви" Държавен терен от 243 кв м

50 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 93, пар. 6 м. "Нови ниви" Държавен терен от 5 849 кв м

51 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 93, пар. 2 м. "Нови ниви" Държавен терен от 5 917 кв м

52 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 93, пар. 4 м. "Нови ниви" Държавен терен от 328 кв м

53 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 93, пар. 3 м. "Нови ниви" Държавен терен от 625 кв м

54 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 93, пар. 1 м. "Нови ниви" Държавен терен от 5 361 кв м

55 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 62, пар. 2 бивш стоп двор Държавен терен от 907 кв м

56 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 62, пар. 1 бивш стоп двор Държавен терен от 1 153 кв м

57 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 61, пар. 2 бивш стоп двор Държавен терен от 3 367 кв м

58 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 61, пар. 1 бивш стоп двор Отписан терен от 2 300 кв м

Отписан със Заповед № 

254/22.03.2001г.На ОУ

59 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 60, пар. 11 бивш стоп двор Отписан терен от 1 546 кв м

Отписан със Заповед № 

253/22.03.2001г. На ОУ

60 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 60, пар. 10 бивш стоп двор Отписан терен от 1 788 кв м

Отписан със Заповед  № 

252/22.03.2001г.На ОУ

61 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 60, пар. 9 бивш стоп двор Отписан терен от 2 065 кв м

Отписан със Заповед № 

252/22.03.2001г. На ОУ

62 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 60, пар. 8 бивш стоп двор Държавен терен от 2 459 кв м

63 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 60, пар. 7 бивш стоп двор Държавен терен от 1 049 кв м

64 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 60, пар. 6 бивш стоп двор Отписан терен от 307 кв м

З-д № 261/

22.03.2001г.

На ОУ



65 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 60, пар. 4 бивш стоп двор Отписан терен от 447 кв м

З-д № 260/

22.03.2001г.

На ОУ

66 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 60, пар. 3 бивш стоп двор Отписан терен от 1 347 кв м

З-д № 259/

22.03.2001г.

На ОУ

67 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 60, пар. 2 бивш стоп двор Отписан терен от 1 205 кв м

З-д № 258/

22.03.2001г.

На ОУ

68 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 60, пар. 1 бивш стоп двор Отписан терен от 542 кв м

З-д № 255/

22.03.2001г.

На ОУ

69 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 59, пар. 2 бивш стоп двор Отписан терен от 1 373 кв м

З-д № 257/

22.03.2001г.

На ОУ

70 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 58, пар. 8 бивш стоп двор Държавен терен от 500 кв м

71 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 58, пар. 7 бивш стоп двор Отписан терен от 358 кв м

З-д № 256/

22.03.2001г.

На ОУ

72 частна 29.06.99 г.

с. Красен, общ.

Иваново

чл. 68 от ЗДС, 45, ал.3

ППЗСДЗЗ кв. 58, пар. 6 бивш стоп двор Отписан терен от 2 257 кв м

З-д № 251/

22.03.2001г.

На ОУ

73 публична 01.07.99 г.

с. Стърмен, общ.

Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл. 2

, ал. 2 т.4 от ЗДС кв. 10 Отписан

терен от 10 000 кв м 

и 5 бр сгради

Отписан със З-д №

РД 02-14-389/16.05.07г.

На МРРБ

74 частна 06.07.99 г. Русе

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ кв. 13, пар.4 местност "Орта икинлик" Отписан

прил. Терен от 0,457 дка към

сграда "Бензиностанция"

Отписан със З-д №

5-95-00-692/15.10.19 г.

на ОУ - област Русе

75 частна 06.07.99 г. Русе

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ кв. 13, пар.12 местност "Орта икинлик" Държавен

прил терен от 0,469 дка към

сграда "Мокър филтър"

76 частна 06.07.99 г. Русе

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ кв. 13, пар.18 местност "Орта икинлик" Държавен

прил.терен от 0,329 дка към

сграда "Резервоар за вода"

77 частна 06.07.99 г. Русе

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ масив 13, пар.2 местност "Под ормана" Държавен

прил.терен от 3,521 дка към сгр.

"Работилница и полски стан"

78 частна 06.07.99 г. Русе

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ масив 13, пар.10 местност "Под ормана" Държавен

прил.терен от 4,751 дка към сгр.

"Краварник за 150 крави"

79 частна 06.07.99 г. Русе

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ масив 13, пар. 11 местност "Под ормана" Отписан

прил. Терен от 5,145 дка към сгр.

"Краварник за 150 крави"
З-д № 387/

09.04.2002г.

На ОУ-област Русе

80 частна 06.07.99 г. Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл. 45, 

ал.3 от ППЗСПЗЗ парцел ХХ бивш стоп двор Отписан

терен от 1 300 кв.м. - извън

регулационния план

Отписан със Заповед № 

176/01.03.99 г. на ОУ-

област Русе 



81 частна 20.07.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС кв. 149 ул. "Борисова" № 122 Други

обект "Заводски жилища" 

представляващ седем етажна

монолитна сграда със

ЗП 864,56 кв.м.: партерен етаж от 

109 кв.м. и всички етажи от 

І до VІ-837,49 кв.м.,състоящи се

от 80 броя жилища, както и % на

съсобственост от ОЧС - 91,91%

Със З-д № 9500-537/

08.08.06г.на ОУ-област

Русе се отписват:

ап.№ 1-01,ет.1 със ЗП

от 19,68 м2,заедно с

0,509% ид.ч.от ОЧС и

от ОПС, ап.№ 1-20,ет.1

със ЗП от 19,91 м2,

заедно с 0,514%ид.ч.

От ОЧС и от ОПС, 

ап.№ 2-13, ет.2 със

ЗП от 81,44 м2 и ид.ч.и

ап.№ 5-08,ет.5  съсЗП

от 39,23 м2 и ид.ч. 9084/16.06.92 г.

82 частна 20.07.99 г. Русе

чл. 45, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ парцел 6 кв. Средна кула Отписан

прил. Терен от 16,000 дка към

обект "Кравеферма"

З-д № 532/

19.07.02г.на

ОУ-област Русе

83 публична 02.08.99 г. Русе

чл. 68 от ЗДС, чл.2,

ал.2, т. 2 и 4 от ЗДС кв.338.1, п. І ул. "Доростол" № 108 Отписан

терен от 4 570 кв.м. и масивна

сграда със застр. площ 941 кв.м.

Отписан със З-д №

РД02-14-1452/

07.12.07г. На МРРБ 815/28.12.50 г.

84 частна 11.08.99 г.
с. Мартен

община Русе чл. 68 от ЗДС имот № 000161 местност "Калето" Отписан терен от 18 787 кв.м. и 7 бр. Сгр.

З-д №246/

21.03.2001г.

На ОУ-област Русе

85 частна 12.08.99 г.
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл.45,

ал. 3 от ППЗСПЗЗ масив 256, п. 1

землището на селото - 

извън регулация Отписан терен от 3 391 кв.м.

З-д № 180/

01.03.2000г.на ОУ-

област Русе

86 частна 12.08.99 г.
с. Сливо поле

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл.45,

ал. 3 от ППЗСПЗЗ масив 256, п. 2

землището на селото - 

извън регулация Отписан терен от 2 504 кв.м.

З-д № 179/

01.03.2000г. На ОУ-

област Русе

87 публична 16.08.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС
кв. 53, пл. № 

2742 ул. "Червен" № 18 Други

96,41% ид.части от имота,предст.

дворно място от 567 кв.м. и 2

броя сгради

За останалите 3,59%

ид.части от имота е

съставен АДС №

3905/11.02.70 г.

Съставен е нов АДС

№ 3111/18.08.04 г. 7664/07.07.82 г.

88 частна 16.08.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС ул. "Пристанищна" № 22 Отписан част от адм.сграда: ІV и V етаж

Отписан със З-д №

5-95-00-19/15.01.2020 г.

на ОУ - област Русе

9114/877/

20.10.92 г.

89 частна 16.08.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС парцел І - 41

Източна промишлена зона

ул. "Иван Ведър" № 5 Други

терен от 7 000 кв.м.и 3/5 ид.ч.

От сграда-"Пункт за ГТП" със

застр.площ 3 600 кв.м. и още

3 броя сгради

7617/31.02.82 г.

Актуал. 06.04.

94 г.

871/17.11.97г.

90 публична 16.08.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС
кв.321, пл.№ 

4221 ул. "Александровска" № 108 Други терен от 7 553 кв.м. И 2 бр.сгради

Съставен нов АПДС №

6318/04.04.2016 г. 753/28.12.50г.

91 частна 16.08.99 г.
гр. Ветово

общ. Ветово

чл. 68 от ЗДС, чл.45,

ал. 3 от ППЗСПЗЗ кв. 180, парцел І Държавен терен от 5 850 кв.м.

92 частна 16.08.99 г.
гр. Ветово

общ. Ветово

чл. 68 от ЗДС, чл. 45, 

ал.3 от ППЗСПЗЗ
кв. 180, 

парцелVІІ Държавен терен от 951,7 кв.м.

93 частна 16.08.99 г.
с. Бабово

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл.45,

ал. 3 от ППЗСПЗЗ кв. 17, п.VІІ-125 Отписан терен от 3 260 кв.м.

З-д № 268/

17.03.2000г. 141/01.06.71 г.

94 частна 16.08.99 г.
с. Бабово

общ.Сливо поле чл. 71 от ЗДС кв.17,п.ХІІ-117 Отписан терен от 630 кв.м.

З-д № 9500-

84/20.01.03г.

На ОУ 135/01.06.71 г.



95 частна 16.08.99 г.
с. Бабово

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл. 45, 

ал.3 от ППЗСПЗЗ кв. 17, парцел ХІ Отписан терен от 630 кв.м.

З-д № 269/

17.03.2000г.

96 частна 16.08.99 г.
с. Борисово

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл. 45, 

ал.3 от ППЗСПЗЗ парцел 4 Отписан

терен от 1 484 кв.м. Към обект

"Сервиз"

З-д № 543/

22.06.2000г.

97 частна 16.08.99 г.
с. Борисово

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл. 45, 

ал.3 от ППЗСПЗЗ парцел 3 Отписан

терен от 1 559 кв.м.към обект

"Сервиз"

З-д № 542/

22.06.2000г.

98 частна 16.08.99 г.
с. Борисово

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл. 45, 

ал.3 от ППЗСПЗЗ парцел 2 Отписан

терен от 764 кв.м. към обект 

"Сервиз"

З-д № 544/

22.06.2000г.

99 частна 18.08.99 г.
гр. Ветово

общ. Ветово

чл. 68 от ЗДС, чл. 45, 

ал.3 от ППЗСПЗЗ п. 3, извън рег. местност "Овагьол" Държавен

терен от 3868,9 кв.м. Към обект

"Овцеферма"

100 частна 18.08.99 г.
с. Новград

общ. Ценово

чл. 68 от ЗДС, чл. 45, 

ал.3 от ППЗСПЗЗ п.25 - гараж извън стр.граници на нас.място Държавен терен от 616 кв.м. Към "Стоп.двор"

101 частна 18.08.99 г.
с. Новград

общ. Ценово

чл. 68 от ЗДС, чл.45,

ал. 3 от ППЗСПЗЗ п. 41 - маш. Двор извън стр.граници на нас.място Държавен

терен от 10 596 кв.м. Към "Стоп.

двор"

102 публична 19.08.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС кв. 169, п.І - 923 ул. "Ал. Стамболийски" № 1 Други терен от 79 дка и 9 бр. Сгради

Съставени нови АПДС

№№ 3902/08.03.06 г. за ПИ 

№ 63427.2.5684 с площ 

1533 м2 и постр. Върху 

него сгради, 

АПДС № 4887/17.06.2011 г. 

за ПИ № 63427.2.5685 с 

площ 1649 м2 и АПДС № 

6179/

30.12.2014 г. за ПИ № 

63427.2.923 с площ от 76 

809 м2, заедно с 

построените върху него 

сгради

103 частна 01.09.99 г. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 от 

ЗДС ул. "Муткурова" № 42 Отписан

/канцелария на І - я етаж на 

пристройка на бл. "Опера" със

застр.площ 99,85 кв.м./ - 

апартамент от 99,85 кв.м., изба

от 10,89 кв.м.заедно с 1,230 %

ид.части ОЧС и ОПС

Отписан със Заповед  № 

626/14.12.99 г. на ОУ

6203/6195/

27.10.77 г.

104 частна 07.09.99 г.
с. Борисово

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл. 45, 

ал.3 от ППЗСПЗЗ парцел 9

"Машинотракторен двор" -

изв.регулация Държавен терен с площ от  3931 кв.м.

105 частна 21.09.1999

с.Топчии

общ.Ветово чл.68 от ЗДС и др. имот № 001004 местност "По реката" Отписан

терен от 77 272 м2 и 15 бр.

Сгради

З-д № 576/

01.08.2001г.

На ОУ

106 частна 23.09.99 г.  Русе

чл. 45, ал.8 от 

ППЗСПЗЗ имот № 13031 местност "Под ормана" Държавен терен от 8,484 дка

Съставени нови АДС

№№ 3943/26.05.06 г. и

4492/02.12.08 г.

107 частна 23.09.99 г.  Русе чл. 68 от ЗДС ДЗС

Районна експериментална

база Отписан

комб. Сграда "баня-фурна" със 

застр.площ 347 кв. м.

зап.№ 527/

26.10.99 г. 6813/13.02.79 г

108 частна 23.09.99 г.  Русе чл. 68 от ЗДС ДЗС стоп двор на експ. База Отписан

обект бензиностанция съст. се от

2 сгради

зап. 526/

26.10.99 г.

6807/6808/

13.02.79 г.

109 частна 23.09.99 г.  Русе чл. 68 от ЗДС Обр чифлик

зона със смесено 

предназначение Отписан

сграда "Свинарник" със застр.

площ 894 кв.м

зап. № 528/

26.10.99 г. 6651/12.01.79 г.



110 частна 23.09.99 г.  Русе чл. 68 от ЗДС кв. 5 Обр. чифлик Община Русе Отписан

адм сграда със застр площ

243 кв м

зап.№529/

26.10.99 г.

6719/18.01.79 г.

111 частна 23.09.99 г.  Русе чл. 68 от ЗДС кв. 5 Обр. чифлик Община Русе Отписан

хотел-приемна със застр площ

183,87 кв м

зап. №530/

26.10.99 г. 6729/22.01.79 г.

112 частна 23.09.99 г.  Русе чл. 68 от ЗДС кв. 6 Обр. чифлик Община Русе Отписан

сграда"Конюшня" със застр площ

866 кв м

зап.№531/

26.10.99 г. 6682/16.01.79 г.

113 частна 23.09.99 г.  Русе чл. 68 от ЗДС кв. 5 Обр. чифлик Община Русе Отписан

сграда "Работнически стол и

общежитие" със застр площ 484 кв 

м

зап. №532/

26.10.99 г. 6644/12,01.79 г.

114 частна 06.10.99 г.  Русе чл. 68 от ЗДС кв. 596, пар. І ж.к."Дружба-ІІ" Други

обект ТП 10 КV "Бръшлян" 

2х400 КVА

115 частна 06.10.99 г.
с. Сандрово

общ. Русе

чл. 45, ал. 3 от 

ППЗСПЗЗ пар. 18 стоп двор Отписан терен с площ 2 443 кв.м.

З-д № 687/

24.09.2001г.

На ОУ

116 частна 06.10.99 г.  Русе

чл. 45, ал. 3 от 

ППЗСПЗЗ имот № 013007 местност "Под ормана" Държавен терен с площ 2,603 дка

З-д № 69/

09.02.2001г.

На ОУ

117 публична 06.10.99 г.  Русе чл. 68 от ЗДС кв. 169, пар. І-923 пл."Ал. Стамболийски" № 1 Други

зап част от ЦЖП гара с разгъната

застр площ 2 172 кв.м:сутерен-

300 кв.м.,І ет.-237 кв.м.,ІІет.-

1 521 кв.м.,тав.пом.114 кв.м. 

Съставен нов АЧС №

5397/27.12.2013 г.

118 публична 06.10.99 г.  Русе чл. 68 от ЗДС

имоти №№ 

000376,000565

000060,000444

000448

местности "Орта екенлик" и

"Ломски отдел" Други

І имот-80,674 дка, ІІ имот-

40,325 дка, ІІІ имот-48,358 дка,

ІV имот-11,251 дка, V имот-

30,351 дка:

общо 210,959 дка и 4 бр.сгради

Съставен нови АПДС №№ 

4888/17.06.2011 г.

4920/10.08.2011 г.,

4921/10.08.2011 г.,

4917/09.08.2011 г.,

4923/12.08.2011 г.,

4905/29.07.2011 г.,

5450/11.04.2014 г.

119 публична 06.10.99 г.

междугарието на

гара Ясеновец и

гара Просторно чл. 68 от ЗДС

от км.23+990 до

км.59+000 по 9 

жп линия

местности "Землище Ветово"

,"Гарата" и "Кавакпаралчак" Други терени от 1 165,881 дка

Съставени нови АДС №№ 

5340/27.05.2013 г., 

5331/20.05.2013 г., 

5337/20.05.2013 г., 

5332/20.05.2013 г., 

5342/17.06.2013 г.

120 публична 07.10.99 г.

кв. "Средна кула"

и кв. "Долапите"

община Русе чл. 68 от ЗДС

от км.12+850 до

км.23+850 по 4 

жп линия

местности "Мерата" 

и "Над линията" Други терени от 321,910 дка

Съставени нови АПДС №№

4881/07.06.11 г., 4834/ 

28.03.11 г., 4833/28.03.11 

г.,

4835/28.03.11 г., 4837/ 

28.03.11 г., 4836/28.03.11 

г.,

4840/28.03.11 г., 4839/ 

28.03.11 г. 



121 публична 07.10.99 г.

междугарието 

на Русе-разпр.

и гара Ястребово чл. 68 от ЗДС

от км.1+400 до

км. 23+990 по 9

жп линия; в 

землищата на 

гр.Русе, 

Образцов 

чифлик, 

с.Червена вода, 

с.Ястребово

междугарието на Русе 

Разпределителна

и гара Ястребово, местности

"Кабаклъка","Трансформатoра","

Ташлъка","Край село"  Други
терени с площ от 

 863,093 дка и 6 бр. Сгради

Теренът включва сл.имоти 

№ 000514 в гр.Русе и 3бр. 

сгради; № 1 по плана на 

Образцив чифлик; №№ 

000384 и 000413 в с.Ч.вода, 

№№ 

000033,000034,000035, 

000036,000087,000088, 

000089,00090,000091, 

000117,000118,000119 и 

сграда, 000120 в 

с.Ястребово

Съставени нови АПДС №№ 

4915 и 4916/ 09.08.2011 г., 

5297/19.02.2013 г. и 

6197/19.02.2015 г.

122 частна 07.10.99 г.
с. Ряхово

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл.45,

ал. 3 от ППЗСПЗЗ парцел 75 Отписан терен от 1 152 кв.м. извън регул.

З-д № 358/

05.04.2001г.

На ОУ

123 частна 07.10.99 г.
с. Сливо поле

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл.45,

ал. 3 от ППЗСПЗЗ пар. Х, кв. 68 стопански двор Отписан терен от 1 666 кв м 

З-д № 1011/

25.11.02г.

На ОУ

124 частна 07.10.99 г.
гара Бяла,

община Бяла

чл. 68, ал. 5 от ЗДС

,чл. 8 от З-н за БДЖ

кв. 46 по плана 

на

гара Бяла землището на гара Бяла Други

2 сгради към "Техн. Работилница"

със застр.площ 706 кв.м. 1593/13.07.93 г.

125 частна 07.10.99 г.
гр. Ветово

общ. Ветово

чл.68, ал.3 от ЗДС, 

чл. 45, ал. 3 от

ППЗСПЗЗ пар. 11 местност "Овагьол" Държавен

терен от 802,5 кв.м. Към

"Овцеферма"

126 частна 07.10.99 г.
гр. Ветово

общ. Ветово

чл.68, ал.3 от ЗДС, 

чл. 45, ал. 3 от

ППЗСПЗЗ пар.3 извън рег. Държавен терен от 3 432,8 кв.м.

127 публична 21.10.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС
Източна промишлена зона

бул. "Липник" № 115 Други

държ. Имот от 8 290 кв.м.и 2 бр.

Сгради - ОПУ "Д-р Петър Берон"-

Русе

Отписан със З-д №

РД-02-14-465/31.03.09г.

На министъра на РР и

благоустройството 9382/06.07.94 г.

128 частна 21.10.99 г.
гр. Ветово

общ. Ветово

чл.45, ал. 3 от

ППЗСПЗЗ пар. ІV към обект "Овцеферма" Държавен

прил.терен от 5 009,30 кв.м. към 

обект "Овчарник"

129 частна 21.10.99 г.
с. Босилковци

общ. Бяла чл. 68 от ЗДС ПИ № 000206 местност До село" Отписан имот с площ 327,47 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-606/20.07.12 г.

на ОУ-област Русе

130 частна 21.10.99 г. Русе чл. 68 от ЗДС
кв. 187, пл. 

№ 4940

бул. "Цар Освободител"

№ 140, бл. "Парчевич" Отписан

2 обекта построени в партера на

блока със обща застр.площ 

511,04 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-114/28.02.07г.на

ОУ-област Русе

131 публична 16.11.99 г.

междугарието 

гара Долапите -

гара Две могили чл. 68 от ЗДС

имоти пл.№№

000166,000078,

000102,000160,

000061,000019 и

000027 

местности "Маринов гроб",

"Под жп линия", "Герница",

"Дюза","Държ.кладенец"

Други

от км.24+000 до км.41+620 по

4-та жп линия общо 517,726 дка

Съставени нови АПДС №№ 

5181 и 5182/

03.07.2012 г.

Съставени нови АПДС №№ 

6746/06.12.2019 г.,

6749/09.12.2019 г.,

6763/11.12.2019 г., 

6769/16.12.2019 г.

132 публична 16.11.99 г. с. Басарбово чл. 68 от ЗДС  

междугарието гара Долапите-

гара Иваново - местност

"Дъбравата" Други

от км.23+600 до км.24+300 по

4-та жп линия общо 14,486 дка

Съставен нов АПДС №

6655/09.08.2019 г.



133 частна 16.11.99 г.
гр.Две могили 

общ.Две могили чл. 68 от ЗДС кв. 77, п. ХV-809 ул. "Кирил и Методий" Други

І-ви етаж от сграда със застроена

площ 348,72 кв.м.

134 частна 23.11.99 г.
Образцов чифлик

община Русе

чл. 45, ал. 3 от 

ППЗСПЗЗ имот № 171 местност "Карасулук" Отписан

прил.терен от 53,535 дка към 

обект "Конюшня и манеж"

Отписан със З-д №

9500-433/09.09.04 г.

на ОУ-област Русе

135 публична 14.12.99 г. Русе

чл. 68 от ЗДС и З - д

на МФ имот пл. № 1438

ул. "Църковна 

независимост" № 16 Държавен

част от адм.сграда на ХVІІ етажа

- Х, ХІ и ХІІ и тавански етаж

заедно с 20 % ид.части от ОЧС на 

НСИ - София, СБ - Русе със

застр. Площ 335 кв.м.

Съставен нов АПДС №

5282/25.01.2013 г. 6289/28.02.78г.

136 ччастна 10.01.2000 г
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68,ал.3 от ЗДС

чл.147,ал.2 от ППЗДС имот № 260001 местност "Керезлика" Държавен

празен парцел № 1 с

 площ 949 квм

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

137 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68,ал.3 от ЗДС

чл.147,ал.2 от ППЗДС имот № 260002 местност "Керезлика" Държавен

празен парцел № 2 с 

площ 20 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

138 частна 10.01.2000

гр. Бяла

община Бяла

чл. 68,ал.3 от ЗДС

чл.147,ал.2 от ППЗДС имот № 260003 местност "Керезлика" Други

държ.парцел с площ 

1 085 кв.м. И сграда със 

застр.площ 330 кв.м.

Със З-д № 9500-179/

20.03.07г.на ОУ-област

Русе се отписва само

сградата, без терена

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

139 частна 10.01.2000

гр. Бяла

община Бяла

чл. 68,ал.3 от ЗДС

чл.147,ал.2 от ППЗДС имот № 260004 местност "Керезлика" Държавен празен парцел с площ 209 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

140 частна 10.01.2000

гр. Бяла

община Бяла

чл. 68,ал.3 от ЗДС

чл.147,ал.2 от ППЗДС имот № 260005 местност "Керезлика" Други

парцел с площ 2 604 кв.м.и 

сграда

Със З-д № 9500-184/

20.03.07г.на ОУ-област

Русе се отписва само

сградата,без терена

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

141 частна 10.01.2000

гр. Бяла

община Бяла
чл. 68,ал.3 от ЗДС

чл.147,ал.2 от ППЗДС имот № 260006 местност "Керезлика" Държавен

празен парцел № 6 с площ 

888 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

142 частна 10.01.2000
гр Бяла

община Бяла

чл. 68,ал.3 от ЗДС

чл.147,ал.2 от ППЗДС имот № 260007 местност "Керезлика" Държавен

празен парцел № 7 с площ

4 360 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

143 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68,ал.3 от ЗДС

чл.147,ал.2 от ППЗДС имот № 260008 местност "Керезлика" Държавен

празен парцел № 8 с площ

908 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

144 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68,ал.3 от ЗДС

чл.147,ал.2 от ППЗДС имот № 260009 местност "Керезлика" Държавен

празен парцел № 9 с площ

1 120 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

145 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68, ал. 3 от ЗДС

,чл. 147,ал.2 от ППЗДС имот № 260010 местност "Керезлика" Държавен

празен парцел № 10 с площ

8 125 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

146 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл. 147

ал.2 от ППЗДС имот № 260011 местност "Керезлика" Други

държ. Парцел с площ 1 308 кв.м.

И сграда от 586 кв.м.

Със заповед № 9500-

180/20.03.07г.на ОУ-

област Русе се отписва

само сградата,без терена

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.



147 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл. 147

ал.2 от ППЗДС имот № 260012 местност "Керезлика" Други

държ. Парцел с площ от 609 кв.м.

И сграда от 148 кв.м.

Със З-д № 9500-181/

20.03.07г.на ОУ-област

Русе се отписва само

сградата,без терена

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

148 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл. 147

ал.2 от ППЗДС имот № 260013 местност "Керезлика" Държавен празен парцел с площ 227 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

149 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл. 147

ал.2 от ППЗДС имот № 260014 местност "Керезлика" Други

държ. Парцел с площ 1 027 кв.м.

И сграда от 459 кв.м.

Със З-д № 9500-182/

20.03.07г.на ОУ-област

Русе се отписва само

сградата,без терена

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

150 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл. 147

ал.2 от ППЗДС имот № 260015 местност "Керезлика" Други

държ. Парцел с площ 235 кв.м.

И сграда от 175 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-183/20.03.07г.на

ОУ-област Русе-

само сградата-без

терена

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

151 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл, 147

ал.2 от ППЗДС имот № 260016 местност "Керезлика" Други

държ. Парцел с площ 1 077 кв.м

и сграда 333 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-185/20.03.07г.на

ОУ-област Русе-само

сградата,без терена

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

152 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл. 147

ал.2 от ППЗДС имот № 260017 местност "Керезлика" Други

държ. Парцел с площ 115 кв.м.

И сграда от 49 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-186/20.03.07г.на

ОУ-област Русе-само

сградата,без терена

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

153 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл. 147

ал.2 от ППЗДС имот № 260018 местност "Керезлика" Други

държ. Парцел с площ 1 134 кв.м.

И сграда от 94 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-187/20.03.07г.на

ОУ-област Русе-само

сградата,без терена

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

154 частна 10.01.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, чл. 147

ал.2 от ППЗДС имот № 260019 местност "Керезлика" Държавен

празен парцел с площ 

10 531 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

6151/18.12.2014 г.

155 частна 25.01.2000
с. Сандрово

общ. Русе

чл. 45, ал. 8 от 

ППЗСПЗЗ
имот № 062016 местност "Люцерните" Отписан терен с площ 12 223 кв.м.

З-д № 280/

27.03.2001г.

На ОУ

156 публична 25.01.2000
община Две

могили чл. 68 от ЗДС

имоти №№ 

82,86,87,99,100,

351,352,81,6

землището на община Две

могили Други терени с площ от 360,547 дка

Съставени нови АПДС №№ 

5166, 5167, 5168, 5169, 

5170, 5171, 5172 и 

5173/18.06.2012 г.

157 частна 04.02.2000
с. Бръшлен

общ.Сливо поле чл. 68 от ЗДС имот № 027001 местност "Хайвалъка" Държавен терен с площ от 148,342 дка

158 частна 04.02.2000
с. Бръшлен

общ.Сливо поле чл. 68 от ЗДС имот № 027003 местност "Хайвалъка" Държавен терен с площ от 151,658 дка

Съставени нови АДС №№

5263 и 5264/12.12.12 г.



159 частна 07.02.2000 Русе

чл. 68, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 147, т.6 от ППЗДС

ул. "Плевен" № 4, бл. 

"МНО - 3", вход В,

етаж VІІ, ап. № 20 Отписан

апартамент със застр.площ

37,20 м2, заедно с 0,473 %

ид.части от ОЧС и ОПС

Отписан със З-д №

9500-74/22.02.05г.на

ОУ-област Русе

160 частна 03.02.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 45, ал.8 от

 ППЗСПЗЗ парцел ІІ,кад №2 местност "Катарае" Отписан

прилежащ терен от 1 722 кв.м.

Към "Склад за зърно"

Отписан със З-д №

5-95-00-417/14.04.15 г.

на ОУ-област Русе

161 частна 03.02.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 45, ал.8 от 

ППЗСПЗЗ 
парцел V,кад № 

5 местност "Катарае" Отписан

прилежащ терен от 189 кв.м.

Към Кантар - стар

Отписан със З-д №

5-95-00-417/14.04.15 г.

на ОУ-област Русе

162 частна 03.02.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 45, ал. 8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 

VІ,кад.№7 местност "Катарае" Отписан

прилежащ терен от 203 кв.м.

Към Кантар - нов

Отписан със З-д №

5-95-00-417/14.04.15 г.

на ОУ-област Русе

163 частна 03.02.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 45, ал. 8 от 

ППЗСПЗЗ
парцел 

VІІ,кад.№8 местност "Катарае" Отписан

прилежащ терен от 4 273 кв.м.

Към Работилница и склад

Отписан със З-д №

5-95-00-417/14.04.15 г.

на ОУ-област Русе

164 частна 03.02.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ
парцел 

ІХ,кад.№9 местност "Катарае" Отписан

прилежащ терен от 4 180 кв.м.

Към Ремонтна работилница

Отписан със З-д №

5-95-00-417/14.04.15 г.

на ОУ-област Русе

165 частна 03.02.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ пар.VІІІ,кад.№10 местност "Катарае" Отписан

прилежащ терен от 3 267 кв.м.

Къв ГСМ

Отписан със З-д №

5-95-00-417/14.04.15 г.

на ОУ-област Русе

166 частна 08.02.2000
с. Сливо поле

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ парцел 5 Стопански двор - извън рег. Отписан

прилежащ терен от 3 185 кв.м.

Към стопанска сграда

З-д № 89/

13.02.2001г.

На ОУ

168 частна 08.02.2000
с. Сливо поле

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от 

ППЗСПЗЗ парцел 6 Стопански двор - извън рег. Отписан

прилежащ терен от 3 264 кв.м.

Към стопанска сграда

З-д № 226/

16.03.2001г.

На ОУ

169 частна 08.02.2000
с. Сливо поле

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ парцел 5

Стопански двор - Сливица-

извън регулация Отписан

прилежащ терен от 4 135 кв.м.

Към стопанска сграда

Отписан със З-д №

9500-562/04.11.05г.на

ОУ-област Русе

170 частна 08.02.2000
гр. Бяла

община Бяла

чл. 45, ал. 8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 

ІV,кад.№4

и 6 Стопански двор Отписан

прилежащ терен от 3 264 кв.м.

Към Метален навес за зърно

Отписан със З-д №

5-95-00-417/14.04.15 г.

на ОУ-област Русе

171 частна 09.02.2000
с.Стамболово

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ парцел 9 Стопански двор - извън рег. Отписан свободен парцел от 6 679 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-772/16.11.17 г.

на ОУ-област Русе

172 частна 09.02.2000
с.Червена вода

общ. Русе

чл. 45, ал. 8 от 

ППЗСПЗЗ парцел 30 Стопански двор - І - извън р. Отписан свободен парцел от 18 940 кв.м.

З-д № 799/

09.10.2000г.

173 частна 09.02.2000
с. Мечка

общ.Иваново

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ имот №000097 местност "Под село(дерето)" Държавен

прилежащ терен от 5 336 кв.м.

Към Цех за прераб. На гъби

174 частна 01.03.2000
гр. Бяла

община Бяла чл. 68 от ЗДС имот № 000342 местност "Без местност" Други

държавен терен от 2,463 дка и 

Ловна къща със застр. Плош

125 кв.м.

175 публична 02.03.2000 Русе чл. 68 от ЗДС пл. № 922 ул. "Пристанищна" № 20 Други

2 бр. Сгради с обща застроена

площ от 356,39 кв.м.

За имота-сградата по

т.1 е съставен нов

АДС № 4410/27.06.08г.

Предстои окончателно

събаряне на сградата

по т.2-"Румънско гише"

по данни на ИА  "Морска 

администрация" 3898/15.01.70 г.

176 публична 02.03.2000 Русе чл. 68 от ЗДС
Пристанище Русе - изток

Ро - ро терминал Други

ІІ-ри етаж от сграда със застр.

Площ от 9 кв.м.

Съставен нов АПДС №

6463/26.02.2018 г.



177 частна 08.03.2000
кв. Средна кула

общ. Русе чл. 68 от ЗДС кад.единица 319 местност "Бяновица" Отписан

терен от ДГФ от 458 дка и 3 бр.

Сгради с обща застр.площ от

594 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-550/10.11.08г.на

ОУ-област Русе

178 частна 08.03.2000

с.Долно 

Абланово, 

общ. Русе чл. 68 от ЗДС кад. Единица 128 ДГФ, отдел 181 Други

терен от ДГФ от 140,1 дка и 6 

броя сгради,всяка със застр.

Площ от 300 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-533/30.10.08г.на

ОУ-област Русе

179 частна 08.03.2000
с. Баниска

общ.Две могили чл. 68 от ЗДС
кв. 77, п. VІІ-561,

562,563 Други терен от 10 690 кв.м. И 5 бр. Сгр.

180 частна 08.03.2000 Русе чл. 68 от ЗДС
ул. "Васил Коларов" № 138

бл. "Ниш" Отписан

апартамент "А" етаж 12 със 

застр. Площ 61,90 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-525/14.09.07г.на

ОУ-област Русе 6299/09.03.78 г

181 частна 08.03.2000 Русе чл. 68 от ЗДС
ул. "Васил Коларов" № 156

бл. "Охрид" Други

апартамент "Г" етаж 3, вх. І със 

застр. Площ 66,73 кв.м. 4964/04.06.74 г.

182 частна 08.03.2000
гр. Две могили

общ.Две могили

чл. 45, ал. 8 от 

ППЗСПЗЗ кв. 137, парцел І Държавен

прилежащ терен от 2 840 кв.м.

Към обект "Профилакториум"

183 частна 09.03.2000
с.Червена вода

общ. Русе

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ
парцел 13, масив

187 Стопански двор - извън рег. Отписан

прилежащ терен от 7 360 кв.м.

Към обект "Краварник"

Отписан със З-д №

304/04.04.01г.на ОУ на

област Русе

184 частна 09.03.2000
с. Червена вода

общ. Русе

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ
парцел 19, масив 

187 Стопански двор - извън рег. Отписан

прилежащ терен от 5 950 кв.м.

Към обект "Телчарник"

Отписан със З-д №

306/04.04.01г.на ОУ на

област Русе

185 частна 09.03.2000
с.Червена вода

общ. Русе

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ
парцел 17, масив

187 Стопански двор - извън рег. Отписан

прилежащ терен от 380 кв.м.

Към обект "Вет.осем.пункт"

Отписан със З-д №

305/04.04.01г.на ОУ на

област Русе

186 частна 16.03.2000
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

271/99г.на ОУ на 

област Русе и др.
кв.90а, парцел

ХІІ-655 ул."Борисова" № 4 Отписан

незастроено дворно място от

145 м2

Отписан със З-д №

548/25.07.01г.на ОУ-

област Русе 1305/07.05.58г.

187 частна 16.03.2000
с. Ново село

общ. Русе

чл. 45, ал. 3 от 

ППЗСПЗЗ
кв. 82, пл. № 

1004 Отписан

терен от 1 678 кв.м. И сграда

"Склад за материали"

З-д № 346/

2001г.на ОУ

188 частна 29.03.2000 Русе чл. 68 от ЗДС парцел ХІV местност "Балтата" Други

терен от 13 662 кв.м. И 2 бр.

Сгради 9396/02.08.94г.

189 публична 30.03.2000 Русе

чл. 68 от ЗДС и З - д

на Министъра на

МФ ул. "Ангел Кънчев" № 1 Държавен

част от VІІ - етажна адм.сграда

със застр.площ 353 м2, само 

за ІІІ и ІV етаж, заедно 29,80

% ид.части ОЧС

Съставен нов АДС №

4938/14.11.2011 г. 3756/07.05.68г.

190 публична 30.03.2000 Русе чл. 68 от ЗДС
ул. "Панайот Хитов" № 70

бл. "Афродита" Държавен

част от партерния етаж със застр.

Площ от 284 кв.м. 7647/29.04.82 г.

191 частна 05.04.2000
с. Ряхово

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ парцел 68 извън регулация Отписан

прилежащ терен от 13 728 кв.м.

Към "Краве и телекомплекс" при

"Агролакт"

З-д № 64/

09.02.2001г.

На ОУ

192 частна 05.04.2000
с. Ряхово

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ парцел 77 извън регулация Държавен

прилежащ терен от 3 436 кв.м.

Към "Краве и телекомплекс" при

"Агролакт"

193 частна 05.04.2000
с. Ряхово

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ парцел 78 извън регулация Отписан

прилежащ терен от 3 450 кв.м.

Към "Краве и телекомплекс" при

"Агролакт"

З-д № 64/

09.02.2001г.

На ОУ



194 частна 05.04.2000
с. Ряхово

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ парцел 79 извън регулация Отписан

прилежащ терен от 3 527 кв.м.

Към "Краве и телекомплекс" при

"Агролакт"

З-д № 64/

09.02.2001г.

На ОУ

195 частна 05.04.2000
с. Ряхово

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ парцел 80 извън регулация Отписан

прилежащ терен от 695 кв.м.

Към "Краве и телекомплекс" при

"Агролакт"

З-д № 64/

09.02.2001г.

На ОУ

196 частна 05.04.2000
с. Ряхово

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ парцел 81 извън регулация Отписан

прилежащ терен от 2 949 кв.м.-

незастроен парцел

Към "Краве и телекомплекс" при

"Агролакт"

З-д № 64/

09.02.2001г.

На ОУ

197 частна 13.04.2000 Русе чл. 68 от ЗДС
кв. 463, пл. №

4836 ул. "Панагюрище" № 18 Отписан

86/245 ид.ч.от дв.място и част от

жил.сграда със застр.площ от

36 кв.м.

З-д № 941/

26.09.02 г.

на ОУ

198 частна 13.04.2000 Русе чл. 68 от ЗДС
кв. 55, пл.

№ 447 ул. "Цар Калоян" № 13 Други

терен от 316 кв.м. И сграда със

застр.площ 316 кв.м. 1750/16.05.62 г.

199 частна 13.04.2000
кв. Средна кула

общ. Русе чл. 68 от ЗДС Отписан терен от 20 881 кв.м. И 6 бр.сгр.

Отписан със З-д №

9500-533/05.11.04г. На

ОУ-област Русе 2233/13.11.64

200 публична 14.04.2000 Русе чл. 68 от ЗДС парцел V-548 ИПЗ Други

терен от 608 кв.м. /225 кв.м.заку-

пени от РМ/ и 2 бр. Сгради
За имота е съставен нов

АПДС № 4709/19.03.2010 г.

201 частна 14.04.2000 Русе чл. 68 от ЗДС кв. 339, пар. І

местност"Хаджигенова 

чешма" Други

държ. Терен от 10 100 кв.м. И 

5 бр. Сгради 9211/23.08.93 г.

202 публична 21.04.2000 Русе чл. 68 от ЗДС пар. Х-71 ИЗП, ул."Потсдам" № 3 Други

държ. Терен от 11 200 кв.м.и 

сграда на един, три и четири

етажа със застр. Площ 

2 428,75 кв.м.

Съставен нов АПДС №

4891/23.06.2011 г. 5150/30.11.74 г.

203 частна 02.05.2000 Русе чл. 68 от ЗДС

к-с "Изток", ул. "Браила"№2

бл."Мануш войвода",вх.3,

ет. 3, ап. № 21 Отписан

апартамент № 21,ет.3,вх.3 със 

застроена площ 41,22 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-412/04.08.08г.на

ОУ-област Русе 5977/27.01.77 г.

204 публична 11.05.2000 Русе чл.68 от ЗДС
кв.586,парцел

ІІ-2037 ул."Йосиф Цанков" №120 Отписан

държ.парцел с площ 8 770 кв.м.

И постр.в него училищна сграда

Отписан със З-д № РД 02-

14-340/04.03.2010 г. на 

МРРБ.Преминава в 

собственост на

община Русе 8108/12.08.85г.

205 частна 11.05.2000 Русе чл.68 от ЗДС
кв."Възраждане",

бл."Червен" Други

апартамент №5,вх.Б,ет.4 със

застр.площ 39,17 кв.м. И 

апартамент №5,вх.Б,ет.7 със

застр.площ 39,17 кв.м. 6283/24.04.78г.

206 частна 15.05.2000
с.Острица

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
парцел 11 по плана на

"Стопански двор-долен" Отписан

прилежащ терен от 4 968 кв.м.

Към сграда

Отписан със З-д №

9500-479/17.09.05г.на

ОУ-област Русе

207 частна 15.05.2000
с.Острица

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
парцел 17 по плана на

"Стопански двор-долен" Отписан

прилежащ терен от 3 273 кв.м.

Към сграда

Отписан със З-д №

9500-479/17.09.05г.на

ОУ-област Русе

208 частна 15.05.2000
с.Ценово

общ.Ценово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
имот 045007 по плана на

"Овцеферма" Отписан

прилежащ терен от 8 997 кв.м.

Към обект "Овчарник"

Отписан със З-д №

75/12.02.01г.на ОУ на

област Русе

209 частна 15.05.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

имот 134003 по плана на

"Рамонтна работилница

за нест.оборудване" Държавен свободен терен от 833 кв.м.



210 частна 15.05.2000
с.Белцов

общ.Ценово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
имот 002025 по плана на

"Производствена база" Държавен

прилежащ терен от 620 кв.м.

Към сграда

211 частна 15.05.2000
с.Белцов

общ.Ценово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
имот 002018 по плана на

"Животновъдна ферма" Отписан

прилежащ терен от1 240  кв.м.

Към сграда

Отписан със З-д №

9500-403/16.08.05г.на

ОУ-област Русе

212 частна 15.05.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Опитно поле"

имот 093007 по плана на

"Стопански двор" Държавен свободен терен от 2 858 кв.м.

213 частна 15.05.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Опитно поле"

имот 093009 по плана на

"Стопански двор" Отписан свободен терен от 2 504 кв.м.

З-д № 60/

09.02.2001г.

На ОУ

214 частна 15.05.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Опитно поле"

имот 093003 по плана на

"Стопански двор" Държавен свободен терен от 2 572 кв.м.

215 частна 15.05.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Опитно поле"

имот 093002 по плана на

"Стопански двор" Държавен

прилежащ терен от 2 113 кв.м.

Към сграда

216 частна 15.05.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
парцел 10 по плана на

"Стопански двор" Отписан свободен терен от 6 591 кв.м.

З-д № 159/

21.02.2001г.

На ОУ

217 частна 15.05.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
парцел 9 по плана на

"Стопански двор" Отписан свободен терен от 3 358 кв.м.

З-д № 160/

21.02.2001г.

На ОУ

218 частна 15.05.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
парцел 8 по плана на

"Стопански двор" Отписан свободен терен от 3 214 кв.м.

З-д № 162/

21.02.2001г.

На ОУ

219 частна 15.05.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
парцел 7 по плана на

"Стопански двор" Отписан свободен терен от 3 238 кв.м.

З-д № 161/

21.02.2001г.

На ОУ

220 частна 18.05.2000 Русе чл.68 от ЗДС парцел І-213

Западна промишлена зона

ул."Радецки" Отписан

наборна автомобилна школа -

парцел от 9 527 кв.м. И 7 броя

сгради

Отписан със З-д №

9500-56/26.01.06г.на

ОУ-област Русе 1876/27.11.98г.

221 частна 18.05.2000 Русе чл.68 от ЗДС парцел ІІ-214

Западна промишлена зона

ул."Радецки" Други

ремонтно-производствена база-

парцел от 6 585 кв.м. И 6 броя

сгради 1876/27.11.98г.

222 публична 09.06.2000

междугарието

на "Гара Борово

гара Бяла-сп.

Полско Косово

по 4-та жп линия

общ.Бяла чл.68,ал.5 от ЗДС

землището на гр.Бяла-

имоти №№ 000553,000551,

000550,землището на с.

Стърмен-имот № 000036,

землището на с.Полско

Косово-имоти №№ 000013,

000291 Други

терени от км 62+700 до км

87+000 по 4-та жп линия общо

от 482,151 дка

Съставени нови АПДС №№

5455/14.04.2014 г. за ПИ № 

000013 по КВС, 

5464/16.04.2014 г. за ПИ № 

000005 по КВС,

5454/14.04.2014 г. за ПИ № 

00301 по КВС

5465/16.04.2014 г. за ПИ № 

00261 по КВС на 

землището на с. Полско 

Косово

За ПИ № 000036 по КВС на 

с. Стърмен е съставен нов 

АПДС № 6653/09.08.19 г., а 

приемното здание е 

бракувано

223 частна 09.06.2000 Русе чл.68 от ЗДС

ж.к."Здравец-север"

търговски комплекс

"Здравец 30" Други

помещение за телефонен

разпределителен шкаф със

застроена площ 6 кв.м.



224 частна 09.06.2000 Русе чл.68 от ЗДС ж.к."Чародейка-юг",бл.106 Други

апартамент 20,ет.7,вх.Б със

застроена площ 60,62 кв.м.,

заедно с 0,658% ид.ч. От ОЧС

и от ОПС

225 частна 12.06.2000 Русе чл.68 от ЗДС
кв.71,имот 

пл.№ 724 пл."Отец Паисий" № 2 Други

част от ІІ-рия етаж на 11-етажна

монолитна сграда със застр.

Площ 90,33 кв.м.,заедно с

3,6% ид.ч. От ОЧС 9108/1262/92г.

226 частна 20.06.2000 Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Отписан

парцел 21, масив 13 по плана

за земеразделяне на Русе - 

"Стопански двор", целият от

3 648 кв.м.

Отписан със

З-д 870/00г.

На ОУ

227 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Отписан

парцел 73 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

3 251 кв.м.

З-д № 816/

29.07.02 г.

на ОУ

228 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Отписан

парцел 51 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

1 240 кв.м.

З-д № 250/

22.03.2001г.

На ОУ

229 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 55 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

503  кв.м.

230 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 27 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

656  кв.м.

231 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 69 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

3 078  кв.м.

232 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 53 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

735  кв.м.

233 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 54 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

1 323  кв.м.



234 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 26 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

673  кв.м.

235 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 46 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

3 604  кв.м.

236 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 52 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

1 518  кв.м.

237 частна 20.06.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 50 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ-

застроена и прилежаща -

921  кв.м.

238 частна 22.06.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Отписан

парцел ІІ, кв.68 по кадастралния

план на Стопански двор с

обща площ 2 025 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-671/20.11.07г.на

ОУ-област Русе

239 частна 22.06.2000
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Отписан

имот № 000181/обор за юници/

по плана за земеразделяне на

селото с обща площ - застроена

и прилежаща - 15 479 кв.м.,

намиращ се н Стопански двор

З-д № 826/

12.11.01г.

На ОУ

240 частна 22.06.2000 Русе чл.68 от ЗДС кв.377,пл.№ 3617

ж.к."Възраждане",

бл."Средец" Отписан

част от партерния етаж на

бл."Средец" със застроена

площ 95 кв.м.,заедно с 1,20%

ид.ч. От ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

9500-864/29.12.06г.

На ОУ-област Русе 5908/76 г.

241 частна 22.06.2000 Русе чл.68 от ЗДС

кв.338.2,парцел

І-3468

ж.к."Възраждане",

бл."Ахелой-І" Отписан

част от партерния етаж на

бл."Ахелой" със застроена

площ 100,36 кв.м.,заедно с 0,94%

ид.ч. От ОЧС и от ОПС Отписан със З-д №

270/27.03.2001г.на ОУ 5933/76 г.

242 частна 22.06.2000 Русе чл.68 от ЗДС
кв.43,парцел

ІХ-2852 ул."Балкан" № 1 Отписан

парцел с площ 190,80 кв.м. И

построената в него двуетажна

масивна сграда със застроена

площ 88 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-04/09.01.07г.на

ОУ-област Русе 599/50 г.



243 частна 22.06.2000 Русе чл.68 от ЗДС кв.212,пл.№ 2094 ул."Цар Петър" № 16 Отписан

имот с площ 474,50 кв.м. И

построената в него едноетажна

масивна сграда със застроена

площ 132,11 кв.м. И паянтов

шопрон с площ 36 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-712/10.12.07г.на

ОУ-област Русе 1346/60 г.

244 публична 12.07.2000 Русе чл.68 от ЗДС кв.97,пл.№ 404 ул."Борисова" № 22 Други

имот с площ 2 521 кв.м. И

построената в него триетажна

масивна сграда със застроена

площ 737 кв.м.

Съставен нов АПДС №

6193/11.02.2015 г. 6181/77 г.

245 публична 12.07.2000 Русе чл.68 от ЗДС
кв.300,парцел

І-4314 бул."Придунавски" № 68 Други

парцел с площ 2 000 кв.м. И 

9 броя сгради

Съставен нов АПДС №

5139/14.05.2012 г. 4396/72 г.

246 частна 17.07.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле чл.68 от ЗДС
кв.59,парцел

І-844 Отписан

двуетажна административна

сграда със сутерен със застр.

Площ 120 кв.м. И два броя

гаражни клетки с обща застр.

Площ 42 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-719/19.10.06 г.

на ОУ-област Русе 217-А/91 г.

247 частна 17.07.2000
с.Борисово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 2 /Свободен,незастроен/

по парцеларния план на

"Изкупвателна база-Плодекс-

ЕООД с площ 17 253 кв.м.

248 частна 17.07.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 29 по парцеларния план

на "Краве и телекомплекс" към

"Агролакт" с обща площ -застр.

И прилежаща - 12 133 кв.м.

249 частна 17.07.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Отписан

парцел 74 по парцеларния

план на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" с обща площ -

застроена и прилежаща - 

6 415 кв.м.

З-д № 263/

22.03.2001г.

На ОУ

250 частна 17.07.2000
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Отписан

парцел 31 в кв.45 по регул.план

на селото,представляващ имот

31 по кадастр.план на Стоп.двор

№ 1 - незастроен с площ от

1 127 кв.м.

Отписан със З-д №

243/21.03.01г.на ОУ на

област Русе

251 частна 17.07.2000
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Отписан

парцел 32 в кв.45 по регул.план

на селото,представляващ имот

32 по кадастр.план на Стоп.двор

№ 1 - незастроен с площ от

1 881 кв.м.

Отписан със З-д №

244/21.03.01г.на ОУ на

област Русе

252 частна 01.08.2000
гара Бяла

общ.Бяла чл.68 от ЗДС
кв.6,парцел

ІХ-150 Други терен от 1 976 кв.м. 782/72 г.

253 частна 01.08.2000
гара Бяла

общ.Бяла чл.68 от ЗДС
кв.6,парцел

Х-150 Отписан

терен от 2 098 кв.м. И склад за

материали със застроена площ

504 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-400/04.07.03 г.на

ОУ на област Русе 782/72г.-т.13



254 частна 01.08.2000
гара Бяла

общ.Бяла чл.68 от ЗДС
кв.6,парцел

ХІІ-150 Отписан

терен от 2 173 кв.м. И цех - 

механомонтажен със застроена

площ 876 кв.м.

З-д № 672/

12.09.2001г.

На ОУ 782/72г-т.2

255 частна 02.08.2000 Русе чл.68 от ЗДС
кв.130,пл.№

290 ул."Аксаков" № 9 Държавен незастроен имот от 324 кв.м.

Нов АДС № 487/

04.04.01 г-

7361/80 г. И

4366/72 г.

256 частна 02.08.2000
гр.Ветово

общ.Ветово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ кв.180,парцел 3 Отписан

имот №3 по кадастралния план

на Стопански двор №1,не

застроен с площ 3 432,8 кв.м.

Отписан със З-д №

279/27.03.01г.на ОУ на

област Русе

257 частна 02.08.2000
с.Борисово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 5 по парцеларния план

на "Битов сектор" към

"Агролакт" с площ 2 272 кв.м.

258 частна 02.08.2000
с.Бъзовец

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Старата кория" Отписан

имот № 000218,представляващ

площадка "Бетонов възел" с

площ-застроена и прилежаща

от 3 435 кв.м.

Отписан със З-д №

124/14.02.01г.на ОУ на

област Русе

259 частна 03.08.2000 Русе чл.68 от ЗДС ж.к."Енергетик-І",ет.6,ап.Г Други

апартамент със застроена

площ 64,23 кв.м.,изба с площ

5,83 кв.м.,заедно с 0,991% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС 7894/84 г.

260 частна 03.08.2000 Русе чл.68 от ЗДС ж.к."Дружба-І",бл.1 Други

апартамент със застроена

площ 61,85 кв.м.,изба с площ

3,65 кв.м.,заедно с 0,503% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС 7661/82 г.

261 частна 03.08.2000 Русе чл.68 от ЗДС
ж.к."Дружба-ІІІ",бл.6,вх.Е,

ет.2,ап.5 Други

апартамент със застроена

площ 36,38 кв.м.,изба с площ

2,65 кв.м.,заедно с 0,442% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС 7662/82 г.

262 частна 07.08.2000 Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС №

22/04.08.49г. По

ЗОЕГПНС,чл.2,ал.1

от ЗДИ, скица
кв.63, пл.№

535 ул."Славянска" № 12 Държавен

имот с площ от 508 м2 и

построените в него сгради:

триетажна масивна сграда със

ЗП от 287 м2, две едноетажни

масивни сгради със ЗП 89 м2

и 65 м2

Съставен нов АЧДС №

5481/02.06.2014 г. 559/25.07.1950 г.

263 частна 07.08.2000 Русе чл.68 от ЗДС
кв.238,парцел

І-1725 ул."Хан Аспарух" № 1 Смесен

парцел с площ 2 583 кв.м. И 

построената в него двуетажна

масивна сграда със застроена

площ 1 572 кв.м. /разгъната

застроена площ 5 000 кв.м./

За част от реално обо-

собена масивна

сграда с разг.застроена

площ 2600 м2 има нов

АДС № 2270/24.03.03г.

Със З-д № 9500-

14/15.01.03г.на ОУ на

област Русе се отписва

част от мас.двует.сгр.

Минава в собственост

на "СИБ"АД.Със З-д №

1023/05.12.02 г. на ОУ

се отписва част и е

собственост на БНБ 4716/73 г.

264 частна 07.08.2000
с.Семерджиево

общ.Русе чл.68 от ЗДС
кв.40,парцел

Х-414 ул."Кирил и Методий № 13 Отписан парцел с площ 580 кв.м.

З-д № 247/

21.03.2001г.

На ОУ

79/90 г. И

8883/90 г.



265 частна 07.08.2000
с.Писанец

общ.Ветово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 9 по кадастралния

план на Стопански двор,предст.

"Краварник" за 80 крави със

застроена и прилежаща площ

5 033 кв.м.

266 частна 07.08.2000
с.Писанец

общ.Ветово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 6 по кадастралния

план на Стопански двор,предст.

"Краварник" за 50 крави със

застроена и прилежаща площ

3 157 кв.м.

267 частна 07.08.2000
с.Писанец

общ.Ветово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 12 по кадастралния

план на Стопански двор,предст.

"Краварник" за 120 крави със

застроена и прилежаща площ

10 554 кв.м.

268 частна 07.08.2000 Русе чл.68 от ЗДС кв.434,пл.№ 2418 ул."Родина" № 15 TRUE

имот с площ 240 кв.м. И постр.

В него едноетажна масивна

сграда със застроена площ

60 кв.м.

Съставен нов АДС №

4820/15.03.2011 г. 7390/80 г.

269 частна 08.08.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Опитно поле" Държавен

имот № 093008  по плана за

земеразделяне - Стопански

двор с площ 1 412 кв.м.

270 частна 10.08.2000
с.Мартен

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Калето" Отписан

имот № 00072,извън регулация

с площ 2 507 кв.м.

Отписан със

З-д 833/00г.

На ОУ

271 частна 10.08.2000
с.Кошов

общ.Иваново

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност "До

стопанския двор" Отписан

имот № 046012,извън регулация

с площ 5 240 кв.м.

Отписан със

З-д 843/00г.

На ОУ

272 частна 10.08.2000
кв.Долапите

общ.Русе

чл.148,ал.3 от

ППЗДС
местност

"Четалест дол" Държавен

имот № 000248 с площ 2 658

кв.м. И складове с обща застр.

Площ 1 200 кв.м.

Съставен нов АДС №

3117/23.08.04 г.

273 частна 10.08.2000
кв.Долапите

общ.Русе

чл.148,ал.3 от

ППЗДС
местност

"Четалест дол" Други

имот № 000247 с площ 10 950

кв.м. И склад за поливна техника 

със  застроена

Площ 898  кв.м.

274 частна 10.08.2000
кв.Долапите

общ.Русе

чл.148,ал.3 от

ППЗДС
местност

"Четалест дол" Държавен

имот № 000250 с площ 4 096

кв.м. И склад за МИС със  

застроена

Площ 1 200  кв.м.

Съставен нов АДС №

3116/23.08.04 г.

275 частна 10.08.2000
кв.Долапите

общ.Русе

чл.148,ал.3 от

ППЗДС
местност

"Четалест дол" Държавен

имот № 000251 с площ 3 576

кв.м. И портиерна със  застроена

Площ 60  кв.м.

Съставен нов АДС №

3115/23.08.04 г.

276 частна 25.08.2000
с.Семерджиево

общ.Русе

чл.148,ал.3 от

ППЗДС
местност

"Смилекин" Други

имот № 069015 с площ 3 635 м2

и сграда със застроена площ

416 кв.м.

277 частна 25.08.2000
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.148,ал.3 от

ППЗДС
местност

"В село" Други

имот № 938026 с площ 937 м2

и сграда със застроена площ

110  кв.м.

278 частна 25.08.2000
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.148,ал.3 от

ППЗДС
местност

"В село" Други

имот № 938003 с площ 2 128 м2

и сграда със застроена площ

1 163  кв.м.



279 частна 25.08.2000
с.Красен

общ.Иваново

чл.148,ал.3 от

ППЗДС кв.58,парцел V Други

ремонтно хале с площ 377 кв.м.

И ниска част-складове и битови

помещения от 286 кв.м.

280 частна 25.08.2000
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.148,ал.3 от

ППЗДС
местност

"В село" Други

имот № 000272 с площ 16 786

кв.м. И сгради

281 публична 25.08.2000
гара Борово

общ.Борово чл.68 от ЗДС имот № 000027 Други

от км 55+880 до км 59+600

по 4-та жп линия - терен от

119,124 дка

Съставен нов АПДС №

4815/21.02.2011 г.

282 публична 25.08.2000
гара Борово

общ.Борово чл.68 от ЗДС имот № 000199 Други

от км 61+089 до км 62+700

по 4-та жп линия - терен от

58,358 дка

Съставен нов АДС № 

5162/14.06.2012 г.

283 частна 25.08.2000 Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 25,масив 13,извън

регулация с площ 1 429 кв.м.

284 частна 25.08.2000 Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Кадишева нива" Отписан

парцел 2,масив 15,извън

регулация с площ 4 810 кв.м.

З-д № 268/27.03.2001г.

На ОУ

285 частна 25.08.2000 Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Държавен

парцел 24,масив 13,извън

регулация с площ 5 793 кв.м.

286 частна 25.08.2000
с.Долна студена

общ.Ценово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

местност

"Стопански двор"

№1 Отписан

имот № 050010,извън регулация

с площ 639 кв.м.

З-д № 671/

12.09.2001 г. на ОУ

287 частна 25.08.2000
с.Писанец

общ.Ветово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ Отписан

парцел 4 по кадастралния план

на стопански двор,извън

регулация с площ 1 444 кв.м.

Отписан със З-д №

62/09.02.01г.на ОУ на

област Русе

288 частна 25.08.2000
с.Стамболово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Аша Кору" Държавен

имот № 029014, извън 

регулация с площ 468 кв.м.

289 частна 25.08.2000
с.Стамболово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Аша Кору" Отписан

имот № 029018, извън 

регулация с площ 3 258 кв.м.

З-д № 540/23.07.2001г.

На ОУ

290 частна 25.08.2000
с.Стамболово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Аша Кору" Отписан

имот № 029019, извън 

регулация с площ 1 953 кв.м.

З-д № 541/23.07.2001г.

На ОУ

291 частна 28.08.2000
с.Каменово

общ.Ветово чл.68 от ЗДС
кв.10,парцел

І-89 Други

терен от 800 кв.м. И сграда-

кантон със застроена площ

от 71,54 кв.м. 184/93 г.

292 частна 28.08.2000

с.Просторно

землището на с. 

Топчии,общ.

Ветово чл.68 от ЗДС имот № 067012 Други

терен от 5 322 кв.м. И 4 броя

сгради 512/93 г.

293 частна 01.09.2000
с.Ряхово

общ.Сливо поле чл.68 от ЗДС имот № 000423 Други

БПС "Раней"№7-със застроена

площ 50 кв.м. И СОЗ пояс "А" -

терен от 5 072 кв.м.

294 частна 13.09.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.625,парцел

ХІ-1184 ул."Клисура" № 29 Държавен

част от двуетажна масивна

сграда със застроена площ от

104,56 кв.м.,представляващ

1/2 ид.част от втория етаж и 1/4

ид.част от маза,таван и от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

5414/20.01.2014 г. 7186/80 г.



295 публична 13.09.2000
с.Брестовица

общ.Борово чл.68 от ЗДС и др. кв.20,парцел ІV Отписан

държавен парцел с площ от

3 300 кв.м. И част от масивна

триетажна сграда със застроена

площ 470 кв.м.-целите сутерен,

втори и трети етажи и от първия

етаж 129 кв.м.

Отписан със З-д №

РД 02-12-329/17.04.08г. на 

МРРБ -     Преминава в 

собственост на 

Общ.Борово

296 частна 13.09.2000
гр.Две могили

общ.Две могили чл.68 от ЗДС и др.
кв.54,парцел

ХІХ-1033 Отписан

един брой гаражна клетка-

дясна със застроена площ от

19,20 кв.м.,застроена върху

общински парцел

Отписан със З-д №

9500-304/12.04.06г.на

ОУ-област Русе

296/78 г. И

461/96 г.

297 частна 13.09.2000 Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Орта Икинлик" Отписан

парцел 23,масив 13,извън

регулация с площ 2 099 кв.м.

З-д № 278/27.03.2001г.

На ОУ

298 частна 13.09.2000
кв.Долапите

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
кв.68,парцел

ІІ-1116 Отписан парцел с площ 5 750 кв.м.

Отписан със З-д №

74/12.02.01 г.на

ОУ на област Русе

299 частна 13.09.2000
с.Басарбово

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Селището" Отписан

имот № 082001,извън регулация

с площ 4 190 кв.м.

З-д № 531/19.07.2001г.

На ОУ

300 частна 14.09.2000
с.Мартен

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
кв.56,пл.№

1372 Държавен имот с площ 4 518 кв.м.

301 частна 14.09.2000
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
кв.68,парцел

ІІІ Отписан

терен с площ 3 667 кв.м.-

извън регулация

Отписан със З-д №

9500-672/20.11.07г.на

ОУ-област Русе

302 частна 14.09.2000
с.Долна студена

общ.Ценово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

Стопански двор1 Отписан

имот № 050027,извън регулация

с площ 5 942 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-401/04.07.03 г.на

ОУ на област Русе

303 частна 14.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност "Под

канарата" Отписан

парцел 1 по парцеларния план

на Помпена станция с площ

985 кв.м.

Отписан със З-д №

128/14.02.01 г.на

ОУ на област Русе

304 частна 14.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ извън регул. Отписан

парцел 25 по парцеларния план

на Стопански двор с площ 610

кв.м.

Отписан със З-д №

132/14.02.01 г.на

ОУ на област Русе

305 частна 14.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ извън регул. Държавен

парцел 23 по парцеларния план

на Стопански двор с площ

1 608 кв.м.

306 частна 14.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ извън регул. Държавен

парцел 7 по парцеларния план

на Стопански двор с площ

4 023 кв.м.

307 частна 15.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ извън регул. Държавен

парцел 13 по парцеларния план

на Стопански двор с площ от

5 616 кв.м.

308 частна 15.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ извън регул. Държавен

парцел 8 по парцеларния план

на Стопански двор с площ от

1359 кв.м.

309 частна 15.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ извън регул. Държавен

парцел 14 по парцеларния план

на Стопански двор с площ от

3 191  кв.м.



310 частна 15.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ извън регул. Държавен

парцел 21 по парцеларния план

на Стопански двор с площ от

9 853  кв.м.

311 частна 15.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ извън регул. Държавен

парцел 22 по парцеларния план

на Стопански двор с площ от

1 171  кв.м.

312 частна 15.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ извън регул. Отписан

парцел 74 по парцеларния план

на Стопански двор с площ от

2 915  кв.м.

Отписан със З-д №

137/14.02.01г.на ОУ на

област Русе

313 частна 15.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ извън регул. Отписан

парцел 5 по парцеларния план

на Стопански двор с площ от

4 248  кв.м.

Отписан със З-д №

135/14.02.01г.на ОУ на

област Русе

314 частна 15.09.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.40,пл.№

2912 ул."Арда" № 11 Държавен

част от масивна двуетажна

сграда:1/4 ид.ч. От:апартамент

на ІІ-рия етаж със застроена

площ 64,75 кв.м.,избено пом.

С площ 22 м2,таванско пом. С

площ 4,5 м2,заедно с 3/7 ид.ч.

От ОЧС и 1/6 ид.ч.от дворното

място,цялото от 376 м2

Съставен нов АДС №

4247/13.12.07 г.

21/50 г. И

8388/87 г.

315 частна 18.09.2000
с.Ново село

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.82,пл.№

1065 Държавен

прилежащ терен на сграда с

площ 1 053 кв.м.

316 частна 18.09.2000
гр.Бяла

общ.Бяла

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел ХХІ по

парц.план на

ДЗС-извън рег. Отписан

прилежащ терен на сграда с

площ 2 340 кв.м.

Отписан със З-д №

ДС 5-95-00-292/

12.04.2012 г. на ОУ-

област Русе

317 частна 18.09.2000
гр.Бяла

общ.Бяла

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел ХLХІ по

парц.план на

ДЗС-извън рег. Отписан

свободна земеделска земя

с площ 2 870 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-495/26.09.05г.на

ОУ-област Русе

318 частна 19.09.2000
с.Николово

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Липата" имот № 091005 Държавен

свободна земеделска земя

с площ 24  758 кв.м.

319 частна 19.09.2000
с.Николово

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Липата" имот № 091002 Държавен

прилежащ терен на сграда с

площ 900 кв.м.

320 частна 19.09.2000
с.Николово

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Липата" имот № 091003 Държавен

прилежащ терен на сграда с

площ 4 199 кв.м.

321 частна 19.09.2000
с.Николово

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Липата" имот № 091001 Държавен

прилежащ терен на сграда с

площ 2 248 кв.м.

322 частна 19.09.2000
с.Николово

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
местност

"Липата" имот № 091004 Държавен

прилежащ терен на сграда с

площ 2 236 кв.м.

323 частна 19.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 9 по парцеларния

план на Стопански двор-

извън регулация Отписан

прилежащ терен на сграда с

площ 3 163 кв.м.

Отписан със З-д №

133/14.02.01г.на ОУ на

област Русе

324 частна 19.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 20 по парцеларния

план на Стопански двор-

извън регулация Държавен

свободна площ,изоставена и

негодна за земеделско

ползване с площ 1 837 кв.м.

325 частна 19.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 18 по парцеларния

план на Стопански двор-

извън регулация Отписан

прилежащ терен на сграда с

площ 2 140 кв.м.

Отписан със З-д №

130/14.02.01г.на ОУ на

област Русе

326 частна 19.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 12 по парцеларния

план на Стопански двор-

извън регулация Отписан

прилежащ терен на сграда с

площ 489 кв.м.

Отписан със З-д №

136/14.02.01г.на ОУ на

област Русе



327 частна 19.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 9 по парцеларния

план на Стопански двор-

извън регулация Държавен

свободен парцел,негоден за

земеделско ползване с площ

9 729 кв.м.

328 частна 19.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 16 по парцеларния

план на Стопански двор-

извън регулация Отписан

прилежащ терен на сграда с

площ 8 403 кв.м.

Отписан със З-д №

131/14.02.01г.на ОУ на

област Русе

329 частна 19.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 24 по парцеларния

план на Стопански двор-

извън регулация Отписан

прилежащ терен на сграда с

площ 10 197 кв.м.

Отписан със З-д №

129/14.02.01г.на ОУ на

област Русе

330 частна 19.09.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 19 по парцеларния

план на Стопански двор-

извън регулация Отписан

прилежащ терен на сграда с

площ 1 753 кв.м.

Отписан със З-д №

134/14.02.01г.на ОУ на

област Русе

331 частна 21.09.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.626,парцел

VІІ-1096 ул."Страцин" № 14 Държавен

част от парцел VІІ-1096 в кв.626,

представляващ 1/5 от 1/2 ид.част

от:дворно място от 233 кв.м.,

втори етаж от масивна двует.

Сграда със застроена площ от

104,25 кв.м.,таван,тераса и

дворищна тоалетна,една 

бечова стая и две мази

за 1/10 ид.част от ПИ с ид. 

63427.4.2289 и 1/5 ид.част 

от ІІ-ри етаж на сграда с 

ид. 63427.4.2289.1 и 

дворищна тоалетна е 

съставен нов АЧДС № 

5401/27.12.2013 г. и акт № 

5438/21.03.2014 г. за 

поправка на АЧДС № 

5401/27.12.2013 г. 5571/75 г.

332 публична 02.10.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.265,пл.№

1898 ул."Александровска" № 57 Други

имот с площ 3 964 кв.м. И 

триетажна масивна сграда със

сутерен със застроена площ от

2 854 кв.м.

Съставен нов АПДС №

5258/12.12.2012 г. 750 А/52 г.

333 частна 24.10.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др. пл.№ 840 ул."Княжеска" № 37 Отписан

част от имот пл.№840,

представляващ:десен магазин

със застроена площ 53,50 м2,

изба под него с площ 40,90 м2,

заедно с 10/205 ид.части от

ОЧС и 31/452 ид.части от

дворното място,цялото от 452м2

Отписан със З-д №

9500-219/20.06.05г.на

ОУ-област Русе 147/50 г.

334 частна 31.10.2000
гр.Ветово

общ.Ветово чл.68 от ЗДС и др.
кв.160,парцел

ХІІІ ул."Дунав" № 3 Отписан

част от масивна двуетажна

сграда-І-вия етаж със

застроена площ 105,74 м2,

заедно с 49% ид.части от ОЧС

Отписан със З-д №

9500-236/21.03.06г.на

ОУ-област Русе 203/76 г.

335 частна 31.10.2000
с.Сандрово

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.56,парцел

ІV-257 Държавен парцел с площ 750 кв.м.

Съставен АДС № 4555/

02.02.09 г. за поправка

на АДС № 335/31.10.08

година

Отписан със З-д №

5-95-00-195/27.03.20 г.

на ОУ - област Русе 3657/55 г.

336 частна 31.10.2000
с.Борисово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 21 по парцеларния

план на "Битов сектор" към

"Агролакт"-извън регул. Държавен

прилежащ терен на сграда с

площ 2 439 кв.м.

337 частна 31.10.2000
гр.Бяла

общ.Бяла

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел ІХб по парцеларния

план на Стопански двор

"Катарае"-извън регул. Отписан

земеделска земя с площ от

2 076 кв.м.

З-д № 560/

25.07.2001г.

На ОУ



338 частна 31.10.2000
гр.Бяла

общ.Бяла

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
парцел ХLІV по парцеларния

план на ДЗС-извън регул. Смесен

земеделска земя с площ от

49 690 кв.м.

Със З-д № 9500-495/

26.09.05г.на ОУ-област

Русе се отписват

10,000 дка от общата 

площ на парцела.

Останалата част е

 държ. собственост

339 частна 31.10.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.441,парцел

ХІ бул."Родина" Други

ТП 10 КV"Бузлуджа" 2Х400 кVА-

едноетажна монолитна сграда

със застроена площ 45 кв.м.

340 частна 31.10.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.225,пл.№

1913

ул."Муткурова" № 44,

бл."Съгласие",ет.1 Държавен

апартамент със застроена площ

25,70 кв.м.,изба,таван с площ

13,89 кв.м.,заедно с 3,22% ид.

Части от ОЧС и от ОПС

Съставен нов АДС №

4828/15.03.2011 г. 8294/86 г.

341 частна 03.11.2000
гр.Две могили

общ.Две могили чл.68 от ЗДС и др.
кв.81,парцел

VІ-787 ул."Стоян Терзиев" № 2 Отписан

1/3 ид.част от от парцел VІ-787 в

кв.81,целия с площ 2 680 кв.м.,

само І-вия етаж от триетажна

масивна сграда със застроена

площ 600 кв.м.,заедно с 1/3

ид.част от сутерена и от ОЧС

Отписан със З-д №

9500-237/21.03.06г.на

ОУ-област Русе 275/77 г.

342 частна 03.11.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.196,пл.№

2175 ул."Цариград" № 29 Отписан

терен с площ 370 кв.м.и паянтова 

сграда със застроена площ 40 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-584/15.11.2005 г.

на ОУ-област Русе

3794/69 г

734/80 г

343 публична 03.11.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др. ж.к."Дружба-ІІІ",бл.4,вх.Д Други

партерния етаж на вх.Д със

застроена площ 256,51 кв.м.,

заедно с 10,15% ид.части от

ОЧС и от ОПС

Съставен нов АДС №

4865/12.05.2011 г. 8177/85 г.

344 частна 08.11.2000
с.Мартен

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
кв.56,пл.№

1350 Отписан

прилежащ терен към "Занаятч.

Работилница и склад за

препарати" с площ 2 052 кв.м.

З-д № 670/12.09.2001г.

На ОУ

345 частна 08.11.2000
с.Мартен

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
кв.56,пл.№

1351 Отписан

свободен парцел в стопански

двор с площ 3 230 кв.м.

З-д № 669/12.09.2001г.

На ОУ

346 частна 08.11.2000
гр.Борово

общ.Борово чл.68 от ЗДС и др.
имот № 76, отдел 186-2 в

Разсадник Борово Други

хижа "Борово"-полумасивна

двуетажна сграда със застр.

Площ от 112,05 кв.м.,обор и

стратификалня-масивна

едноет.сграда със застроена

площ 452 кв.м.Сградите са

построени върху държавен

терен от 13 дка - ДГФ

Съставен нов АДС №

4253/14.12.07 г.

347 частна 08.11.2000
гр.Бяла

общ.Бяла чл.68 от ЗДС и др.
местност

"Беленски парк"

ревир № 230,отдел 35-2 в

Лесопарк "Беленска гора" Други

Ловен дом-масивна двуетажна

сграда със застр.площ 197,5 м2,

Горски кантон-гаражи с надстр.-

масивна двуетажна сграда със

застр.площ от 52 кв.м.Сградите

са построени върху държавен

терен от 1 950 кв.м. - ДГФ



348 частна 08.11.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.277,пл.№

1270 ул."Боримечка" № 7 Отписан

част от имот, представляващ

1/3 ид.част от дворно място,

цялото от 216 кв.м.

1/6 ид.част

отписани-

З-д № 349/

2001г.на ОУ,

1/6 ид.част

отписани -

З-д № 545/

2001г.на ОУ 9851/95 г.

349 частна 08.11.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.496,пл.№

2714 ул."Петрохан" № 17 Държавен

1/2 ид.част от дворно място от

371 кв.м. И едноетажна

масивна сграда със застроена

площ 70 кв.м.

има съставен нов АДС № 

4827/15.03.2011 г. 8748/89 г.

350 частна 30.11.2000 Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.572,парцел

ІІ-1967 ул."Сухи чал" № 3 Отписан

1/2 ид.част от парцел от 407 м2,

целия втори етаж от двуетажна

масивна сграда със застроена

площ 77,81 кв.м. И 1/2 ид.част

от дворищна тоалетна

З-д 9500-25/16.01.03г.

На ОУ 7564/82 г.

351 частна 08.12.2000
с.Щръклево

общ.Иваново чл.68 от ЗДС и др. имот № 000186 землището на селото Отписан

имот с площ от 10 425 кв.м. - 

производствен терен

З-д № 292/12.03.02г.

На ОУ

352 частна 15.12.2000
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
парцел 1 в

Стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Площадка

№ 1" с площ 8 842 кв.м.

З-д № 269/27.03.2001г.

На ОУ

353 частна 15.12.2000
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
парцел 3  в

Стопански двор Отписан

прилежащ терен към 

"Дърводелски цех" с площ 2 222 

кв.м.

З-д № 285/27.03.2001г.

На ОУ

354 частна 15.12.2000
с.Червена вода

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 1  в

Стопански двор

№ 4 Отписан

прилежащ терен към "Къща до 

Ж.П. гара" с площ 500 кв.м.

Отписан със З-д №

465/14.06.01г.на ОУ на

област Русе

355 частна 15.12.2000
с.Червена вода

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

парцел 2  в

Стопански двор

№ 4 Отписан

прилежащ терен към "Склад за

обслужване на селското 

стопанство" с площ 16 595 кв.м.

Отписан със З-д №

464/14.06.01г.на ОУ на

област Русе

356 частна 15.12.2000

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
кв.40,парцел

VІІІ Отписан

прилежащ терен към "Фурна" с 

площ 520 кв.м.

Отписан със З-д №

267/27.03.01г.на ОУ на

област Русе

357 частна 15.12.2000
с.Тръстеник

общ.Иваново

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ имот № 000157 Отписан

прилежащ терен към "Цех за

мрежи" с площ 1 602 кв.м.

З-д №827/

12.11.01г.

На ОУ

358 публична 15.12.2000
с.Каменово

общ.Ветово чл.68 от ЗДС и др.
кв.19,парцел

VІ Държавен

терен от 5 300 кв.м. И 3 броя

сгради 8/20.02.51 г.

359 публична 15.12.2000
гр.Бяла

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.11,ал.2

от ЗВ имот № 000419 местност "Без местност" Държавен блато с площ 65,246 дка

360 частна 15.12.2000
с.Новград

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.85А,парцел

І Държавен

прилежащ терен на "Тютюневи

сушилни" с площ 16,530 дка

361 частна 15.12.2000
с.Червен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 058011 местност "Леската" Отписан

прилежащ терен на "Пилчарник" с 

площ 4,333 дка

Отписан със З-д №

276/27.03.01г.на ОУ на

област Русе

362 частна 15.12.2000
с.Басарбово

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 082002 местност "Кантона" Отписан

прилежащ терен към

"Овцеферма" с площ 3,017 дка

З-д №783/12.11.01г.

На ОУ

363 частна 15.12.2000
с.Стамболово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ имот № 029007 местност "Аша Кору" Отписан

прилежащ терен към

"Овчарник" с площ 3 959 кв.м.

З-д № 9500-537/15.10.

03г. На ОУ на област Рс



364 частна 18.12.2000
с.Стамболово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ имот № 029001 местност "Аша Кору" Отписан

свободен парцел в стопански

двор с площ 5 642 кв.м.

З-д № 9500-536/15.10.

03г. На ОУ на област Рс

365 частна 18.12.2000
с.Стамболово

общ.Сливо поле

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ имот № 029015 стопански двор Отписан

прилежащ терен към стопанска

сграда с площ 5 165 кв.м.

З-д № 539/23.07.2001г.

На ОУ

366 частна 18.12.2000
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ парцел 11 в стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Открита

площадка за машини" с площ

4 395 кв.м.

З-д № 286/27.03.2001г.

На ОУ

367 частна 18.12.2000
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ парцел 10 в стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Складова

площадка № 4" с площ от

2 015 кв.м.

З-д № 275/27.03.2001г.

На ОУ

368 частна 18.12.2000
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ парцел 9 в стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Складова

площадка № 3" с площ от

927 кв.м.

З-д № 283/27.03.2001г.

На ОУ

369 частна 18.12.2000
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ парцел 8 в стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Битова

сграда" с площ 437 кв.м.

З-д № 284/27.03.2001г.

На ОУ

370 частна 18.12.2000
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ парцел 8 в стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Складова

площадка № 2" с площ от

5 931 кв.м.

З-д № 282/27.03.2001г.

На ОУ

371 частна 18.12.2000
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ парцел 6 в стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Складова

площадка № 1" с площ от

2 347 кв.м.

З-д № 281/27.03.2001г.

На ОУ

372 частна 18.12.2000
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
парцел 14 от двора на

Кравеферма Държавен

прилежащ терен към 

"Краварник № 7" с площ от

12,000 дка

373 частна 18.12.2000
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ парцел 4 в стопански двор Отписан

прилежащ терен към

"Ремонтна работилница" с

площ 1 619 кв.м.

З-д № 277/27.03.2001г.

На ОУ

374 частна 18.12.2000
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС-стар

държавен имот
кв.264,пл.№

1503 ул."Райко Даскалов" № 2 Смесен

част от триетажна масивна сграда

с обща застроена площ 350,70

м2 и двуетажна масивна сграда

с обща застроена площ от

182,25 м2

Със З-д № 9500-174/

28.02.03г.на ОУ на 

област Русе се отписва

двуетажната масивна

сграда със застроена

площ 182,25 м2

Със З-д № 9500-103/

27.02.08г.се отписва

магазин на партерния

етаж на триетажна

масивна сграда със ЗП от 

52 м2

За имота е съставен нов 

АЧДС №5321/03.04.2013 г. 843/28.12.50г.

375 публична 18.12.2000
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС-стар

държавен имот
кв.264,пл.№

1503 ул."Райко Даскалов" № 2 Държавен

имот с площ 540 м2 и построената

в него част от триетажна масивна

сграда с обща застроена площ

350,70 м2 843/28.12.50г.



376 частна 18.12.2000
с.Ново село

общ.Русе

Присъда №40/86г.на

РОС,изменена с Реш.

№157/87г.на 

Върховен

съд на НРБ
кв.11,парцел

Х-135 Държавен

1/4 ид.част от имот,представля-

ващ:застроената площ от

жилищната сграда,а именно:

17,50 м2 от целия парцел 

Х-135 в кв.11 с площ 1660 м2

и построената в него.... 8735/06.06.89г.

377 частна 22.01.2001
с.Мартен

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.56,пл.№

1349 Отписан

свободен парцел в Стопански

двор с площ 2,291 дка

Отписан със З-д №

9500-245/11.05.04г.на

ОУ-област Русе

378 частна 23.01.2001
с.Караманово

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.134,парцел

VІ Отписан

прилежащ терен към 

"Краварник и телчарник"

с площ от 6,595 дка

Отписан със З-д №

9500-476/17.09.05г.на

ОУ-област Русе

379 частна 23.01.2001
с.Кривина

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 052005 местност "Бабин кладенец" Държавен

прилежащ терен към

"Кравеферма" с площ 10,688

дка

380 частна 23.01.2001
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 44

п.44 по парцеларния план

на "Краве и телекомплекс" Отписан

прилежащ терен към 

"Краве и телекомплекс"

с площ от 2,308 дка

Отписан със З-д №

9500-250/24.06.05г.на

ОУ-област Русе

381 частна 23.01.2001
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 45

п.44 по парцеларния план

на "Краве и телекомплекс" Отписан

прилежащ терен към

"Краварник и телчарник" с

площ от 2,757 дка

Отписан със З-д №

9500-250/24.06.05г.на

ОУ-област Русе

382 частна 24.01.2001
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 70

п.70 по парцеларния план

на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" Отписан

прилежащ терен към

"Телчарник" с площ 2,876 дка

Отписан със З-д №

9500-249/24.06.05г.на

ОУ-област Русе

383 частна 24.01.2001
с.Ряхово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 71

п.71 по парцеларния план

на "Краве и телекомплекс"

към "Агролакт" Отписан

прилежащ терен към

"Телчарник" с площ 2,900 дка

Отписан със З-д №

9500-107/16.03.05г.на

ОУ-област Русе

384 частна 26.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,Окр.

ВО-31/80г.-МФ и др.
кв.126,парцел

ХVІІІ-247

ул."Видин"№19а ъгъла с

ул."Давид" № 13 Държавен

имот с площ от 348 м2 и постр.

В него жил.сграда-полумасивна

едноетажна със застр.площ

от 46 м2

има съставен нов АДС № 

4822/15.03.2011 г. 7363/27.11.80г.

385 частна 29.01.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. имот № 4349

кв."Възраждане"

бул."Родина" № 41 Държавен

масивна едноетажна жил.

Сграда със застроена площ от

451 м2

има съставен нов АДС № 

4823/15.03.2011 г. 2237/03.12.64г.

386 частна 29.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,Окр.

ВО-31/80г.-МФ и др.
кв.210,имот №

2129 ул."Панайот Хитов" № 27 Държавен

1/2 ид.част от имот,целият с

площ от 316 м2 и построеното

в него масивно двуетажно

жилище със застр.площ от

119 м2-целия втори етаж

Съставен нов АЧДС №

4857/02.05.2011 г. 7389/27.11.80г.

387 частна 29.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,Окр.

ВО-31/80г.-МФ и др. имот № 66

Западна промишлена зона

ул."Росица" № 10 Отписан

имот с площ от 1804 м2 и

построените в него 3 броя

сгради

Със З-д № 9500-733/

23.10.06г.на ОУ-област

Русе се отписва част

от имота с площ от 150

м2.,със З-д № 9500-

111/27.02.07г.на ОУ се

отписва останалата

част

89/28.12.50г.

7358/27.11.80г



388 частна 29.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,Окр.

ВО-31/80г.-МФ и др.
кв.129,имот №

285 ул."Витоша" №№ 12 и 12а Държавен

дворно място от 450 м2 и 

построените в него:№12-жил.

Сграда с две крила с обща

разг.застр.площ от 211 м2

и др.2 бр.сгради

Съставен нов АДС №

4258/15.12.07 г.

3874/01.06.70г

7364/27.11.80г

389 частна 29.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,Окр.

ВО-31/80г.-МФ и др.
кв.38,имот №

3066 ул."Сент Уан" № 26 Държавен

Съставен нов АДС № 4830/

15.03.2011 г.

3904/11.02.70г

7356/27.11.80г

390 частна 29.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,Окр.

ВО-31/80г.-МФ и др.
кв.119,имот №

186 ул."Цар Самуил" № 4 Държавен

90/390 ид.части от дворно

място и построените в него 3

броя сгради

Съставен нов АДС №

4826/15.03.2011 г. 7382/27.11.80г

391 частна 29.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС

№ 763/52г. И др.
кв.711,пл.№

709 ул."Пирот" № 21 Държавен

имот,представляващ 267/402

ид.части от дворно място,

заедно с построената в него

едноетажна масивна сграда

със застроена площ 86 м2

Съставен нов АДС №

4260/15.12.07 г. 1277/18.10.59г.

392 частна 29.01.2001
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др. имот № 000518 землището на селото Държавен

имот с площ от 2 374 м2 - скица

№ 000005 от ДГФ:Ловен дом

№ 2 "Елен"-масивна двуетажна

сграда със застроена площ от

127 м2,разгъната застроена

площ от 224 м2 и павилион-

масивна едноетажна сграда

със застроена площ от 45 м2

393 частна 30.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на 

община Русе,Указ

№Ц-4872/47г. На

Президиума на ВНС
кв.432,парцел

ХІІІ-2268 ул."Шипка" № 6 Отписан

42,375% ид.части от: парцел

с площ 1500 м2,масивна двуе-

тажна сграда със застроена

площ 567 м2,масивна едное-

тажна сграда със застроена

площ 160 м2,масивна едноетаж-

на сграда със застроена площ

25 м2

Със З-д № 9500-352/

26.07.05г.на ОУ-обл.

Русе се отписват

трите сгради и 1/2 част

от 14,17% от 42,375%

ид.ч. От парцел с

площ 1500 м2 

З-д № 9500-284/

16.05.07г.на ОУ-област

Русе - 1/2 от 14,17% от 

42,375 ид.части от парцел с 

площ от 1500 м2 и постр. В 

него 3 броя сгради. За 

останалата държавна част 

е съставен нов АДС № 

4421/25.09.2008 г. 831/28.12.50г.

394 частна 30.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС

№ 66/49г. По

ЗОЕГПН и др.
кв.311,пл.№

3784 ул."Алексанровска" № 98 Отписан

214/457 ид.части от дворно

място и построената в него

двуетажна масивна сграда със

застроена площ 80 м2

Отписан със З-д №

9500-603/17.10.07 г.на

ОУ-област Русе 381/28.12.50г.

395 публична 30.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС

№ 221/98г. и др.
кв.205,пл.№

2136 ул."Борисова" № 51 Други

административни помещения

с обща застроена площ от

91,35 кв.м.

за имота е съставен

нов АДС № 3672/

14.07.05 г. 9200/15.07.93г.

396 частна 31.01.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.274,част от

пл.№ 1440

ул."Църковна независимост"

№ 18 Държавен

част от десет етажна масивна

сграда-само шести етаж със

застроена площ 311,10 м2,

заедно с 9,84% ид.части от

ОЧС

Съставен нов АПДС №

6574/22.10.2018 г. 3796/19.03.69г.

397 частна 31.01.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.123,пл.№

235 ул."Генерал Гурко" № 12 Държавен

имот с площ 376 м2 и едноет.

Масивна сграда със застроена

площ 211 м2

Съставен нов АДС №

4908/08.08.2011 г. 1298/12.04.58г.



398 частна 31.01.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.129,пл.№

273 ул."Витоша" № 4 Отписан

имот с площ 320 м2 и: двуетаж-

на масивна сграда със застр.

Площ 131 м2, едноетажна

полумасивна сграда със 

застроена площ 48 м2

Отписан

със Заповед № 9500-

658/13.11.07г.на ОУ-

област Русе 86/28.12.50г.

399 частна 31.01.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ имот № 1

стопански двор-ДЗС на

ИСЗ "Образцов чифлик" Отписан

прилежащ терен към "Метален

навес,работилница,машинно-

тракторен стан,склад с навес за

ССМ и кланица" с площ от

19 745 м2

Отписан със З-д №

9500-91/09.03.05г.на

ОУ-област Русе

400 частна 31.01.2001
гр.Ветово

общ.Ветово

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ
кв.173а,парцел

ІІ Отписан

прилежащ терен към

"Силажовместилище и ППВ"

с площ 2 190 м2

Отписан със З-д №

9500-121/28.03.05г.на

ОУ-област Русе

401 частна 31.01.2001
с.Басарбово

общ.Русе

чл.45,ал.8 от 

ППЗСПЗЗ

местност

"Кантона",

имот №

082005 Отписан

прилежащ терен към

"Овцеферма" с площ 4 185 м2

З-д №782/

12.11.01г.

На ОУ

402 частна 01.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ

местност

"Под ормана"

имот №

013019 Отписан

прилежащ терен към

"Фуражна кухня и жилище" с

площ 1,381 дка

Отписан със З-ди №№

388,389 и 390/09.04.02

г.на ОУ на област Русе

403 частна 01.02.2001
с.Сандрово

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 31 Отписан

свободен, незастроен парцел

с площ 11,639 дка

Отписан със З-д №

9500-060/22.01.04г.на

ОУ-област Русе

404 частна 01.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.130,пл.№

294 ул."Дондуков Корсаков" 20 Отписан

дворно място с площ 1 020 м2,

заедно с построената в него

двуетажна паянтова сграда

със застроена площ 290 м2

Отписан със З-д №

9500-399/04.07.03г.на

ОУ на област Русе 156/28.12.50г.

405 частна 01.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел І-339

Източна промишлена зона

ул."Марица" № 3 Други

държавен парцел от 16 400 м2

и построената върху него

едноетажна масивна сграда

със застроена площ 324 м2

8401/17.04.87г.

Актуализиран

03.93 г.

406 частна 05.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.516,парцел

V-общ. ул."Сърнена гора" № 16 Отписан

административно-производстве-

на сграда-двуетажна със сутерен

със застроена площ 201,49 м2,

с ОПС

Отписан със З-д №

9500-611/15.12.08г.на

ОУ-област Русе 8905/18.07.90г

407 публична 05.02.2001
с.Пиргово

общ.Иваново чл.68 от ЗДС и др. имот № 000853 землището на селото Отписан

имот с площ от 4 119 м2 и след-

ните сгради:склад от 677 м2,

гараж от 409 м2,караулка от

27 м2,склад-химикали от 17,60

м2,тоалетна от 6 м2 и акумула-

торно от 33 м2

Отписан със З-д №

9500-131/01.04.05г.на

ОУ-област Русе

408 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. пл."Ал.Стамболийски" Други

търговски комплекс "Пергола"-

едноетажна сграда със застр.

Площ 215,50 м2,включващ три

обекта:пицария със склад,

магазин,бира-скара

409 публична 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.141,парцел

І пл."Левски" № 1 А Други

парцел с площ 9 457 м2 и 

сгради: училищна сграда със

застр.площ 855 м2, закрит

плувен басейн със застроена

площ 1 100 м2

съставен нов АДС № 

4924/23.08.2011 г. 3941/28.04.70г



410 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв."Родина-ІІ", бл."Мала

планина",вх.В,ет.1,ап.10 Държавен

апартамент със застроена площ

от 39,86 м2, изба с площ 3,69 м2

заедно с 0,820% ид.ч. От ОЧС

и от ОПС

съставен нов АДС № 

4817/15.03.2011 г. 9273/04.01.94г

411 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.18,ал.1 от ЗДС

и др.
кв.110,имот №

5027 ул."Гурко" № 11 Отписан

3/5 ид.част от имот с площ от

324 м2 и построената в него

масивна едноетажна жил.

Сграда със застроена площ от

182 м2

Заповеди за

деактуване №№ 9500-

323/27.04.06т. И 9500-

331/04.05.06г. На ОУ-

област Русе,Заповед №

9500-283/16.05.07г.на

ОУ-област Русе

102/28.12.50г.

7409/27.11.80г

412 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 13

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Държавен

прилежащ терен към "ГСМ-

Бензиностанция" с площ от

2 379 м2

Съставен нов АДС №

5242/06.11.2012 г.

413 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 12

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Държавен

прилежащ терен към сграда с

площ 4 044 м2

Съставен нов АДС №

4487/02.12.08 г.

414 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 11

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Отписан

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

11 311 м2

Отписан със З-д №

9500-91/09.03.05г.на

ОУ-област Русе

415 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 10

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Държавен

прилежащ терен към 

"Ветеринарна лечебница" с

площ 3 182 м2

416 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 9

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Държавен

парцел 9 - свободен,негоден за

земеделско ползване с площ

4 108 м2

417 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 8

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Държавен

парцел 8 - свободен,негоден за

земеделско ползване с площ

5 806 м2

418 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 7

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Държавен

прилежащ терен към 

"Трафопост" с площ 2 034 м2

За имота е съставен

нов АДС № 4490/

02.12.08 г.

419 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 6

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Държавен

прилежащ терен към 

"Краварник" с площ 3 269 м2

За имота е съставен

нов АДС № 4489/

02.12.08 г.

420 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 5

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Държавен

прилежащ терен към 

"Краварник" с площ 4 337 м2

За имота е съставен

нов АДС № 4488/

02.12.08 г.

421 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 4

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Отписан

прилежащ терен към 

"Краварник" с площ 4 421 м2

Отписан със З-д №

9500-91/09.03.05г.на

ОУ-област Русе

422 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 3

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Отписан

прилежащ терен към 

"Краварник" с площ 3 824 м2

Отписан със З-д №

9500-91/09.03.05г.на

ОУ-област Русе

423 частна 06.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 2

"Стопански двор-ДЗС" към

ИСЗ "Образцов чифлик" Държавен

прилежащ терен към 

"Телчарник" с площ 3 824 м2

424 частна 06.02.2001
с.Борисово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.74,парцел

ІІІ Стопански двор Отписан

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

3 895 м2

З-д № 615/29.05.02г.на

ОУ



425 частна 06.02.2001
с.Борисово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.73,парцел

ІІІ Стопански двор Отписан

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

2 817 м2

З-д № 615/29.05.02г.на

ОУ

426 частна 06.02.2001
с.Борисово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.72,парцел

ІІ Стопански двор Отписан

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

1 027 м2

З-д № 615/29.05.02г.на

ОУ

427 частна 07.02.2001
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 5 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

4 149 м2

Отписан със З-д №

9500-251/24.06.05г.на

ОУ-област Русе

428 частна 07.02.2001
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 7 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

527 м2

429 частна 07.02.2001
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 11 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

207 м2

Отписан със З-д №

9500-251/24.06.05г.на

ОУ-област Русе

430 частна 07.02.2001
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 8 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

934 м2

Отписан със З-д №

9500-261/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

431 частна 07.02.2001
с.Стърмен

общ.Бяла

чл.18,ал.1 от ЗДС

и др.
кв.9,парцел

ХІ Отписан парцел с площ от 920 м2

Отписан със З-д №

9500-200/27.05.2010 г. на

ОУ-област Русе 15/22.02.51г.

432 частна 08.02.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.18,ал.1 от ЗДС

и др.
кв.594,имот №

237 ул."Йосиф Хербст" № 41 Държавен

имот с площ от 240 м2 и постр.

В него едноетажна жилищна

сграда: паянтова част със

застр.площ от 39 м2 и масивна

част със застр.площ 21,60 м2

Съставен нов АДС №

4819/15.03.2011 г. 7415/27.11.80г.

433 частна 12.02.2001
гр. Бяла

общ.Бяла

чл.7,б."а" и "з" от ИП

на ПДИ и др.
кв.6, парцел

ХІV-150 Други

парцел с площ от 4 392 м2 и

сграда-Авторемонтна работил-

ница със застроена площ от

1 503 м2 и битова част-двуетаж-

на със сутерен с площ 125 м2,

разгъната застроена площ от

1 652 м2

782/11.10.72г.

/т.1/

434 публична 12.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.683,парцел

ІІ-147

кв."Здравец-изток"

ул."Киев" № 4 Други

дворно място от 2 956 м2 и

построената в него двукорпусна

двуетажна монолитна сграда

със застроена площ 642 м2 5866/29.10.76г

435 частна 14.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.602,пл.№

557 ул."Изидор Айзнер" № 80 Държавен

имот с площ 320 м2 и построена

в него двуетажна паянтова

сграда със застроена площ от

48,50 м2

съставен нов АДС № 

4829/15.03.2011 г. 7387/27.11.80г

436 частна 14.02.2001
с.Мартен

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.156,парцел

ІV-1358 Отписан

парцел,представляващ "Торова

площадка" в стопански двор с

площ 1 420 м2

Отписан със З-д №

473/14.06.01г.на ОУ на

област Русе

437 частна 14.02.2001
с.Мартен

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.156,парцели

V-1354 и 1356 Отписан

прилежащ терен към сграда

/Склад на домакина/ в стопански

двор с площ 1 860 м2

Отписан със З-д №

472/14.06.01г.на ОУ на

област Русе

438 частна 15.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.424,пл.№

4780 ул."Цар Освободител" № 43 Държавен имот с площ 348 м2

Съставен нов АДС №

4159/02.10.07г. 4846/29.03.74г



439 частна 19.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.709,парцел

І-3660

Източна промишлена зона

Отписан

парцел с площ 139 м2 и

построената в него сграда-

"Павилион"-едноетажна със

застроена площ 139 м2

Отписан със З-д №

9500-313/21.04.06г.на

ОУ-област Русе

440 частна 19.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.

кв."Здравец-изток"

бл."Чайковски",вх.Ж,ет.5,

ап.32,пл.№ 140 Държавен

апартамент със застроена площ

от 80,83 м2, изба с площ 3,18 м2

заедно с 0,829% ид.ч. От ОЧС

и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

4818/15.03.2011 г. 7566/12.01.82г

441 частна 20.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.94,пл.№

580 ул."Съборна" № 7 Отписан

дом на разплащателния влог-

едноетажна масивна сграда

със застроена площ 776,05 м2

с тавански етаж с площ от

248,98 м2,изградена върху

държавен терен с площ 807 м2

Отписан със З-д № 

9500-299/12.04.06г.на

ОУ-област Русе 1271/11.03.52г

442 частна 20.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел V-54 Източна промишлена зона Други

парцел с площ 3 442 м2 и постр.

В него четириетажна масивна

сграда със застроена площ от

638 м2 9127/17.11.92г

443 частна 20.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ІХ-3660

Източна промишлена зона

ул."Тулча" № 13 Други

парцел с площ 1 017 кв.м. И

построената в него администр.

Сграда със застроена площ

от 598 кв.м.

444 частна 20.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел І-594 Гара Русе-разпределителна Други

парцел с площ 10 658 м2 и 

постр. В него двуетажна масивна

сграда-"Ледозавод" със застр.

Площ 1 492 м2,състояща се от

два корпуса-едноетажен от

684 м2 и двуетажен от 808 м2

Съставен нов АДС №

4851/28.04.2011 г.

445 частна 20.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел І І-54 Източна промишлена зона Отписан

парцел с площ 2 700 м2 и 

построената в него едноетажна

масивна сграда със застроена 

площ 379 м2

Отписан със З-д №

9500-188/16.04.08г.

На ОУ-област Русе 9127/17.11.92г

446 частна 20.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел  І-54 Източна промишлена зона Отписан парцел с площ 3 254 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-157/24.03.08г.

На ОУ-област Русе 9127/17.11.92г

447 частна 27.02.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.42,пл.№

4869 ул."Ст.Стамболов" № 1 Други

масивна едноетажна сграда със

застр.площ 60 м2,масивна

едноетажна сграда със застр.

Площ 308 м2

Нов АДС № 2453/

26.05.03г. За 672,40/

1000 ид.части от ПИ №

4869,кв.42

7551/29.10.81 - 

по т.2, 3 и 4



448 частна 06.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.76,пл.№

751 ул."Княжеска" № 11 Отписан

част от имот пл.№ 751,кв.76-

таванско помещение с площ

111 кв.м.,зимнично помещение

с площ 4 м2,които се намират

в четириетажна масивна сгр.,

заедно с 129/3 530 ид.части

от ОЧС и от дворното място,

цялото от 528 м2

Със З-д № 9500-581/

14.11.03г.на ОУ на

област Русе се отписва

таванското помещение

със застроена площ от

111 м2. Със З-д №

9500-653/12.12.05г.на

ОУ-област Русе се отписва 

малко зимнич-

но помещение с площ

от 4,00 м2,заедно с 

0,065% ид.ч. От ОЧ на

сгр. И дв.място.Със

З-д № 9500-454/12.09.

05г.на ОУ-област Русе

се отписват прпадащи

се 3,589% ид.ч.от ОЧ

на сгр. и от дв.м. 138/28.12.50т

449 частна 06.03.2001
гр.Русе

общ.Русе

Окръжно ВО-31/

24.06.80г-на МФ и др.
кв.89,имот 

№ 641 ул."Олимпи Панов" № 13 Смесен

част от имот, представляващ

1/4 ид.част от десния магазин

със застр.площ 42 м2,изба от

29 м2,1/4 ид.част от масивна

двуетажна жил.сграда със

застр.площ 78,50 м2 и др.

Със З-д № 543/24.07.

01г.се отписва 1/4 ид.

част от десния магазин

със застр.площ 42 м2

в партерния етаж на

сгр. И изба с площ 29

м2

Съставен нов АЧДС №

5420/28.01.2014 г. 7413/27.11.80г.

450 публична 13.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ІV-54 Източна промишлена зона Други

парцел с площ 2 379 м2 и постр.

В него четириетажна администр.

Масивна сграда със застроена

площ 402 м2 9127/17.11.92г.

451 частна 13.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
ж.к."Здравец-изток

блок "Петър" Други

апартамент "З",ет.5 със застроена

площ 32 м2 6447/21.06.78г.

452 частна 13.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
ж.к."Здравец-изток

блок "Петър" Други

апартамент "И",ет.3 със застроена

площ 32 м2 6447/21.06.78г.

453 частна 13.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
ж.к."Здравец-изток

блок "Петър" Други

апартамент "Ж",ет.4 със застроена

площ 32 м2 6447/21.06.78г.

454 частна 13.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
ж.к."Здравец-изток

блок "Петър" Други

апартамент "З",ет.4 със застроена

площ 32 м2 6447/21.06.78г.

455 частна 15.03.2001
с.Николово

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.102,парцел 

ІІ-1000 Отписан

прилежащ терен към "Кланица"

с площ 2 645 кв.м.

Отписан със З-д №

517/11.07.01г.на ОУ

на област Русе

456 частна 15.03.2001
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.128,парцел 

ХІV Държавен

прилежащ терен към "Фуражна

кухня"-стопански двор с площ

1 864 кв.м.



457 частна 16.03.2001
с.Ценово

общ.Ценово

чл.6 от ЗИ на БКП,

БЗНС,ОФ,ДКМС и др. кв.36,пл.№385 Отписан

13,45 % ид.част от Администр.

Сграда-масивна,четириетажна

със застроена площ от 337 м2

и съответния % от ОЧС и ОПС

Отписан със З-д №

ДС 9500-897/

14.12.2011 г. на ОУ-

област Русе

458 частна 16.03.2001
с.Ястребово

община Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.5,парцел

5

местност "Край село" - 

извън регулация Отписан

прилежащ терен към "Кантар"

с площ 590 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-535/

16.03.01г.на ОУ на

област Русе

459 частна 19.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ІІ-1

Западна промишлена зона

Други

склад със застр.площ 1 728 м2,

рем.-механичен цех-520 м2,

рем.помещение от 1 210 м2 и

още 4 броя сгради

За УПИ ІІ-1 и постр.в 

него трафопост има

нов АДС № 2169/

11.02.03г. На МТС

ИА "Прист.администр."

460 частна 19.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел І-1

Западна промишлена зона

Други

административна сграда-двует.

Част със застр.площ 336 м2 и

четириетажна част от 216 м2 и

още 8 броя сгради

За УПИ І-1 и постр.в 

него трафопост има

нов АДС № 2170/

11.02.03г. На МТС

ИА "Прист.администр."

461 частна 20.03.2001

с.Просторно

землището на с.

Топчии,общ.

Ветово

Разпореждане №6/

на МС и др. имот № 067012 землището на с.Топчии Други

1386 кв.м. Идеални части от имот 

№ 067012,целият с площ 5 322 м2 

и два броя сгради

512/07.07.93г.-

Ветово и 292/

28.08.00г.-Русе

462 частна 21.03.2001
с.Ястребово

община Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ кв.25,парцел 4

местност "Край село" - 

извън регулация Отписан

прилежащ терен към "Краварник"

с площ 7 992 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-535/

16.03.01г.на ОУ на

област Русе

463 частна 21.03.2001
с.Борисово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 15

"Машино-тракторен двор"-

извън регулация Отписан

прилежащ терен към сграда-

навес РСМ с площ 286 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-233/23.06.05г.на

ОУ-област Русе

464 частна 21.03.2001
с.Борисово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 16

"Машино-тракторен двор"-

извън регулация Отписан

прилежащ терен към сграда-

навес РСМ с площ 286 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-92/09.03.05г.на

ОУ-област Русе

465 частна 21.03.2001
с.Борисово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел 17

"Машино-тракторен двор"-

извън регулация Отписан

прилежащ терен към сграда-

навес РСМ с площ 294 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-93/09.03.05г.на

ОУ-област Русе

466 частна 21.03.2001
с.Красен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.60,парцел

V Отписан

прилежащ терен към сграда-

"Фуражомелка" с площ 294 м2

З-д № 614/29.05.02г.на

ОУ

467 частна 21.03.2001
с.Красен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.59,парцел

І стопански двор Отписан

прилежащ терен към

"Телчарник" с площ 3 016 кв.м.

З-д № 561/25.07.2001г.

На ОУ

468 частна 21.03.2001
с.Красен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.58,парцел

І стопански двор Отписан

прилещащ терен към сграда

"Мокър филтър" от стопански

двор с площ 524 кв.м.

З-д № 562/25.07.2001г.

На ОУ

469 частна 21.03.2001
с.Босилковци

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 131012 Отписан

прилежащ терен към "Кладенец с

ПС" с площ 54 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-389/04.07.03 г.на

ОУ на област Русе

470 частна 21.03.2001
с.Босилковци

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 131015 Отписан

прилежащ терен към "Водоем"

с площ 169 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-389/04.07.03 г.на

ОУ на област Русе

471 частна 21.03.2001
с.Босилковци

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 131017 Отписан

прилежащ терен към "Мандра"

с площ 1 384 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-389/04.07.03 г.на

ОУ на област Русе



472 частна 21.03.2001
с.Босилковци

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 131013 Отписан

прилежащ терен към "Битова

сграда" с площ 459 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-389/04.07.03 г.на

ОУ на област Русе

473 частна 21.03.2001
с.Босилковци

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 131019 Отписан

имот,представляващ "Открита

складова площадка" с площ

1 533 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-244/11.05.04 г.на

ОУ на област Русе

474 частна 22.03.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.20

от наредба за събира-

не на държ.вземания

и др.
кв.512,парцел

ХV-1814 ул."Сини камъни" № 17 Държавен

1/2 ид.част от имот,целият с

площ от 370 м2 и построената в

него двует.масивна сграда,само

първия етаж със застр.площ от

96 м2

Съставен нов АЧДС №

5410/30.12.2013 г.

475 частна 27.03.2001
с.Мартен

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.56,пл.№

1347 Държавен

прилежащ терен към сграда

"Автомивка" с площ 494 м2

476 частна 27.03.2001
с.Басарбово

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.56,парцел

І-458 Отписан

прилежащ терен към сгради и

площадки с площ 9 200 м2

Отписан със З-д № 0102/

30.01.02г.На ОУ

477 частна 27.03.2001

с.Голямо

Враново,общ.

Сливо поле

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ кв.2,парцел І Държавен

прилежащ терен към "Шивашки

цех" от Стопански двор с площ

10 350 м2

478 частна 27.03.2001

с.Голямо

Враново,общ.

Сливо поле

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ кв.2,парцел ІІ Държавен

свободен терен от Стопански

двор с площ 18 928 м2

479 частна 27.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.264,пл.№

1502 ул."Александровска" № 61 Отписан

284/1 164 ид.части от имот и 

сграда със застр.площ 216 м2

Отписан със З-д №

9500-175/28.02.03г.на

ОУ на област Русе

369/28.12.50

480 публична 27.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.70,пл.№

740 ул."Славянска" № 3 Други гараж със застр.площ 499 м2

Съставен нов АДС №

4649/12.06.09 г. 8871/27.02.90

481 частна 27.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.70,пл.№

740 ул."Славянска" № 3 Отписан имот с площ 552 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-434/02.07.14 г.

на ОУ-област Русе 8871/27.02.90

482 частна 27.03.2001
с.Червена вода

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. имот № 000259 Други имот с площ 188,073 дка от ДПФ

483 частна 27.03.2001
с.Червена вода

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. имот № 000260 Отписан имот с площ 7,497 дка и сгради

Отписан със З-д №

9500-046/20.01.04г.на

ОУ на област Русе

98/23.12.65

484 публична 27.03.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.71а,пл.№

713 ул."Цариброд" № 4 Други

235/540 ид.части от имот и

масивна сграда, състояща се от 

сутерен, етаж и таван със ЗП от 81 

м2  и пристройка със ЗП от 7 м2

Съставен нов АДС №

4648/12.06.09 г. 7940/31.07.84



485 публична 27.03.2001
гр.Русе

общ.Русе
чл.68 от ЗДС и др.

кв.71а,пл.№

715 (ПИ с 

идентификатор 

63427.2.715 по 

КК на гр. Русе)

ул."Цариброд" № 6 Други
дворно място от 1 859/2 235

ид.части от имот и сгради

Съставен е нов АДС № 

4304/19.03.2008 г. за част 

от имота, представляваща 

829/2241 кв.м ид.ч. от ПИ 

№ 63427.2.715 по КК на 

Русе, заедно с изградените 

в него сгради № 

63427.2.715.1 и № 

63427.2.715.2, под 

управление на МП, 

Административен съд - 

Русе;            Съставен е нов 

АДС № 4647/12.06.2009 г. 

за част от имота, 

представляваща 1412/2241 

кв.м. ид.ч. от ПИ № 

63427.2.715 по КК на гр. 

Русе, заедно с изградените 

в него сгради № 

63427.2.715.3, № 

63427.2.715.4, № 

63427.2.715.6, № 

63427.2.715.8, № 

63427.2.715.9, № 

63427.2.715.10, под 

управление на БНТ, РТЦ - 

Русе

1276/27.03.58

486 частна 04.04.2001
с.Божичен

общ.Иваново Решение и ПМС и др. имот № 000017 Други имот с площ 103,36 м2 и сгради

487 частна 04.04.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.130,пл.№

290 ул."Аксаков" № 9 Държавен имот с площ 339 м2

Съставен нов АДС №

4327/19.05.08 г.

4366/72 г.

7361/80 г.

488 частна 05.04.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.75,парцел

VІІ-701 ул."Пиротска" № 16 Държавен

дворно място от 415,50 м2

и сгради

Съставен нов АДС №

4139/25.07.07 г. 644/28.12.50

489 частна 05.04.2001
с.Новград

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 000081 Държавен

прилежащ терен към сграда

/Хангар, гараж в машинен двор /

с площ 9 481 м2

490 частна 05.04.2001
с.Щръклево

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел І Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" с площ 13 580 м2

491 частна 05.04.2001
с.Щръклево

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ парцел І Държавен

прилежащ терен към "Навес-

обор" с площ 7 025 м2

492 частна 05.04.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 014002 местост "Под ормана" Отписан

прилежащ терен към жилищна

сграда с площ 586 м2

Отписан със З-д №

9500-106/18.02.04г.на

ОУ-област Русе

493 частна 05.04.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 014003 местост "Под ормана" Отписан

прилежащ терен към жилищна

сграда с площ 575 м2

Отписан със З-д №

9500-106/18.02.04г.на

ОУ-област Русе

494 частна 05.04.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
ул."Плиска" № 54,

бл."Перла" Други

апартамент "Б",ет.9 със застр.

Площ 48,54 м2 и изба с площ от

1,96 м2 и апартамент "Д",ет.13

със застр.площ 61,90 м2 и изба

с площ 2,80 м2

6305/6311/

11.03.78г.

495 частна 05.04.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
ул."Силистра" № 6,

бл."Родина" Други

апартамент "Б",ет.2, вх.А със

застроена площ 43,05 м2,изба

с площ 5,20 м2 6311/14.03.78г.



496 частна 05.04.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен

ж.к."Възраждане-юг",бл.

"Люба Ивошевич",вх.Б,ет.8,

ап.19 Други

апартамент 19,ет.8,вх.Б със

застроена площ 58,79 м2,изба

с площ 5,42 м2 8739/02.06.89г.

497 частна 05.04.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
ж.к."Дружба-ІІІ",бл.13,вх.А,

ет.2, ап.5 Други

апартамент 5,ет.2,вх.А със

застроена площ 58,34 м2,изба

с площ 3,65 м2 7756/28.03.83г.

498 частна 05.04.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
ул."Неофит Рилски" № 50,

бл."Опал" Отписан

апартамент А,ет.2, със

застроена площ 61,990 м2,изба

с площ 3,56 м2

Отписан със З-д №

9500-088/04.02.04г.на

ОУ-област Русе 5472/10.05.75г.

499 частна 05.04.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС
част от парцел

І,ІІ-б етап местност "Хиподрума" Отписан

12 326/34 526 ид.части от

парцел І, ІІ-б етап

Отписан със

З-д №392/

09.04.02г.на

ОУ

7088/29.12.79г.

9093/23.07.92г.

10195/96 г.

500 частна 17.04.2001
гр.Русе

общ.Русе

ПМС №№ 24 и 

99/49г.

ЗОЕГПНС,Окръжно

ВО-31/80г.-МФ и др.
кв.128,имот №

375,парцел І ул."Давид" №№ 6 и 8 Отписан имот с площ 1386 м2 и сгради

Отписан със З-д №

9500-285/26.05.08г.на

ОУ-област Русе

3910/11.02.70г.

7362/27.11.80г.

15/28.12.50г.

501 публична 17.04.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.12

от З-н за театрите
кв.88,парцел

І-671 пл."Свобода" № 4 Смесен

масивна двуетажна сграда със

застр.площ 1 304 м2,състояща се

от три корпуса, заедно със

застр.площ под сградата

Със З-д №851/30.08.02

г. на ОУ се отписва част

от имота. Съставени нови 

АДС №№4608 и 

4609/22.05.2009 г.

531/28.12.50г.

272/02.03.97г.

502 частна 23.04.2001
гр.Русе

общ.Русе

Постановление от 

67г.

По изп.дело №

3310/63 г.
кв.593,пл.№

98 ул."Йосиф Хербст" № 50 Отписан

1/2 ид.част от имот, целият от

300 м2, заедно с 1/2 ид.части

от паянтова жил.сграда със

застр.площ 53,76 м2

Отписан със З-д №

9500-074/26.01.04г.на

ОУ-област Русе 3768/02.09.68г.

503 частна 23.04.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.73, пл.№

672 ул."Александровска" № 55 Държавен

имот с площ 942 м2 и първи етаж

от масивна триетажна сграда със

застр.площ 540 м2

Съставен нов АДС №

4072/28.12.06г.

Съставен нов АДС №

4925/03.09.2011 г.

784/28.12.50г.

10186/96 г.

504 публична 23.04.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.73, пл.№

672 ул."Александровска" № 55 Държавен

втори и трети етажи от масивна

триетажна сграда със застроена

площ 540 м2 и втори етаж от

масивна двуетажна сграда със

застроена площ 146 м2

Съставен нов АДС №

4072/28.12.06г.

784/28.12.50г.

10186/96 г.

505 публична 27.04.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.241,пл.№

1648 пл."Свобода" № 6 Смесен

терен с площ 8 410 м2 и постр.в

него масивна административна

сграда,състояща се от два

корпуса-шестетажен със сутерен

със застр.площ 1 156 м2 и 

двуетажен със сутерен със 

застр.площ 1 441 м2 и др.

Със З-д № 9500-382/

09.08.04г.на ОУ-област

Русе част от имота се

отписва на община

Русе

8869/27.02.90г.

10097 и 1098/

06.01.98 г.

506 частна 08.05.2001
с.Сандрово

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 066006 местност "Люцерните" Отписан

прилежащ терен към "Метален

навес" от Стопански двор с

площ 3 938 м2

З-д № 536/23.07.2001г.

На ОУ

507 частна 17.05.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МФ по ЗИПО и др. имот № 401013 землището на кв.Средна кула Отписан

имот с площ 11 126 м2,в който е

изграден комплекс за спортни

игри "Приста"

Отписан със З-д №

9500-30/22.01.07г.на

ОУ-област Русе



508 публична 17.05.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС

№231/97г. И др. парцел ІІ-147

Източна промишлена зона

бул."Тутракан" № 32 Други

парцел с площ 63 883 м2 и 

построените в него 18 бр.сгради

Съставен нов АПДС №

6285/18.12.2015 г. 4822/16.03.74г.

509 частна 17.05.2001
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 109003 местност "Тетовски път" Отписан

свободен парцел от стопански

двор с площ 8 994 м2

Отписан със З-д №

9500-106/16.03.05г.на

ОУ-област Русе

510 частна 17.05.2001
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 109015 местност "Тетовски път" Отписан

свободен парцел от стопански

двор с площ 18 377 м2

Отписан със З-д №

9500-106/16.03.05г.на

ОУ-област Русе

511 частна 17.05.2001
с.Красен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ имот № 092002 Отписан

прилежащ терен към

"Свинеферма" от Стопански двор

с площ 6 029 м2

Отписан със З-д №

9500-122/28.03.05г.на

ОУ-област Русе

512 частна 17.05.2001
с.Могилино

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.19,парцел

VІІІ-194 Отписан

прилежащ терен към "Хамбар"

ог Стопански двор с площ от

3 228 м2

З-д №340/08.04.02г.на

ОУ

513 частна 17.05.2001
с.Могилино

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.20,парцел

ІІ-194 Отписан

прилежащ терен към "Сграда-

кантар" от Стопански двор с

площ 1 427 м2

З-д №340/08.04.02г.на

ОУ

514 частна 17.05.2001
с.Могилино

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.20,парцел

ІІІ-194 Отписан

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от

Стопански двор с площ от

3 012 м2

З-д №340/08.04.02г.на

ОУ

515 частна 17.05.2001
с.Могилино

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.19,парцел

ІV-194 Отписан

прилежащ терен към "Складове"

от Стопански двор с площ от

5 780 м2

З-д №340/08.04.02г.на

ОУ

516 частна 17.05.2001
с.Могилино

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.19,парцел

V-194 Отписан

прилежащ терен към

"Ветеринарен пункт" от Стопански

двор с площ 2 566 м2

З-д №340/08.04.02г.на

ОУ

517 частна 17.05.2001
с.Могилино

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.19,парцел

VІІ-194 Отписан

прилежащ терен към "Склад 

ГСМ" от Стопански двор с

площ 3 344 м2

З-д №340/08.04.02г.на

ОУ

518 частна 17.05.2001
с.Могилино

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.19,парцел

ІІІ-194 Отписан

прилежащ терен към "Хангар за

трактори" от Стопански двор с

площ 2 945 м2

З-д №340/08.04.02г.на

ОУ

519 частна 17.05.2001
с.Могилино

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.19,парцел

ІІ-194 Отписан

прилежащ терен към "Склад за

отровни материали" от 

Стопански двор с площ от

1 409 м2

З-д №340/08.04.02г.на

ОУ

520 частна 17.05.2001
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ
кв.25,парцел

VІІ Отписан

прилежащ терен към "Ковачница"

от Стопански двор-1 с площ от

1 205 м2

З-д № 1004/15.11.02г.

На ОУ

521 частна 18.05.2001
с.Полско Косово

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ

парцел 1 по парцеларния 

план на "Овчарници"-

извън регулация Отписан

прилежащ терен към "Овчарник,

осеменителен пункт и битова

сграда" с площ 7 410 м2

Отписан със З-д №

9500-529/14.10.05г.на

ОУ-област Русе

522 частна 18.05.2001
с.Полско Косово

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ

парцел 2 по парцеларния 

план на "Овчарници"-

извън регулация Отписан

прилежащ терен към "Овчарник и

битова сграда" с площ 5 344 м2

Отписан със З-д №

9500-529/14.10.05г.на

ОУ-област Русе



523 частна 18.05.2001
с.Полско Косово

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45,ал.8

от ППЗСПЗЗ

парцел 7 по парцеларния 

план на "Овчарници"-

извън регулация Държавен

прилежащ терен към

"Площадка и поилище" с площ

530 м2

524 публична 05.06.2001
гр.Борово

общ.Борово

чл.6 от ЗИ на БКП,

БЗНС,ОФ,ДКМС и др.
кв.35,пл.№

627 ул."Св.Климент Охридски" 1 Отписан

административна сграда - масив-

на триетажна сграда и сутерен

със застр.площ от 370 м2

Отписан със З-д №

9500-569/02.10.07г.на

ОУ-област Русе 474/26.02.90г.

525 публична 06.06.2001
с.Сливо поле

общ.Сливо поле чл.6 от ЗИПО и др.
кв.119а, парцел

І Други

ІІ крило от административна

сграда-масивна,триетажна с две

крила-цялата със застроена

площ от 252 м2, сутерен от

252 м2 и ОПС върху 1000 м2

На основание чл.71 от

ЗДС за имота е съста-

вен нов АДС № 3094/

16.06.04 г. 332/01.03.92 г.

526 частна 13.06.2001
с.Тръстеник

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.60,парцел І местност "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Обор за 

коне и леярна"

З-д № 537/23.07.2001г.

На ОУ

527 частна 14.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. имот № 091002 местност "Узунджата" Държавен нива с площ 380,431 дка

Съставен нов АЧДС №

6505/25.06.2018 г.

528 частна 14.06.2001
с.Кривина

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052004 местност "Бабин кладенец" Държавен

свободен парцел от стопански

двор с площ 6 186 м2

529 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 19 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към

"Свинеферма" 

с площ 7 787 м2

З-д № 743/02.07.02 г.

на ОУ

530 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 16 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Склад за

зърно" с площ 3 387 м2

З-д № 766/03.07.02 г.

на ОУ

531 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 17 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към

"Семечистачен пункт" с площ

от 10 490 м2

З-д № 766/03.07.02 г.

на ОУ

532 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 2 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница № 1" с площ от

5 584 м2

З-д № 766/03.07.02 г.

на ОУ

533 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 3 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница № 2" с площ от

2 347 м2

З-д № 766/03.07.02 г.

на ОУ

534 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 4 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Склад за

резервни части" с площ от

1 697 м2

З-д № 766/03.07.02 г.

на ОУ

535 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 5 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Пропуск и

столова" с площ 868 м2

З-д № 766/03.07.02 г.

на ОУ

536 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 10 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Склад за

амбалаж" с площ 3 127 м2

З-д № 766/03.07.02 г.

на ОУ

537 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 6 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към

"Бензиностанция и ГСМ" с площ

от 4 861 м2

З-д № 766/03.07.02 г.

на ОУ

538 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 7 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към

"Фуражомелка" с площ 1 260 м2

З-д № 766/03.07.02 г.

на ОУ



539 частна 14.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 9 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Колиен

кантар № 1" с площ 970 м2

З-д № 766/03.07.02 г.

на ОУ

540 частна 14.06.2001
с.Стамболово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 029002 местност "Аша Кору" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник"

с площ 3 889 м2

З-д № 764/03.07.02г.на

ОУ

541 частна 14.06.2001
с.Стамболово

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000225 местност "Смрадликата" Отписан

прилежащ терен към "Навес" от

стопански двор с площ 1 622 м2

З-д №828/12.11.01г.

На ОУ

542 частна 14.06.2001
гр.Ветово

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.173б,парцел

ІІІ Втори стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Телчарник

№ 4" с площ 3 641 м2

Отписан със З-д №

9500-120/28.03.05г.на

ОУ-област Русе

543 частна 14.06.2001
с.Полско Косово

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 5 Стопански двор-"Овчарници" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник

 и битова сграда" с площ от

4 956 м2

Отписан със З-д №

9500-529/14.10.05г.на

ОУ-област Русе

544 частна 14.06.2001
с.Полско Косово

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 4 Стопански двор-"Овцеферма" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник

 и битова сграда" с площ от

5 010 м2

545 частна 14.06.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.129,парцел

VІ Стопански двор Държавен

прилежащ терен към 

"Птичарник" с площ 1 150 м2

546 частна 14.06.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.138,парцел

ІІ Стопански двор Отписан

прилежащ терен към

"Телчарник" с площ 1 530 м2

Отписан със З-д №

9500-477/17.09.05г.на

ОУ-област Русе

547 частна 14.06.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.138,парцел

І Стопански двор-изток Отписан

прилежащ терен към

"Телчарник" с площ 2 970 м2

Отписан със З-д № 0105/

30.01.02г.На ОУ

548 частна 14.06.2001
с.Ястребово

община Русе

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др.
кв.24,парцел

14

Стопански двор-местност

"Пунарлъка" Държавен

прилежащ терен към

"Административна сграда" от

"Овцеферма" с площ 2 002 м2

549 частна 14.06.2001
с.Ястребово

община Русе

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др.

кв.24,парцел

13-извън

регулация

Стопански двор-местност

"Пунарлъка" Държавен

прилежащ терен към

"Млекопреработвален пункт" от

"Овцеферма" с площ 234 м2

550 частна 14.06.2001
с.Ястребово

община Русе

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др.

кв.25,парцел

2-извън

регулация

Стопански двор-местност

"Край село" Държавен

прилежащ терен към "Навес и

открит склад" с площ 4 547 м2

551 частна 14.06.2001
с.Ястребово

община Русе

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др.

кв.25,парцел

1-извън

регулация

Стопански двор-местност

"Край село" Държавен

прилежащ терен към "Навес и

открит склад" с площ 1 850 м2

552 частна 14.06.2001
с.Иваново

общ.Иваново

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др. имот № 000091 местност "Улея" Отписан

прилежащ терен към "Склад за

препарати" от стопански двор с

площ 982 м2

З-д № 805/12.11.01г.

На ОУ

553 частна 14.06.2001
с.Иваново

общ.Иваново

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др. имот № 100005 местност "Паметника" Отписан

прилежащ терен към "Склад за

зърно" с площ 3 288 м2

З-д № 806/12.11.01г.

На ОУ

554 частна 14.06.2001
с.Иваново

общ.Иваново

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др. имот № 100010 местност "Паметника" Отписан

прилежащ терен към "Зърно-

площадка" от стопански двор с

площ 9 778 м2

З-д № 807/12.11.01г.

На ОУ

555 частна 14.06.2001
с.Иваново

общ.Иваново

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др. имот № 100004 местност "Паметника" Отписан

прилежащ терен към  "Навес-

семечистачен пункт" от стопански 

двор с площ 4 040 м2

З-д № 808/12.11.01г.

На ОУ



556 частна 14.06.2001
с.Иваново

общ.Иваново

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др. имот № 100002 местност "Паметника" Отписан

прилежащ терен към "Бензинови

складове" от стопански двор с

площ 1 729 м2

З-д № 809/12.11.01г.

На ОУ

557 частна 14.06.2001
с.Иваново

общ.Иваново

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др. имот № 100015 местност "Паметника" Отписан

прилежащ терен към "Автокантар

с битова сграда" от стопански двор

с площ 586 м2

З-д № 810/12.11.01г.

На ОУ

558 частна 14.06.2001
с.Иваново

общ.Иваново

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др. имот № 100011 местност "Паметника" Отписан

прилежащ терен към "Гараж за

камиони" от стопански двор с

площ 1 488 м2

З-д № 811/12.11.01г.

На ОУ

559 частна 14.06.2001
с.Иваново

общ.Иваново

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др.
кв.43,парцел

ІV

местност "Стопански двор-

МТС" Отписан

прилежащ терен към "Шлосерски

цех" от стопански двор-МТС с

площ 3 757 м2

З-д № 812/12.11.01г.

На ОУ

560 частна 14.06.2001
с.Иваново

общ.Иваново

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др.
кв.43,парцел

ХХVІ

местност "Стопански двор-

МТС" Отписан

прилежащ терен към "Хангар за

ССМ" от Стопански двор-МТС с

площ 2 904 м2

З-д № 813/12.11.01г.

На ОУ

561 частна 14.06.2001
с.Иваново

общ.Иваново

чл.68,ал.2 от ЗДС

и др.
кв.43,парцел

ІІІ

местност "Стопански двор-

МТС" Отписан

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница за автотранспорт" от

Стопански двор-МТС с площ от

8 743 м2

З-д № 814/12.11.01г.

На ОУ

562 публична 21.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.679, пл.№

300 ул."Рига" № 1 Други

двуетажна масивна сграда със

застроена площ 187 м2

Съставен нов АПДС №

5388/12.12.2013 г. 9052/91г.

563 частна 21.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.88,парцел

ІІІ-669 ул."Александровска" № 40 Смесен

парцел с площ 211,50 м2 и

построената в него двуетажна

масивна сграда със застроена

площ 211,50 м2

З-д № 890/19.09.02 г.

на ОУ за частично

отписване, след което

съставен нов АДС № 

4328/22.05.2008 г.

361/50г.

3699/67г.

7380/80г.

564 частна 21.06.2001

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.77,ал.3 от НДИ и

чл.6  от ЗС и др.
имоти №№

107001и 107002

землището на с.Каран

Върбовка Отписан

обект "Бивш Военно-полеви лагер

и 10 броя сгради

Отписан със

З-д № 790/29.07.02г.на

ОУ 58/06.08.93

565 частна 21.06.2001

гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.

кв."Здравец 1",ул."Никола

Петков" № 4,бл."Мара Гидик"

вх.А, ет.І, ап.3 Държавен

1/4 ид.част от апартамент № 3,

вх.А, ет.І със застроена площ от

58,93 м2, изба с площ 2,72 м2,

заедно с 0,935% ид.части от

ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

9500-27/23.01.09 г. на

ОУ-област Русе 8313/11.09.86

566 частна 21.06.2001
гр.Бяла

общ.Бяла чл.68 от ЗДС и др. имот № 274001 лесопарк "Беленска гора" Други

подотдел 4 в отдел 33 част от

имот, представляващ незалесена

горска площ /дворно място/ от

1 000 кв.м.-ДГФ

Съставен нов АЧДС №

1111/21.02.2002 г.

567 частна 22.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. имот № 067014 местност "Под ормана" Други имот с площ от 2 000 м2

568 публична 22.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел І-3

Източна промишлена зона

ул."Проф.Баларев" № 2 Други

парцел с площ 18 700 м2 и

5 броя сгради

4760/22.11.73г.

1099/06.01.98г.

569 частна 22.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ХVІ-598

Източна промишлена зона

Други

парцел с площ от 6 808 м2 и два

броя сгради

837,839/50г.

9786/16.03.95г.

570 частна 22.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ХV-598

Източна промишлена зона

Други

парцел с площ от 9 915 м2 и два

броя сгради

837,839/50г.

9786/16.03.95г.



571 частна 22.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел VІІІ-598

Източна промишлена зона

Други парцел с площ от 23 845 м2

837,839/50г.

9786/16.03.95г.

572 частна 22.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ХІV-598

Източна промишлена зона

Други парцел с площ от 13 217 м2

837,839/50г.

9786/16.03.95г.

573 частна 22.06.2001
с.Сливо поле

общ.Сливо поле чл.68 от ЗДС и др. имот № 098016 местност "Кайлийското" Отписан

незастроен свободен терен от

Стопански двор с площ от

14,463 дка

Отписан със З-д №

9500-528/14.10.05г.на

ОУ-област Русе

574 частна 22.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 12

извън регулация -по кадастр.

План на "Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към "Краварник"

с площ 4,389 дка

З-д № 743/02.07.02г.на

ОУ

575 частна 22.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.92Б,парцел

ІІ "Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към "Филтър"

с площ 0,640 дка

З-д № 762/03.07.02г.на

ОУ

576 частна 22.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.92Б,парцел

І "Кравеферма" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

с площ 7,268 дка

577 частна 22.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.92А,парцел

ІІІ "Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към

"Силажовместилище" с площ

от 4,211 дка

З-д № 763/03.07.02г.

На ОУ

578 частна 22.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.92А,парцел

І "Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към "Краварник"

с площ 7,200 дка

З-д № 763/03.07.02г.

На ОУ

579 частна 22.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.92,парцел

VІІ "Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към "Колиен

кантар и столова" с площ от

0,635 дка

З-д № 762/03.07.02г.на

ОУ

580 частна 25.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. ул."Д.Корсаков" № 5 Други

апартамент № 11, ет.2 със

застроена площ 88,02 м2,изба

с площ 7,96 м2, таван от 8,37 м2, 

заедно с 5,15 % ид.части от

ОЧС и от ОПС 2043/17.01.64г.

581 частна 25.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.92,парцел

V "Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към

"Краварник" с площ 2,268 дка

З-д № 762/03.07.02г.на

ОУ

582 частна 25.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.92,парцел

ІІІ "Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към

"Краварник" с площ 3,106 дка

З-д № 763/03.07.02г.

На ОУ

583 частна 25.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.92,парцел

ІІ "Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към "Телчарник

 с площ 4,080 дка

З-д № 763/03.07.02г.

На ОУ

584 частна 25.06.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.92,парцел

VІ "Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към

"Краварник" с площ 4,793 дка

З-д № 763/03.07.02г.

На ОУ

585 частна 25.06.2001
гр.Бяла

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ІІ

парцел ІІ по парцеларния

план на "Летище" Държавен

прилежащ терен към "Летище"

с площ 63,597 дка

586 частна 25.06.2001
гр.Русе

общ.Русе

Окръжно ВО-31/

24.09.80г-на МФ и др.
кв.609,пл.№

677 ул."Мими Балканска" № 15 Отписан

2/5 ид.части от имот, целия от

240 м2, заедно с 2/5 ид.части от

паянтова жилищна сграда със

застроена площ 30 м2

Отписан със З-д №

ДС 9500-343/19.05.2011 г. 

на ОУ-област Русе 7393/27.11.80г.

587 частна 25.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ХІІІ-598 Източна промишлена зона Други парцел с площ 14 502 м2

837,839/50г.

9786/16.03.95г.

588 частна 25.06.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.104,пл.№

4992 ул."Николаевска" № 1 Държавен имот с площ 150 м2

Съставен нов АЧДС №

5419/28.01.2014 г. 422/28.12.50г.



589 частна 26.06.2001
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000193 местност "Владики бари" Отписан

прилежащ терен към "Склад за

зърно" с площ 13,290 дка

Отписан със З-д №

9500-234/23.06.05г.на

ОУ-област Русе

590 частна 26.06.2001
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 483005 местност "Върбата" Държавен

прилежащ терен към "Битова

сграда" от Стопански двор с

площ 0,716 дка

591 частна 26.06.2001
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 483002 местност "Върбата" Държавен

прилежащ терен към "Навес" от

стопански двор с площ 2,993 дка

592 частна 26.06.2001
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 483001 местност "Върбата" Държавен

прилежащ терен към "Навес" от

стопански двор с площ 4,047 дка

593 частна 26.06.2001
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 483003 местност "Върбата" Отписан

имот, представляващ"Басейн

 за вода" от стопански двор с

площ 2,625 дка 

Отписан със З-д №

741/02.07.02г.на ОУ на

област Русе

594 частна 26.06.2001
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 483004 местност "Върбата" Отписан

имот, представляващ

"Асфалтова площадка" от

Стопански двор с площ от

4,956 дка

Отписан със З-д №

741/02.07.02г.на ОУ на

област Русе

595 частна 26.06.2001
с.Пиргово

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 483006 местност "Върбата" Държавен

прилежащ терен към "Навес" от

Стопански двор с площ 0,716 дка

596 частна 26.06.2001
с.Мартен

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.56,пл.№

1352 Отписан

свободен парцел от стопански

двор с площ 2 896м2

Отписан със З-д №

9500-415/25.08.04 г.на

ОУ-област Русе

597 частна 26.06.2001
Образцов чифлик

община Русе

чл.68,ал.5 от ЗДС

и др.

имоти №№

000002,000024,

000168

междугарието на Гара Русе

"Разпределителна-Образцов

Чифлик" по 9-та жп линия Други

от км 5+150 до км 5+780 имот с

площ 5,756 дка

от км 5+830 до км 6+530 имот с

площ 5,580 дка

от км 6+730 до км 7+380 имот с

площ 5,400 дка
обща площ от км 5+150 до км

7+380 по 9-та жп линия-

16,736 дка

Съставени нови АДС №№

4918/10.08.2011 г.,

4913/08.08.2011 г.,

4911/08.08.2011 г.

598 частна 26.06.2001
с.Сливо поле

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 098015 местност "Кайлийското" Отписан

свободен парцел от стопански

двор с площ 5,086 дка

Отписан със З-д №

9500-528/14.10.05г.на

ОУ-област Русе

599 частна 26.06.2001
с.Долна студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050029 Стопански двор № 1 Отписан

прилежащ терен към

"Овцеферма" с площ 4,795 дка

Отписан със З-д №

294/13.03.02г.на ОУ на

област Русе - част!

600 частна 27.06.2001

гара Бяла

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.7,

букви А и З от ИП на

ПДИ и др.

кв.6, УПИ

ІV-150 гара Бяла-вътрешен път Смесен

Будка охрана-масивна едноетаж-

на сграда със застроена площ

40 м2 и прилежащ терен с площ

от 219 м2

Със З-д № 9500-593/

27.11.03г.на ОУ на

област Русе се отписва

само Будка-охрана със

застр.площ 40 м2 и

минава в собственост

на Ангел Д.Енчев

782/11.10.72г.

/т.9/

601 публична 28.06.2001
гр.Бяла

общ.Бяла чл. 68 от ЗДС и др.
кв.6,парцел

ХVІІІ землището на гр.Бяла Други

обект "Складова база на

Гражданска защита" с площ от

3 000 м2 и 2 броя сгради

Съставен нов АПДС №

6459/16.02.18 г. 782/11.10.72 г.



602 частна 06.07.2001
гр.Русе

общ.Русе чл. 68 от ЗДС и др.
кв.65,пл.№

516 ул."Славянска" № 4 Отписан

имот с площ 452 м2 и постр. В

него триетажна масивна сграда

със застроена площ 304 м2

Със З-д № 9500-862/

29.12.06 г.на ОУ-област

Русе се отписва част

от имота, след което е

съставен нов АЧДС №

6380/01.11.2016 г. 7475/18.05.81г.

603 частна 06.07.2001
с.Червен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 062001 местност "Баба Вела" Отписан

прилежащ терен към

"Бензиностанция" с площ

от 3,779 дка

З-д № 664/12.09.2001г.

На ОУ

604 частна 06.07.2001
с.Червен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 064004 местност "Баба Вела" Отписан

прилежащ терен към "Хангар,

работилница, склад и столова"

с площ 7,471 дка

З-д № 665/12.09.2001г.

На ОУ

605 частна 06.07.2001
с.Червен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 065001 местност "Баба Вела" Отписан

прилежащ терен към

"Автомивка" с площ 0,447 дка

З-д № 667/12.09.2001г.

На ОУ

606 частна 06.07.2001
с.Червен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063008 местност "Баба Вела" Отписан

прилежащ терен към "Кантар" 

с площ 0,505 дка

З-д № 666/12.09.2001 г.

на ОУ

607 частна 11.07.2001
гр.Русе

общ.Русе чл. 68 от ЗДС и др. имот № 000213 местност "Четалест дол" Други

масивна двуетажна сграда със

застроена площ 336 м2,втори

етаж-473 м2 8882/10.04.90г.

608 частна 16.07.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл. 68 от ЗДС -

новопридобит
кв."Здравец-изток",

бл."Калман" Други

апартамент № 5, ет.1, вх.В със

застроена площ 76,67 м2,изба

от 6,16 м2, заедно с 2,735% ид.

Части от ОЧС и от ОПС 5081/26.08.74г.

609 частна 23.07.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл. 68 от 

ЗДС,решение

на МС на РБ имот № 072011 местност "Узунджата" Държавен нива с площ 319,831 дка

За част от имота са

съставени нови АДС №№

4553 и 4554/

27.01.2009 г. 0087/02.1999г.

610 частна 23.07.2001
с.Ценово

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 044002 местност "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към

"Краварник" с площ 3 997 м2

Отписан със Заповед №

5-95-00-58/22.01.2013 г.

на ОУ-област Русе

611 частна 23.07.2001
с.Кривина

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050001 местност "Бабин кладенец" Отписан

прилежащ терен към "Площадка

за зърно" с площ 74 537 кв.м.

З-д № 668/12.09.2001г.

На ОУ

612 частна 25.07.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл. 68 от ЗДС,Н акт

и др. кв.205,пл.№

2136

ул."Борисова" № 51,

бл."Г.Димитров-2" Други

апартамент № 4, ет.3, вх.Д със

застроена площ 80,49 м2, изба с

площ 8,73 м2, таван от 14,90 м2,

заедно с 1,351 % ид.части от

ОЧС и от ОПС
нов АДС № 

4579/08.05.2009г.

613 частна 26.07.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.212,парцел

І-2087 ул."Оборище" № 20 Държавен

апартамент № Б-3, етаж 4 със

застроена площ 40,09 м2, изба с 

площ 3,46 м2, заедно с 5,53 м2 от 

ОЧС и 4,238% ид.части от

дворно място, цялото от

340 м2

Съставен нов АЧДС №

5269/12.12.2012 г.

614 публична 26.07.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел VІ

Източна промишлена зона

ул."Арчар" № 3 Други

парцел с площ от 8 680 м2 и

построените в него 3 броя сгради

Съставен нов АПДС №

6881/01.06.2020 г. 7548/28.10.81 г.

615 публична 26.07.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.47, пл.№

2897 ул."Тодор Минков" № 12 Други

имот с площ 992 м2 и построените 

в него 4 броя

сгради 3226/20.05.66г.



616 публична 26.07.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2 

от

ЗДС и др.
км 493,700 на

р.Дунав Други

местостоянка на специализиран

плавателен съд-танк ІV при км

493,700 на р.Дунав с площ от

16 400 м2

Текста: "… с площ от 16400 

м2" да се чете: "… със ЗП от 

330 м2"

За новообразувания ПИ с 

ид. 63427.2.5728 по кад. 

Карта на гр. Русе, с площ от 

367 м2 е съставен нов 

АПДС № 5315/22.03.2013 г.

617 публична 26.07.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от

ЗДС и др.
парцел Х-жп

секция Източна промишлена зона Други

парцел от км 1+100 до км 2+036

с площ 12,720 дка

Съставен нов АПДС №

4906/29.07.2011 г.

618 частна 27.07.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от

ЗДС и др.
кв.212,парцел

І-2087 ул."Оборище" № 20 Държавен

апартамент № В-3, етаж 4 със

застроена площ 89,31 м2, изба с

площ 7,82 м2, заедно с 12,85 м2

от ОЧС и 9,85 % ид.части от

дворно място, цялото от 340 м2

Съставен нов АЧДС №

5164/14.06.2012 г.

619 публична 27.07.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от

ЗДС и др. пл.№ 1681

ул."Пристанищна" № 17

Централна градска част Други

едноетажна сграда със застроена 

площ 104 м2 3225/20.05.66г.

620 публична 27.07.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от

ЗДС и др.
кв.65,пл.№

517 ул."Славянска" № 6 Други

имот с площ 387 м2 и построените 

в него 3 броя сгради 388/28.12.50 г.

621 публична 01.08.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ІІІ Западна промишлена зона Други

парцел с площ 686 м2 и сграда-

"Лаборатория"-триетажна,

масивна със застроена площ от

163 м2

Съставен нов АПДС №

6698/16.10.2019 г. 3243/29.02.96г.

622 частна 01.08.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел І бул."Трети март" № 29 Отписан

парцел с площ 5 529 м2 и 

построените в него 9 бр.сгради

Отписан със З-д №

9500-346/27.06.08г.на

ОУ-област Русе 3243/29.02.96г.

623 частна 01.08.2001
с.Бъзън

общ.Ветово чл.68 от ЗДС и др. имот № 000262 местност "Къмпинга" Други

имот с площ 9 825 м2 и

построените в него две сгради

Отписан със З-д №

9500-423/07.08.08г.на

ОУ-област Русе 2/10.10.51г.

624 частна 09.08.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.77,пл.№

819 ул."Княжеска" № 33 Други

част от масивна триетажна сграда 

две магазинни помещения на 

първия етаж със застроена площ

52,31 кв.м. И две изби под тях с

площ 39,98 м2,заедно с 14,91%

ид.части от ОЧС и от дворното

място с площ 383 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-209/08.04.20 г.

на ОУ - област Русе 1254/26.03.58г.

625 публична 17.08.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.334,пл.№

3695 ул."Алеи Възраждане" № 2 Други

имот с площ 16 266 м2 и

построените в него 4 броя сгради

Съставени нови АДС №№

4564 и 4565/

21.04.2009 г.

За сграда с ид. 

63427.1.64.12 със ЗП от 348 

м2, представляваща 

мелнична сграда е 

съставен нов АПДС № 

5467/22.04.2014 г., с 

предоставени права на 

МЗХ 754/28.12.50г.



626 публична 20.08.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.234, парцел

І-5082 ул."Муткурова" № 51а Други

част от административна сграда

на РДВР /само блок 4 и подпок-

ривното пространство на блок 3

с разгъната застроена площ от

1578,77 м2, заедно с 10,23%

ид.части от от общите части на

цялата сграда,състояща се от

блокове 1,2,3,4 и 5 няма

627 частна 20.08.2001
гр.Русе

общ.Русе

З-д на ОНС-Русе,

платежно нареждане 

за изплащане на 

терена и др. имот № 000352 местност "Слатина" Други

застроен терен с площ от 

50,850 дка

Съставени нови АДС

№№:

4076,4077,4078,4079,

4080,4081,4082/

01.02.07 г. 9152/07.01.93г.

628 частна 20.08.2001
с.Смирненски

общ.Ветово чл.68 от ЗДС и др.
парцел 1 по парцеларния 

план на Стопански двор - 3 Отписан

прилежащ терен към "Склад за

отровни препарати" с площ от

1 871 м2

З-д № 382/09.04.02г.на

ОУ

629 частна 05.09.2001
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 109010 местност "Тетовски път" Държавен

прилежащ терен към

"Административна сграда" с

площ 305 м2

630 частна 05.09.2001
с.Червен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 058007 местност "Леската" Отписан

прилежащ терен към "Склад"

с площ 1 565 м2

З-д № 444/08.05.02г.

На ОУ

631 частна 05.09.2001
с.Божичен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041017 местност "Над село" Държавен

прилежащ терен към

"Бензинови складове" с площ

от 1 843 м2

632 частна 05.09.2001
с.Божичен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041016 местност "Над село" Държавен

прилежащ терен към

"Плодохранилище" с площ от

1 899 м2

633 частна 05.09.2001
с.Божичен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041010 местност "Над село" Държавен

свободен терен от Стопански

двор с площ 18 928 м2

634 частна 05.09.2001
с.Божичен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041012 местност "Над село" Държавен

прилежащ терен към "Навес

фуражомелка" с площ 1 177 м2

635 частна 05.09.2001
с.Божичен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041019 местност "Над село" Държавен

прилежащ терен към "Навес за

земеделски машини" с площ

от 1 131 м2

636 частна 05.09.2001
с.Божичен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041014 местност "Над село" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница" с площ 1 820 м2

637 частна 10.09.2001
с.Божичен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041011 местност "Над село" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърно" с площ 1 197 м2

638 частна 10.09.2001
с.Божичен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041015 местност "Над село" Държавен

прилежащ терен към

"Телчарник" с площ 3 078 м2

639 частна 10.09.2001
с.Божичен

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041009 местност "Над село" Държавен

прилежащ терен към "Склад-

навес" с площ 1 190 м2

640 частна 10.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІІ от 

кв.129 Стопански двор - Изток Отписан

прилежащ терен към

"Зърноплощадка" с площ 7 385

кв.м.

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе



641 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІІ от 

кв.17 Стопански двор - Запад Отписан

прилежащ терен към 

"Диспечерски пункт" с площ

от 1 702 м2

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

642 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІІ от 

кв.127 Стопански двор - Запад Отписан

прилежащ терен към

"Ремонтна работилница" с

площ 3 023 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

643 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел VІІ от 

кв.129 Стопански двор - Изток Отписан

прилежащ терен към "Склад за

царевица" с площ 1 906 м2

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

644 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІІ от 

кв.128 Стопански двор - Запад Отписан

прилежащ терен към "Хангар

за комбайни и клуб" с площ от

5 008 м2

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

645 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІV от 

кв.130 Стопански двор - Изток Отписан

прилежащ терен към "Нафтово

стопанство" с площ от

743 м2

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

646 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел І от 

кв.134 Стопански двор - Изток Отписан

прилежащ терен към "Телчарник"

с площ 3 450 м2

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

647 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел І от 

кв.129 Стопански двор - Изток Отписан

прилежащ терен към

"Занаятчийска работилница" с

площ 1 205 м2

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

648 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІ от 

кв.132 Стопански двор - Изток Отписан

прилежащ терен към

"Ветеринарна лечебница" с

площ 1 150 м2

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

649 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІ от 

кв.131 Стопански двор - Изток Отписан

прилежащ терен към "Хамбар"

с площ 1 673 м2

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

650 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел І от 

кв.132 Стопански двор - Изток Отписан

прилежащ терен към "Телчарник"

с площ 2 700 м2

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

651 частна 11.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел І от 

кв.131 Стопански двор - Изток Държавен

прилежащ терен към "Хамбар"

с площ 1 841 м2

Отписан със З-д №

9500-473/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

652 публична 12.09.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.147,

т.5 от ППЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе парцел І - 339

Източна промишлена зона

ул."Марица" № 3 Смесен

застроен парцел с площ от

16 400 м2

за изгр.в/у

терена сгради са съставени  

АДС№№ 

8401/87г. И 405/2001 г. Със 

З-д № 9500-218/

20.06.05 г. са отписани

УПИ VІ-339 и сграда и

УПИ ХХІІІ-700 и сгради

За изградените върху

терена сгради има

съставени нови АДС

№№ 4225,4222,4223,

4224/05.11.07г. На

РВМС-Русе

653 частна 24.09.2001
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел І по парцеларния план

на Склад за отровни препарати - 

извън регулация Държавен

прилежащ терен към "Склад за

отровни препарати" с площ от

1 878 м2



654 частна 24.09.2001
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел № 36 по парцеларния

план на Стопански двор-1 Държавен

прилежащ терен към "Кравефер-

ма за 90 крави" с площ от

7 222 м2

от ПИ № 058036 са 

образувани: ПИ № 058038 

с площ от 4,681 дка, за 

който е съставен нов АЧДС 

№ 6275/ 30.12.2015 г. и ПИ 

№ 058037

655 частна 24.09.2001
гр.Две могили

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

имот № 142001 по плана за

земеразделяне,местност

"Пръчкалъка" Отписан

свободен парцел от стопански

двор с площ 2000 м2

Отписан със З-д №

9500-075/27.01.04г.на

ОУ-област Русе

656 частна 24.09.2001
кв.Средна кула

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

удостоверение от

2001 г., скица

имот № 000430 по плана за

земеразделяне,местност

"Саръ баир" Държавен

прилежащ терен към сграда и 

складови помещения с площ

3 900 м2

В имота е построена

едноет.сграда и два

полумасивни склада,

собственост на ГПК

"Наркооп"-Русе

Съставен нов АЧДС №

6268/11.11.2015 г.

657 частна 24.09.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,разр.за

строеж и др. пл."Ал.Стамболийски" Други

търговски обект "Фишер" - 

едноетажна сграда със застроена

площ 69 м2

658 частна 01.10.2001

с.Каран

Върбовка

общ.Две могили

чл.68,ал.2 и 7 от ЗДС,

регистър на гори,

згф и земеделски 

земи, скица

имот № 107001 по плана за

гороразделяне,местност

"Аязмото" Други

имот с площ 1201,981 дка,

начин на трайно ползване-залесе-

на територия,попадащ в 41

отдели и подотдели

За част от имота-отдел

242,подотдел 2 е съст.

АДС № 2456/26.05.03г.

659 публична 01.10.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС
кв.274,пл.№

1438

ул."Църковна независимост" № 

14 Други

трети, пети, шести, седми, осми

и девети етажи от 17-етажна

масивна сграда със застроена 

площ 335 м2, заедно с 36%

ид.части от ОЧС и от ОПС

Съставен нов АПДС №

4861/11.05.2011 г. 6289/28.02.78г.

660 частна 23.10.2001
землището на 

гр.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 084029 по плана

за земеразделяне,местност

"Слатина" Отписан

земеделска земя с начин на

трайно ползване-нива с площ от

22,682 дка

Отписан със З-д №

9500-348/12.06.07г.на

ОУ-област Русе

661 частна 23.10.2001

землището на 

с.Николово,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 161004 по плана

за земеразделяне,местност

"Слатина" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-полска култура

 с площ от 6,615 дка

662 частна 23.10.2001

землището на

с.Нисово,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 078017 по плана за

земеразделяне,местност

"Голям лом" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-нива с площ от

1,004 дка

663 частна 23.10.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 040004 по плана за

земеразделяне,местност

"Коцева чешма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-полска култура

 с площ от  14,829 дка

664 частна 23.10.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 170011 по плана за

земеразделяне,местност

"Баламата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-полска култура

 с площ от  11,890 дка

665 частна 23.10.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 001003 по плана за

земеразделяне,местност

"Боклоджа" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-полска култура

 с площ от  15,221 дка



666 частна 23.10.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 042001 по плана за

земеразделяне,местност

"Коцева чешма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-полска култура

 с площ от  15,221 дка

667 частна 23.10.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 119006 по плана за

земеразделяне,местност

"Гераните" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-полска култура

 с площ от 20,984 дка

668 частна 23.10.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 102003 по плана за

земеразделяне,местност

"Червен баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-полска култура

 с площ от 11,699 дка

669 частна 23.10.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 060007 по плана за

земеразделяне,местност

"Аблановско" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-полска култура

 с площ от 15,005 дка

670 частна 24.10.2001

землището на

с.Просена,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 036006 по плана за

земеразделяне, местност

"Конлук дере" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-полска култура

 с площ от 31,601 дка

671 частна 24.10.2001

землището на

с.Просена,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 013010 по плана за

земеразделяне, местност

"Армуклията" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-полска култура

 с площ от 22,020 дка

672 частна 24.10.2001

землището на

с.Хотанца,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 004006 по плана за

земеразделяне, местност

"Нашвет" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 14,201 дка

673 частна 24.10.2001

землището на

с.Хотанца,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

имот № 001003 по плана за

земеразделяне, местност

"Голямата чешма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 31,004 дка

674 частна 24.10.2001

землището на

с.Щръклево,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 089181 по плана за

земеразделяне, местност

"Крайщето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 10,998 дка

675 частна 24.10.2001

землището на

с.Щръклево,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 100087 по плана за

земеразделяне, местност

"Дренето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 8,000 дка

676 частна 24.10.2001

землището на

с.Щръклево,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 100129 по плана за

земеразделяне, местност

"Дренето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 23,000 дка

677 частна 24.10.2001

землището на

с.Щръклево,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 084077 по плана за

земеразделяне, местност

"Бъзънско поле / път /" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 6,500 дка

Отписан със З-д №

9500-365/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

678 частна 24.10.2001

землището на

с.Щръклево,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 080420 по плана за

земеразделяне, местност

"Орловица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 6,500 дка

679 частна 24.10.2001

землището на

с.Мечка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 462018 по плана за

земеразделяне, местност

"Средния борун-пясъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 9,101 дка

680 частна 24.10.2001
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

595/25.03.96г.на 

кмета

на общ.Русе и др.
кв.81,парцел 

V-895 ул."Любен Каравелов" Други

трафопост "Априлов" - масивна

едноетажна сграда със ЗП от

45 м2

681 частна 24.10.2001

землището на

с.Мечка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 501005 по плана за

земеразделяне, местност

"Червен камък" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена

нива с площ от 7,401 дка



682 частна 24.10.2001

землището на

с.Мечка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 327010 по плана за

земеразделяне, местност

"Великина чешма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 4,400 дка

683 частна 24.10.2001

землището на

с.Мечка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 095007 по плана за

земеразделяне, местност

"Паметника" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - пасище, мера  с 

площ от 3,500 дка

684 частна 25.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 068015 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

от 1,395 дка

685 частна 25.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 068014 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

от 1,800 дка

686 частна 25.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 034124 по плана за

земеразделяне, местност

"Шапка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

от 0,525 дка

687 частна 25.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 034112 по плана за

земеразделяне, местност

"Шапка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

от 1,017 дка

688 частна 25.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 082013 по плана за

земеразделяне, местност

"Станека" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ от 29,891 дка

689 частна 25.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 011076 по плана за

земеразделяне, местност

"Кадийска поляна" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване-широколистна

гора с площ 1,301 дка

690 частна 25.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 082030 по плана за

земеразделяне, местност

"Бюлкалан" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ от 14,509 дка

691 частна 25.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 082010 по плана за

земеразделяне, местност

"Станека" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ от 23,001 дка

692 частна 25.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 082036 по плана за

земеразделяне, местност

"Бюлкалан" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ от 23,499 дка

693 частна 25.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 082026 по плана за

земеразделяне, местност

"Станека" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ от 21,195 дка

694 частна 25.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 013004 по плана за

земеразделяне, местност

"Леската" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 13,128 дка

695 частна 25.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 018015 по плана за

земеразделяне, местност

"Злати дол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 3,082 дка

696 частна 25.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 002203 по плана за

земеразделяне, местност

"Лозята" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 0,471 дка

697 частна 25.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 105012 по плана за

земеразделяне, местност

"Чинарка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 3,610 дка

698 частна 25.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 089013 по плана за

земеразделяне, местност

"Банките" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - други

трайни насаждения с площ

от 0,994 дка



699 частна 25.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 001087 по плана за

земеразделяне, местност

"Иванков дол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

от 0,531 дка

700 частна 25.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 066032 по плана за

земеразделяне, местност

"Селище" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - зеленчукови

култури с площ от 0,203 дка

701 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 132012 по плана за

земеразделяне, местност

"Крива нива" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 5,467 дка

702 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 127003 по плана за

земеразделяне, местност

"Байков пулгар" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 3,001 дка

703 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 130006 по плана за

земеразделяне, местност

"Славовата нива" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 17,136 дка

704 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 019015 по плана за

земеразделяне, местност

"Злати дол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 5,084 дка

705 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 018017 по плана за

земеразделяне, местност

"Злати дол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 3,065 дка

706 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 067068 по плана за

земеразделяне, местност

"Селище" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - зеленчукова

култура с площ от 0,730  дка

707 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 085078 по плана за

земеразделяне, местност

"Баба Вела" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - други трайни

насаждения с площ от 1,007  дка

708 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 118012 по плана за

земеразделяне, местност

"Тилки Орман" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 9,593 дка

709 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 051005 по плана за

земеразделяне, местност

"Зайка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 13,363 дка

710 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 013024 по плана за

земеразделяне, местност

"Леската" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 5,308 дка

711 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 019023 по плана за

земеразделяне, местност

"Злати дол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 5,100 дка

712 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 007012 по плана за

земеразделяне, местност

"Леската" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 14,519 дка

713 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 114020 по плана за

земеразделяне, местност

"Дебела липа" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 9,419 дка

714 частна 26.10.2001

землището на

с.Червен,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 092009 по плана за

земеразделяне, местност

"Костадинов дол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 1,505 дка

715 частна 29.10.2001

землището на

с.Мечка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Иваново

имот № 094001 по плана за

земеразделяне, местност

"Паметника" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 7,500 дка



716 частна 29.10.2001

землището на

с.Писанец,

община Ветово

чл.68 от ЗДС,

удостоверение от

2001 г., скица
имот № 000139 по плана за

земеразделяне Отписан

прилежащ терен към

"Бензиностанция" с площ

от 3 271 кв.м.

Отписан със З-д №

760/03.07.02г.на ОУ

717 частна 29.10.2001

землището на 

с.Хотанца,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Русе, скица

имот № 029009 по плана за

земеразделяне, местност

"Зад лозята" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

от 1,145 дка

718 частна 30.10.2001

землището на 

с.Хотанца,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Русе, скица

имот № 001018 по плана за

земеразделяне, местност

"Голямата чешма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 22,803 дка

719 частна 30.10.2001

землището на 

с.Хотанца,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Русе, скица

имот № 017004 по плана за

земеразделяне, местност

"Хисарлъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 7,197 дка

720 частна 30.10.2001

землището на

с.Табачка,

община Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-

Русе, скица

имот № 031019 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

от 1,501 дка

721 публична 31.10.2001
с.Просторно,

община Ветово

чл.9,ал.1 от З-на за

БДЖ,счетоводна

справка, скица кв.27,пл.№ 31

км.55+865 по 9-та жп линия

Гара Просторно Други

обект "Кантон"-с.Просторно,

представляващ:1.Кантон-

полумасивна едноет.сграда

със застроена площ от 67 кв.м.

2.Склад-полумасивна 

едноет.сграда със ЗП от 16 кв.м.

722 публична 31.10.2001
с.Мечка,

община Иваново

чл.чл.77, ал.3 и 81,

ал.2 от НДИ, ПМС

№ 212/99 г., скица
кв.1, УПИ

ХХVІ-22 местност "Стълпище" Други

обект "Резервен пункт за

управление"-с.Мечка,

- УПИ  ХХVІ-22 в кв.1 с площ от

1 225 м2 и построената върху

него масивна едноет.

сграда със ЗП от 78 м2

АДС № 

115/30.01.95г.

723 частна 31.10.2001
гр.Русе

общ.Русе

З-д на ОНС-Русе,

ПМС № 202,скица,

протокол-опис
кв.377,поз.имот

№ 3649

кв."Възраждане"

ул."Тулча" № 9, блок

"Транстрой", ет.9, ап.№ 43 Отписан

апартамент № 43 със ЗП

от 60,31 м2, изба № 43 с площ

от 2,44 м2, заедно с 1,975 %

ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

9500-23/15.01.09г. На

ОУ-обл.Русе

724 публична 05.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.3 от

Наредбата за ликви-

диране на стопански-

те камари, скица
кв.61, парцел

VІІ-558 ул."Цар Калоян" № 11 Други

парцел с площ 1 920 м2 и

построената в него училищна

сграда с обща ЗП 941 м2

Съставен нов АДС №

4511/13.12.2008 г. 767/28.12.50г.

725 публична 05.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

ИК на ОНС-Русе,

приемо-

предавателен

протокол и др.
кв.69, пл.№

746 ул."Княжеска" № 9 Други

имот с площ 632 м2 и построената

в него двуетажна масивна сграда

със застроена площ 632 м2,

сутерен с площ 505 м2 и втори

етаж с площ 492 м2 1263/15.12.50г.



726 частна 06.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, нот.

Актове №№ 158/96 

г.и

134/98 г., протокол

обр.16, разрешение 

за

ползване кв.90а,парцели

V-650,651,652 ул."Олимпи Панов" № 17 Отписан

апартамент № 8, ет.4, вх А със

застроена площ 57,65 м2,

открита тераса от 18,47 м2 и др.,

апартамент № 11, ет.5, вх. А със

застроена площ 55,27 м2,

открита тераса от 25,65 м2 и др.,

апартамент № 12, ет.5, вх. А със

застроена площ 56,65 м2 и др.,

апартамент № 14, ет.6, вх. А със

застроена площ 32,48 м2 и др.,

апартамент № 15, ет.6, вх. А със

застроена площ 37,84 м2 и др. и

гараж № 10 в сутерена със

застроена площ 17,39 м2

Отписани със З-ди

№№ 9500-462,463,464,

465 и 466/08.09.03г.на

ОУ на област Русе

727 частна 06.11.2001
с.Мартен,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

изпълнителен лист

на РНС и др.
кв.18, парцел

V-205 Отписан парцел с площ от 800 м2

Отписан със З-д №

9500-477/17.08.07г.на

ОУ-област Русе 55/31.07.54 г.

728 частна 06.11.2001

землището на

гр.Русе,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 023011 по плана за

земеразделяне, местност

"Долни Ростов" Отписан

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 4,000 дка

Отписан със З-д №

9500-15/16.01.07г.на

ОУ-област Русе

729 частна 06.11.2001

землището на

гр.Русе,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 075007 по плана за

земеразделяне, местност

"Орта Екенлик" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 10,000 дка

730 частна 06.11.2001

землището на

кв.Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

удостоверение от

2001 г., скица

имот № 000387 по плана за

земеразделяне, местност

"Гърков дол" Отписан

прилежащ терен към складово

помещение с площ 2 291 м2

Отписан със З.д №

9500-15/14.01.08г.на

ОУ-област Русе

731 частна 06.11.2001

землището на

с.Басарбово,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 045026 по плана за

земеразделяне, местност

"Дъбравата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

от 11,001 дка

732 частна 06.11.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 119008 по плана за

земеразделяне, местност

"Гераните" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ

от 11, 070 дка

733 частна 06.11.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 087006 по плана за

земеразделяне, местност

"Семерджийско" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ

от 12,554 дка

734 частна 06.11.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 062007 по плана за

земеразделяне, местност

"Аблановско" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ

от 8,531 дка

735 частна 06.11.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 096006 по плана за

земеразделяне, местност

"Панаира" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ

от 10,503 дка



736 частна 06.11.2001

землището на

с.Червена вода,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 040002 по плана за

земеразделяне, местност

"Коцева чешма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ

от 17,648 дка

737 частна 06.11.2001

землището на

с.Кошов,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,

чл.45, ал. От ППЗСПЗЗ

и др.

имот № 046003 по плана за

земеразделяне, местност

"До стопанския двор" Смесен

прилежащ терен към "Навес за

машини" от Стопански двор с

площ 4,210 дка

Частично отписан със

З-д № 428/16.04.02г. На ОУ 

на областРусе

738 частна 06.11.2001

землището на

с.Николово,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 169010 по плана за

земеразделяне, местност

"Дрибака" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ

от 10,868 дка

739 частна 06.11.2001

землището на

с.Николово,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 077016 по плана за

земеразделяне, местност

"Плужна" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ

от 7,467 дка

740 частна 06.11.2001

землището на

с.Николово,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 057026 по плана за

земеразделяне, местност

"Плужна" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ

от 15,359 дка

741 частна 06.11.2001

землището на

с.Николово,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 119013 по плана за

земеразделяне, местност

"Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ

от 7,655 дка

742 частна 06.11.2001

землището на

с.Хотанца,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 016004 по плана за

земеразделяне, местност

"Юрдеклия" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - Нива  с площ

от 11,161 дка

743 частна 06.11.2001

землището на

с.Хотанца,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 003041 по плана за

земеразделяне, местност

"Узакере" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - Нива  с площ

от 11,802 дка

744 частна 06.11.2001

землището на

с.Хотанца,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 025009 по плана за

земеразделяне, местност

"Сакаралан" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - Нива  с площ

от 9,105 дка, от които 4,053 дка -

ІV категория и 5,052 дка - ІІІ-та

категория

745 частна 06.11.2001

землището на

с.Ново село,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 131006 по плана за

земеразделяне, местност

"Пранга" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ от 34,508 дка

746 частна 06.11.2001

землището на

с.Ново село,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 109035 по плана за

земеразделяне, местност

"Юртлука" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - зеленчукова

култура  с площ от 3,001 дка

747 частна 06.11.2001

землището на

с.Ново село,

община Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение на ПК-Русе

и др.

имот № 081008 по плана за

земеразделяне, местност

"Дюзорман" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура  с площ от 22,225 дка



748 публична 12.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.21 от

З-на за 

изповеданията

от 1949 г. кв.332,парцел І ул."Доростол" № 34 Отписан

парцел с площ 2 340 м2 и

построените в него сгради:

основна сграда - триетажна, ма-

сивна със сутерен и мансарден

етаж със застроена площ от

244 м2 и спомагателна сграда,

състояща се от складове,

пералня и шивалня - едноетажна,

полумасивна със застроена площ

187 м2

Отписан със З-д №

РД02-14-1449/

06.12.07 г.на МРРБ

7882/84 г.

7797/83 г.

812/50 г.

749 частна 12.11.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ХІІ-598 Източна промишлена зона Други парцел с площ 14 880 м2 9786/95 г.

750 частна 12.11.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ІХ-598

Източна промишлена зона

бул."Тутракан" № 23 Други парцел с площ 3 388 м2 9786/95 г.

751 частна 12.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.20 от

НСДВ и др.
кв.496,парцел

VІ-2705а ул."Лисец" № 44 Държавен

част от парцел VІ-2705, в кв.496,

представляващ: 18,80% ид.части

от дворното място, цялото от

308 м2, 20% от 138,85 м2 или

общо 85,67/308 ид.части от

дворното място, 1/3 ид.част от

І-вия етаж от двуетажна масивна 

сграда със застроена площ от90 

м2, 35,04% ид.части от ІІ-рия етаж 

със застроена площ 108 м2,

1/10 ид.част от ОЧС, 1/3 ид.част

от изба от 46 м2

За имота е съставен

нов АДС № 4259/

15.12.07 г.

4110/71 г.

6024/77 г.

6207/77 г.

752 частна 12.11.2001

гр.Русе

общ.Русе

кв.Средна кула

чл.68 от ЗДС, чл.20 от

НСДВ и др. парцел ІІ-1384

ул."Св.Димитър Басарбовски"

№ 97

парцел с площ 9 870 м2 и

построените в него 5 бр.сгради

Със З-д № 9500-220/

20.06.05г.на ОУ-област

Русе се отписва УПИ

VІІ-1384 и адм.сграда,

собственост на "Грил"

ЕОООД-Русе

Останалата част от

имота е отписана със З-д 

№ 5-95-00-519/ 11.09.2018 

г. на ОУ - област Русе 9005/91 г.

753 частна 13.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен кв.595 жк "Дружба-ІІІ", бл.49 Други

апартамент 10, ет.4, вх.Б със

застроена площ 95,05 м2 и др.,

апартамент 11, ет.4, вх.Б със

застроена площ 65,72 м2,

апартамент 12, ет.4, вх.б със

застроена площ 98,34 м2

Съставени нови АДС №№ 

5311/13.03.2013 г., 

5306/05.03.2013 г., 

5312/13.03.2013 г. и 

5310/08.03.2013 г. 9199/93 г.

754 частна 13.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
жк "Здравец-изток",

блок "Етър" Отписан

апартамент 7, ет.5, вх.Б със

застроена площ 34,46 м2

Отписан със З-д №

9500-582/14.11.02г.на

ОУ на област Русе 6988/79 г.

755 частна 13.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен кв.593 жк "Дружба-ІІІ", бл.10 Други

ап.75,вх.Ж, ет.8 със застроена

площ 30,24 м2 9034/91 г.



756 частна 13.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
жк "Здравец-изток",

блок "Лазар" Други

апартамент 5,ет.3, вх.Б със

застроена площ 41,22 м2,

апартамент 3, ет.3, вх.А със

застроена площ 55,19 м2,

апартамент 3, ет.1, вх.А със

застроена площ 41,22 м2,

апартамент 4, ет.1, вх.А със

застроена площ 79,55 м2 

апартамент 4, вх.А, ет.1 със

ЗП от 79,55 м2

Със З-д № 9500-308/

21.05.03г.на ОУ на

област Русе се отписва

апартамент № 5,вх.Б,

ет.3.Минава в собстве-

ност на Недялка 

Кънчева Пенчева. Със

З-д № 9500-605/03.12.

03г. Се отписва гараж

№ 3 със застр.площ от

15,90 м2.Минава в

собственост на Ивайло

Борисов Дянков.

Със З-д № 9500-104/

27.02.08г.се отписва

апартамент № 4,вх.А,

ет.1 със ЗП 79,55 м2.

Минава в собственост

на Пламен Маринов

Дочев.                       Нов АДС 

4613/29.05.09г., отписан 

със З-д № 9500-

268/14.07.2010 г. на ОУ. За 

ап.3, вх.1 е съставен нов 

АЧДС № 5457/14.04.2014 г.

За ап. № 3, ет. 3, вх. А - 

нов АЧДС № 5791/14 г.,

за гараж № 2 - АЧДС № 5115/74 г.

757 частна 13.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
к-с "Локомотив"

ул."Цветница" № 4 Други

апартамент 19, ет.7, вх.А със

застроена площ 58,63 м2,

апартамент 23, ет.8, вх.А със

застроена площ 57,97 м2,

апартамент 24, ет.8, вх.А със

застроена площ 59,40 м2,

апартамент 15, ет.5, вх.Б със

застроена площ 58,63 м2

Със З-д № 9500-301/

10.06.08г.на ОУ-област

Русе сеотписва ап.№

23,вх.А,ет.8,изба № 23

със ЗП 2,72 м2,ведно с

1,620% ид.части от

ОЧС и от ОПС

За ап. № 15, ет. 5, вх. Б е 

съставен нов АЧДС № 

5456/14.04.2014 г.

За част от имота съставен 

нов АЧДС № 5790/ 

31.07.2014 г. 8514/87 г.

758 частна 13.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС

№ 66/49 г. по

ЗОЕГПНС
кв.494, парцел

Х-4231 ул."Петрохан" № 13 Отписан парцел с площ 385 м2

З-ди №№

621,622/29.

05.02.г.на

ОУ 268/50 г.

759 частна 13.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен жк "Здравец", бл."Калина" Други

апартамент 1, ет.2, вх.А със

застроена площ 41,22 м2,

апартамент 3, ет.5, вх.А със

застроена площ 55,19 м2,

апартамент 9, ет.4, вх.В със

застроена площ 41,22 м2,

гараж №9, вх.В със застроена

площ 18,83 м2

Отписан със З-д №

9500-361/28.10.2010 г. на 

ОУ-област Русе 4963/74 г.



760 частна 14.11.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, стр.

Разрешение и др.
кв.149,пл.№

4889 ул."Борисова" № 124 Други

апартамент 108, ет.1 със 

застроена площ 46,60 м2,

апартамент 209, ет.2 със

застроена площ 46,60 м2,

апартамент 213, ет.2 със

застроена площ 34,41 м2,

апартамент 312, ет.3 със

застроена площ 55,56 м2,

апартамент 414, ет.4 със

застроена площ 32,21 м2,

апартамент 503, ет.5 със

застроена площ 33,93 м2,

апартамент 610, ет.6 със

застроена площ 46,60 м2

Със З-д № 9500-134/

11.03.04г.на ОУ-област

Русе се отписва ап.№

312, ет.3 и изба № 29

За СОС с ид. 

63427.2.4886.3.28 - ап. 213 

със ЗП 34,41 м2 и изба № 

13 е съставен нов АЧДС № 

6277/30.11.15 г.

Съставени нови АДС №№ 

6290/29.12.15 г., 6298/ 

22.01.16 г. и 6299/ 

28.01.2016 г.

Съставени нови АДС №№

6861/15.05.2020 г.,

6864/18.05.2020 г.,

6865/18.05.2020 г.,

6875/20.05.2020 г.,

6862/15.05.2020 г.,

6876/27.05.2020 г.,

6877/28.05.2020 г.,

6863/15.05.2020 г. 9081/92 г.

761 частна 14.11.2001
землището на

гр.Бяла,

общ.Бяла

Решение на Поз.

Комисия-Бяла и др.
имот № 000705 местност "Полето" Други

обект КАНТОННО МЯСТО -

/овощна градина/ гара Бяла,

представляващ имот № 000705

с площ от 8 754 м2

Със заповед № 9500-218/ 

15.05.09г. На ОУ-Русе се 

отписва целия имот.

762 частна 14.11.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ІІ-23 Източна промишлена зона Отписан

194/1 732 ид.части от парцел

ІІ-23

Отписан със З-д №

5-95-00-557/10.07.2012

г. като неправилно

актуван 4832/74 г.

763 частна 14.11.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ІІІ-23 Източна промишлена зона Държавен

513/ 4 568 ид.части от парцел

ІІІ-23

Отписан със З-д №

5-95-00-557/10.07.2012

г. като неправилно

актуван 4832/74 г.

764 частна 14.11.2001
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел І-23 Източна промишлена зона Държавен

2 048/18 250 ид.части от парцел

І-23

Отписан със З-д №

5-95-00-557/10.07.2012

г. като неправилно

актуван 4832/74 г.

765 частна 04.12.2001
с.Кацелово

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел 3 по парцеларния

план на "Зърносушилня" Отписан

прилежащ терен към

"Зърносушилня" с площ 8 201 м2

З-д № 400/

11.04.02г.на

ОУ

766 частна 04.12.2001
с.Кацелово

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел 5 по парцеларния

план на "Зърносушилня" Държавен

прилежащ терен към

"Трафопост" с площ 230 м2

767 частна 04.12.2001
с.Кацелово

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел 4 по парцеларния

план на "Зърносушилня" Държавен

свободен парцел, изоставен,

годен за земеделско ползване с

площ 4 139 м2

768 частна 04.12.2001
с.Кацелово

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел 2 по парцеларния

план на "Зърносушилня" Държавен

свободен парцел, изоставен,

негоден за земеделско ползване с 

площ 797 м2



769 частна 04.12.2001
с.Кацелово

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел 1 по парцеларния

план на "Зърносушилня" Държавен

свободен парцел, изоставен,

негоден за земеделско ползване с 

площ 7 495 м2

770 частна 04.12.2001
гр.Борово

общ.Борово

чл.148,ал.1 от ППЗДС

и др. кв.13а,парцел ІІ Други

кантон Борово с площ 1 160 м2 и

построените върху него сгради:

кантон-масивна двуетажна сграда

със застроена площ 101 м2,

гаражи и склад-масивна едноет.

Сграда със застроена площ от

66,30 м2 387/15.03.85 г.

771 частна 04.12.2001
с.Червена вода

общ.Русе

Разпореждане №6/

на МС и др. кв.95, парцел ІІ Отписан

кантон с.Червена вода с площ

от 2 540 м2 и построените върху

него: кантон/стар/-масивна

едноетажна сграда със застроена

площ 46 м2 и пристройка от

28 м2, склад /сайвант/-полума-

сивна едноет.сграда със застр.

Площ 64 м2

Отписан със З-д №

9500-305/10.06.08г.на

ОУ-област Русе

163/05.10.93 г.и

29/29.09.51 г.

772 частна 04.12.2001
с.Червена вода

общ.Русе

Разпореждане №6/

на МС и др. кв.95, парцел ІІІ Отписан

кантон с.Червена вода с площ

от 6 640 м2 и построеният върху

него кантон /нов/-масивна

едноет.сграда със застроена

площ от 104 м2

Отписан със З-д №

9500-305/10.06.08г.на

ОУ-област Русе

163/05.10.93 г.и

29/29.09.51 г.

773 частна 04.12.2001
с.Нисово

общ.Иваново

Разпореждане №6/

на МС и др.
кв.17, парцел 

І-242 Отписан

кантон с.Нисово с площ от

1 550 м2 и построения върху

него кантон - полумасивна

едноет.сграда със застроена

площ от 47 м2

Отписан със З-д №

9500-05/05.01.05г. На

ОУ-област Русе 52/24.03.86 г.

774 частна 05.12.2001
с.Николово

общ.Русе

Разпореждане №6/

на МС и др.
кв.5,поземлен

имот № 118 Отписан

кантон с.Николово с площ от

1000 м2 и построеният върху

него кантон-полумасивна 

едноетажна

Сграда със застр.площ 40 м2

Отписан със З-д №

9500-294/10.06.08г.на

ОУ-област Русе

6/20.09.51 г.и

1121/26.01.98г.

775 частна 05.12.2001

землището на

кв.Долапите,

общ.Русе

Разпореждане №6/

на МС и др. имот № 000349 на път ІІ-52 при км.0+090 Отписан

кантон "Долапите" с площ от

3 972 м2 и построените върху

него кантон и складове-масивна

двуетажна сграда със застроена

площ 142 м2 и гаражи-полумас.

Едноет.сграда със застр.площ 

от 81 м2 и още 4 бр.сгради

Отписан със З-д №

9500-297/10.06.08г.на

ОУ-област Русе 136/28.09.93 г.



776 публична 05.12.2001
гр.Русе

общ. Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел І - 148

Източна промишлена зона

бул."Тутракан" № 30а Държавен

парцел с площ 17 771 м2 и

построените върху него 10 броя

сгради

Съставени нови АДС

№№

3606, 3607, 3608 и 

3609/20.06.05 г.

Със З-д № 5-95-00-262/

03.02.2015 г. на ОУ се 

отписва част от имота, 

представляваща 

обслужваща улица / ПИ с 

ид. 63427.8.512 с площ от 

1002 м2, НТП: 

второстепенна улица / 4816/12.03.74г.

777 частна 13.12.2001
с.Брестовица

общ.Борово

чл.68,ал.2 и 7 от ЗДС,

регистър на гори,

згф и земеделски 

земи,скица имот № 000124

имот № 000124 по плана за

гороразделяне,местност

"Корията" Държавен

имот с площ 301,969 дка, начин

на трайно ползване-широколистна 

гора

Със З-д № 9500-153/

16.03.04г.на ОУ-област

Русе се отписва имот

№ 58002,част от отдел

176,подотдел "2" с

площ 1,443 дка.Минава

в собственост на общ.

Борово

778 частна 13.12.2001

землището на

с.Щръклево,

община Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел Х по парцеларния 

план на "Стопански двор"

извън регулация Отписан

прилежащ терен към "Склад за

зърно" с площ 1152,00 м2

Отписан със Заповед  № 

0027/17.01.02г.на

ОУ

779 частна 13.12.2001

землището на

с.Каран 

Върбовка,

общ.Две могили

чл.68,ал.2 и 7 от ЗДС,

регистър на гори,

згф и земеделски 

земи,скица имот № 107004

имот № 107004 по плана за

гороразделяне,местност

"Аязмо" Държавен

имот с площ 695,729 дка,начин

на трайно ползване-горско

стопанска територия

780 частна 13.12.2001
с.Баниска

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, изп.

Лист на БРС и др.
кв.2, УПИ

V-295 Отписан

урегулиран поземлен имот с

площ от 500 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-144/14.03.2014 г. 

на ОУ-област Русе 15/20.10.54 г.

781 частна 14.12.2001
с.Иваново

общ.Иваново

договор за замяна

и др. парцел ІІ-392 ул."Олимпийска" № 18 Отписан

част от парцел ІІ-392 с площ от

395 м2 ид.ч. От целия с площ от

560 м2 и построения върху него

кантон-полумасивна едноетажна

сграда със застроена площ от

104 м2

782/14.12.01г

Нов АДС.

Отписан със З-д №

9500-452/04.09.08г.на

ОУ-област Русе 782/14.12.01г.

782 частна 14.12.2001
с.Иваново

общ.Иваново

Разпореждане №6/

на МС и др. парцел ІІ-392 ул."Олимпийска" № 18 Отписан

обект "Кантон Иваново",предст.

Част от парцел ІІ-392 с площ от

165 м2 ид.ч. От целия с площ от

560 м2 и построените върху него

кантон-масивна едноетажна

сграда със застроена площ от

72 м2 и навес и склад-полум.

Едноет.сграда със застроена

площ от 30 м2

Отписан със З-д №

9500-452/04.09.08г.на

ОУ-област Русе 781/14.12.2001

783 частна 17.12.2001
с.Баниска

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, изп.

Лист на БРС и др.
кв.23, УПИ

ІХ-269 Отписан

урегулиран поземлен имот с

площ от 500 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-144/14.03.2014 г. 

на ОУ-област Русе 13/20.10.2001



784 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

решение № 136/01г.

По чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ на ПК - 

Борово, скица имот № 072008

имот № 072008 по плана за

земеразделяне,местност

"Батиндюзлю" Държавен

земеделска земя с начин на 

трайно ползване - нива с площ от

3,500 дка

785 частна 17.12.2001
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

имот № 013003 по плана за 

земеразделяне, местност

"Под ормана" Отписан

прилежащ терен към

"Дърводелна, ковачница и склад"

с площ 5,230 дка

Частично отписан със

З-д № 9500-405/04.07.

03г. На ОУ на област

Русе-а именно:4,030 

дка ид.части от

целия, а впоследствие

се отписват останалите

1,200 дка със З-д №

9500-276/28.06.05г.на

ОУ-област Русе

786 частна 17.12.2001
с.Мартен,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

имот № 064006 по плана за 

земеразделяне, местност

"Калето" Отписан

прилежащ терен към

"Оранжерия" с площ 0,846 дка

З-д №391/

09.04.02г.на

ОУ

787 частна 17.12.2001
с.Ценово

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
имот № 064006 по плана за 

земеразделяне Отписан

прилежащ терен към

"Овчарник" с площ 4,530 дка

З-д №426/

16.04.02г.на

ОУ

788 частна 17.12.2001
с.Ценово

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
имот № 045008 по плана за 

земеразделяне Отписан

прилежащ терен към

"Овчарник" с площ 4,540 дка

З-д №426/

16.04.02г.на

ОУ

789 частна 17.12.2001
гр.Ветово

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.173, парцел

ІV Държавен

прилежащ терен към

"Птичарник" с площ 1946,30 м2

790 частна 17.12.2001
гр.Бяла

общ.Бяла чл.68 от ЗДС и др.

имот № 085026 по плана за 

земеразделяне, местност

"Чигрет" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - гора в зем.

Земи с площ 7,007 дка

791 частна 17.12.2001
гр.Бяла

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ХІІ по кадастралния 

план на "Стопански двор-

ДЗС" Отписан

прилежащ терен към

"Телчарник" с площ 4 000 м2

З-д №386/09.04.02г.на

ОУ

792 частна 17.12.2001
гр.Бяла

общ.Бяла чл.68 от ЗДС и др.

имот № 043016 по плана за 

земеразделяне, местност

"Керезлика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - 

врем.неизп.нива с площ 7,702 дка

793 частна 17.12.2001
гр.Бяла

общ.Бяла чл.68 от ЗДС и др.

имот № 041068 по плана за 

земеразделяне, местност

"Курсой" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - 

врем.неизп.нива с площ 10,014 

дка

794 частна 17.12.2001
гр.Бяла

общ.Бяла чл.68 от ЗДС и др.

имот № 035020 по плана за 

земеразделяне, местност

"Острица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - 

врем.неизп.нива с площ 3,700 дка

795 частна 17.12.2001
гр.Бяла

общ.Бяла чл.68 от ЗДС и др.

имот № 043015 по плана за 

земеразделяне, местност

"Керезлика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - 

врем.неизп.нива с площ 8,000 дка

796 частна 17.12.2001
с.Просена

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

имот № 054018 по плана за 

земеразделяне, местност

"Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" с площ 5,602 дка



797 частна 17.12.2001
с.Просена

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

имот № 054014 по плана за 

земеразделяне, местност

"Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към

"Фуражомелка" с площ 1,018 дка

798 частна 17.12.2001
с.Просена

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

имот № 054016 по плана за 

земеразделяне, местност

"Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към

"Склад за зърно" от Стопански 

двор" с площ 0,807 дка

799 частна 17.12.2001
с.Просена

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

имот № 054020 по плана за 

земеразделяне, местност

"Конлук дере" Отписан

прилежащ терен към

"Родилно отделение" към 

Кравеферма с площ 3,233 дка

З-д № 742/

02.07.02г.на

ОУ

800 частна 17.12.2001
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 1В по парцеларния 

план на район № 7 -

"Свинеферма" Отписан

прилежащ терен към

"Свинарник" с площ 3,790 дка

З-д № 425/

16.04.02г.на

ОУ

801 частна 17.12.2001
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 1Б по парцеларния 

план на район № 7 -

"Свинеферма" Отписан

прилежащ терен към

"Свинарник" с площ 5,395 дка

З-д № 425/

16.04.02г.на

ОУ

802 частна 17.12.2001
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 2А по парцеларния 

план на район № 7 -

"Свинеферма" Отписан

прилежащ терен към

"Свинарник" с площ 5,193 дка

З-д № 425/

16.04.02г.на

ОУ

803 частна 17.12.2001
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 1А по парцеларния 

план на район № 7 -

"Свинеферма" Отписан

прилежащ терен към

"Свинарник" с площ 0,987 дка

З-д № 425/

16.04.02г.на

ОУ

804 частна 17.12.2001
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 2Б по парцеларния 

план на район № 7 -

"Свинеферма" Отписан

прилежащ терен към

"Свинарник" с площ 3,784 дка

З-д № 425/

16.04.02г.на

ОУ

805 частна 17.12.2001
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 3 по парцеларния 

план на район № 7 -

"Свинеферма" Държавен

прилежащ терен към

"Трафопост" с площ 0,128 дка

806 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 091078 по плана за

земеразделяне, местност

"Синанчери" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

15,738 дка

807 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 097140 по плана за

земеразделяне, местност

"Геранчето-ов.гр." Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - овощна градина 

с площ 1,521 дка

808 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 037005 по плана за

земеразделяне, местност

"Гюр чешма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,499 дка

809 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 013109 по плана за

земеразделяне, местност

"Дюзела" Отписан

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

10,000 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-153/19.03.14 г.

на ОУ-област Русе

810 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 013069 по плана за

земеразделяне, местност

"Дюзела" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,000 дка

811 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 087034 по плана за

земеразделяне, местност

"Петко баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

9,001 дка

812 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 101193 по плана за

земеразделяне, местност

"Геранчето-ов.гр." Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - овощна градина 

с площ 1,204 дка

813 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 068078 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

13,345 дка

814 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 096064 по плана за

земеразделяне, местност

"Башабоня" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,001 дка



815 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 011110 по плана за

земеразделяне, местност

"Бостанята" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,000 дка

816 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 090001 по плана за

земеразделяне, местност

"Дерменеолу" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,623 дка

817 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 012029 по плана за

земеразделяне, местност

"Олавите брястове" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

10,000 дка

818 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 064008 по плана за

земеразделяне, местност

"Той баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,010 дка

819 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 064009 по плана за

земеразделяне, местност

"Той баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

2,991 дка

820 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 027048 по плана за

земеразделяне, местност

"Амуджоолу" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

17,501 дка

821 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 041128 по плана за

земеразделяне, местност

"Могилата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,003 дка

822 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 097230 по плана за

земеразделяне, местност

"Геранчето-ов.гр." Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - овощна градина  

с площ 5,003 дка

823 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 090022 по плана за

земеразделяне, местност

"Дерменеолу" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

10,820 дка

824 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 098163 по плана за

земеразделяне, местност

"Дерменеолу-лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

1,511 дка

825 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 087033 по плана за

земеразделяне, местност

"Петко баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива  с площ 

9,000 дка

826 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 068088 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

14,553 дка

827 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 097331 по плана за

земеразделяне, местност

"Геранчето-ов.гр." Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - овощна градина  

с площ 1,587 дка

828 частна 17.12.2001
с.Горно Абланово

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 093076 по плана за

земеразделяне, местност

"Петко баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

31,913 дка

829 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 036034 по плана за

земеразделяне, местност

"Тетралика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива  

с площ 4,000 дка

830 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 096008 по плана за

земеразделяне, местност

"Койлука" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива  

с площ 10,000 дка

831 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 127062 по плана за

земеразделяне, местност

"Домузлука" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива  

с площ 5,200 дка

832 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 097037 по плана за

земеразделяне, местност

"Бик баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива  

с площ 3,500 дка



833 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 130041 по плана за

земеразделяне, местност

"Аламурджика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива  

с площ 3,001 дка

834 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 057057 по плана за

земеразделяне, местност

"Банката" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,000 дка

835 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 064024 по плана за

земеразделяне, местност

"Бик баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,000 дка

836 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 088052 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,200 дка

837 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 123031 по плана за

земеразделяне, местност

"Иржата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,908 дка

838 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 042020 по плана за

земеразделяне, местност

"Черна вода" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 6,001 дка

839 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 127050 по плана за

земеразделяне, местност

"Домузлука" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,500 дка

840 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 092024 по плана за

земеразделяне, местност

"Вехти лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,000 дка

841 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 127002 по плана за

земеразделяне, местност

"Иржата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 4,000 дка

842 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 099072 по плана за

земеразделяне, местност

"Емишан сърт" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 4,492 дка

843 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 056086 по плана за

земеразделяне, местност

"Банката" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,900 дка

844 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 089067 по плана за

земеразделяне, местност

"Горуните" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,300 дка

845 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 097018 по плана за

земеразделяне, местност

"Бик баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 2,500 дка

846 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 127014 по плана за

земеразделяне, местност

"Пещерата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,100 дка

847 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 051008 по плана за

земеразделяне, местност

"Ганчов ялак" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,300 дка

848 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 128045 по плана за

земеразделяне, местност

"Иржата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,501 дка

849 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 050074 по плана за

земеразделяне, местност

"Велишова кория" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,000 дка

850 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 116046 по плана за

земеразделяне, местност

"Дермениолу" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,400 дка



851 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 044023 по плана за

земеразделяне, местност

"Кочен" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,000 дка

852 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 088030 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,000 дка

853 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 130008 по плана за

земеразделяне, местност

"Аламурджика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 6,500 дка

854 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 130051 по плана за

земеразделяне, местност

"Аламурджика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 4,600 дка

855 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 126010 по плана за

земеразделяне, местност

"Домузлука" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 5,500 дка

856 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 124007 по плана за

земеразделяне, местност

"Иржата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

9,701 дка

857 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 119069 по плана за

земеразделяне, местност

"Синанчери" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 4,530 дка

858 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 091008 по плана за

земеразделяне, местност

"Дере тарла" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,100 дка

859 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 124018 по плана за

земеразделяне, местност

"Иржата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 7,000 дка

860 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 101002 по плана за

земеразделяне, местност

"Банката" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - овощна градина 

с площ 3,400 дка

861 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 077022 по плана за

земеразделяне, местност

"Тенчик Борун" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,610 дка

862 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 063027 по плана за

земеразделяне, местност

"Меше Яла" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,000 дка

863 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 037019 по плана за

земеразделяне, местност

"Тетралика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,000 дка

864 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 041037 по плана за

земеразделяне, местност

"Черна вода" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 7,200 дка

865 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 064029 по плана за

земеразделяне, местност

"Чобан чешма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,500 дка

866 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 127058 по плана за

земеразделяне, местност

"Домузлука" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,000 дка

867 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 125023 по плана за

земеразделяне, местност

"Копчалията" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,995 дка

868 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 056048 по плана за

земеразделяне, местност

"Банката" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,000 дка



869 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 040019 по плана за

земеразделяне, местност

"Тенчика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,000 дка

870 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 099004 по плана за

земеразделяне, местност

"Емишан сърт" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,500 дка

871 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 065028 по плана за

земеразделяне, местност

"Чобан дера" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

6,000 дка

872 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 075017 по плана за

земеразделяне, местност

"Тенчика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,000 дка

873 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 051004 по плана за

земеразделяне, местност

"Тръстенишка бърчина" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

6,000 дка

874 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 131027 по плана за

земеразделяне, местност

"Вишнев ялак" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 4,000 дка

875 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 080084 по плана за

земеразделяне, местност

"Бейска нива" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,300 дка

876 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 123017 по плана за

земеразделяне, местност

"Иржата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,000 дка

877 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 067011 по плана за

земеразделяне, местност

"Чобан баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

15,400 дка

878 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 097005 по плана за

земеразделяне, местност

"Бик баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 4,200 дка

879 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 130012 по плана за

земеразделяне, местност

"Аламурджика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,200 дка

880 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 077034 по плана за

земеразделяне, местност

"Тенчик борун" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 8,200 дка

881 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 116053 по плана за

земеразделяне, местност

"Дермениолу" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,700 дка

882 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 105029 по плана за

земеразделяне, местност

"Колжу дере" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,800 дка

883 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 101024 по плана за

земеразделяне, местност

"Банката" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - овощна градина 

с площ 3,007 дка

884 частна 17.12.2001
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 077013 по плана за

земеразделяне, местност

"Тенчик борун" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,000 дка

885 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 042001 по плана за

земеразделяне, местност

"Перестица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,000 дка

886 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 064010 по плана за

земеразделяне, местност

"Липовица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,802 дка



887 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 056050 по плана за

земеразделяне, местност

"Калън кору" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,401 дка

888 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 022015 по плана за

земеразделяне, местност

"Лахналъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 4,556 дка

889 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 042075 по плана за

земеразделяне, местност

"Перестица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,246 дка

890 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 043012 по плана за

земеразделяне, местност

"Перестица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

10,701 дка

891 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 022002 по плана за

земеразделяне, местност

"Лахналъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 2,598 дка

892 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 022021 по плана за

земеразделяне, местност

"Лахналъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 6,429 дка

893 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 095025 по плана за

земеразделяне, местност

"Чаирлъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 5,007 дка

894 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 070005 по плана за

земеразделяне, местност

"Бошма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 6,300 дка

895 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 053029 по плана за

земеразделяне, местност

"Ири копчи" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 4,300 дка

896 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 074039 по плана за

земеразделяне, местност

"Турски сой" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

8,000 дка

897 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 030031 по плана за

земеразделяне, местност

"Вехтите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

9,748 дка

898 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 043011 по плана за

земеразделяне, местност

"Перестица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

10,701 дка

899 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 013034 по плана за

земеразделяне, местност

"Гарга дюзю" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

9,556 дка

900 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 039048 по плана за

земеразделяне, местност

"Асма сърт" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

18,681 дка

901 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 050044 по плана за

земеразделяне, местност

"Зад корията" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,430 дка

902 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 042029 по плана за

земеразделяне, местност

"Перестица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,699 дка

903 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 026020 по плана за

земеразделяне, местност

"Банката" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,500 дка

904 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 020033 по плана за

земеразделяне, местност

"Меше дюзю" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

6,361 дка



905 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 038082 по плана за

земеразделяне, местност

"До шосето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,000 дка

906 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 053021 по плана за

земеразделяне, местност

"Ири копчи" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

10,003 дка

907 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 080034 по плана за

земеразделяне, местност

"Домузлука" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,500 дка

908 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 093025 по плана за

земеразделяне, местност

"Чаирлъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,001 дка

909 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 013051 по плана за

земеразделяне, местност

"Гарга дюзю" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

7,750 дка

910 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 022023 по плана за

земеразделяне, местност

"Лахналъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 6,934 дка

911 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 070012 по плана за

земеразделяне, местност

"Бошма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,201 дка

912 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 055029 по плана за

земеразделяне, местност

"Калън кору" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

7,990 дка

913 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 074050 по плана за

земеразделяне, местност

"Турски сой" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,000 дка

914 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 095004 по плана за

земеразделяне, местност

"Чаирлъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,800 дка

915 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 113002 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

0,499 дка

916 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 055008 по плана за

земеразделяне, местност

"Калън кору" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

7,992 дка

917 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 117002 по плана за

земеразделяне, местност

"Новите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

0,509 дка

918 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 019001 по плана за

земеразделяне, местност

"Бююк баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

14,472 дка

919 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 026019 по плана за

земеразделяне, местност

"Банката" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,499 дка

920 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 092004 по плана за

земеразделяне, местност

"Балджата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - ерозирана нива 

с площ 3,499 дка

921 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 103001 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

0,601 дка

922 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 058006 по плана за

земеразделяне, местност

"Дългия гьол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

7,501 дка



923 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 066029 по плана за

земеразделяне, местност

"Бошма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,502 дка

924 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 092003 по плана за

земеразделяне, местност

"Балджата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - ерозирана нива 

с площ 5,003 дка

925 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 018026 по плана за

земеразделяне, местност

"Бююк баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

20,059 дка

926 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 013016 по плана за

земеразделяне, местност

"Гарга дюзю" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,199 дка

927 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 013047 по плана за

земеразделяне, местност

"Гарга дюзю" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,401 дка

928 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 056042 по плана за

земеразделяне, местност

"Калън кору" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,160 дка

929 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 048007 по плана за

земеразделяне, местност

"Батака" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,605 дка

930 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 094017 по плана за

земеразделяне, местност

"Чаирлъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

6,000 дка

931 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 050024 по плана за

земеразделяне, местност

"Зад корията" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,695 дка

932 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 074052 по плана за

земеразделяне, местност

"Турски сой" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,602 дка

933 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 076007 по плана за

земеразделяне, местност

"Копчелията" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,000 дка

934 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 020068 по плана за

земеразделяне, местност

"Меше дюзю" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

11,400 дка

935 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 023027 по плана за

земеразделяне, местност

"Бахчата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,100 дка

936 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 111021 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

0,501 дка

937 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 084036 по плана за

земеразделяне, местност

"Балджата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,501 дка

938 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 083037 по плана за

земеразделяне, местност

"Турски сой" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,595 дка

939 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 027015 по плана за

земеразделяне, местност

"Кънатарла" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

10,036 дка

940 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 028031 по плана за

земеразделяне, местност

"Вехтите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,937 дка



941 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 079005 по плана за

земеразделяне, местност

"Копчелията" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,500 дка

942 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 058049 по плана за

земеразделяне, местност

"Дългия гьол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,001 дка

943 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 074058 по плана за

земеразделяне, местност

"Турски сой" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

9,734 дка

944 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 041023 по плана за

земеразделяне, местност

"Перестица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

6,001 дка

945 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 075015 по плана за

земеразделяне, местност

"Копчелията" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

12,905 дка

946 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 106009 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

0,598 дка

947 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 058010 по плана за

земеразделяне, местност

"Дългия гьол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

16,001 дка

948 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 105025 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

0,601 дка

949 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 053028 по плана за

земеразделяне, местност

"Ири копчи" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 4,000 дка

950 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 067033 по плана за

земеразделяне, местност

"Меше корсу" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

8,699 дка

951 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 032016 по плана за

земеразделяне, местност

"Гюмюш дере" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

7,000 дка

952 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 014013 по плана за

земеразделяне, местност

"Гьолджука" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

9,493 дка

953 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 111012 по плана за

земеразделяне, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ

0,501 дка

954 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 071022 по плана за

земеразделяне, местност

"Бошма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

6,100 дка

955 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 065017 по плана за

земеразделяне, местност

"Липовица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

5,766 дка

956 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 055007 по плана за

земеразделяне, местност

"Калън кору" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

7,733 дка

957 частна 17.12.2001
с.Обретеник

общ.Борово чл.68,ал.3 от ЗДС и др.

имот № 062009 по плана за

земеразделяне, местност

"Дългия гьол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 3,000 дка



958 частна 11.01.2002
с.Борисово

общ.Сливо поле чл.68,ал.3 от ЗДС и др.
имот № 073010, местност

"Ялията" Отписан

прилежащ терен към обект

"Бензиностанция" от машино-

тракторен двор с площ от

4 858 м2

З-д № 427/16.04.02г.на

Областен управител на 

област Русе

959 частна 11.01.2002
с.Бабово,

общ.Сливо поле чл.68 от ЗДС,скица кв.50 Държавен имот с площ 58 870 м2

има постр."Склад за

съхранение на ветери-

нарно-медиц.имущест-

во",актуван с АДС №

148/11.05.87г.

960 частна 11.01.2002
с.Тръстеник

общ.Иваново

чл.148,ал.1 от ППЗДС

и др.
имот № 228023, местност

"Панаирище" Отписан

обект "Кантон"-с.Тръстеник с

площ 2 500 м2 и построения

върху него кантон със застроена

площ от 69 м2

Отписан със З-д №

9500-381/08.07.08г.на

ОУ-област Русе 55/30.09.51 г.

961 частна 11.01.2002
с.Тръстеник

общ.Иваново

чл.148,ал.1 от ППЗДС

и др.
имот № 228027, местност

"Панаирище" Отписан имот с площ от 2 228 м2

Отписан със З-д №

9500-381/08.07.08г.на

ОУ-област Русе 55/30.09.51 г.

962 частна 11.01.2002
гр.Русе

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.63, парцел

І-537 ул."Славянска" № 16 Отписан

парцел с площ 647 м2 и 

построената в него част от

триетажна масивна сграда със

застроена площ 358 м2-партер

от 120 м2 в т.ч. Проход от 26 м2

и жилищна част от 94 м2,целия

втори и трети етаж със застроена

площ 358 м2

Отписан със З-д №

9500-398/04.07.03г.на

ОУ на област Русе 394/28.12.1950

963 частна 24.01.2002
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.71 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Сливо

поле и др.
кв.50, УПИ

ІV-401 Други

обект "Складова база с.Бабово"

с площ 6200 м2 и построените

в него сгради: гараж, склад и др. 959/11.02.01 г.

964 частна 30.01.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 049004, местност

"Батмиш" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

3,321 дка

965 частна 30.01.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 074005, местност

"Узунджата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

6,023 дка

966 частна 30.01.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 084012, местност

"Слатина" Отписан

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

7,201 дка

Отписан със З-д №

9500-169/22.03.04г.на

ОУ на област Русе

967 частна 30.01.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 054005, местност

"Кабаклъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

6,419 дка

968 частна 30.01.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 075023, местност

"Орта екенлик" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

4,701 дка

969 частна 30.01.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 004011, местност

"Гарван бюлюк" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

9,103 дка

970 частна 30.01.2002
с.Николово

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 100018, местност

"Липата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 10,395 дка



971 частна 30.01.2002
с.Николово

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 052015, местност

"Полето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 9,991 дка

972 частна 30.01.2002
с.Николово

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 114020, местност

"Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 7,844 дка

973 частна 30.01.2002
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 018007, местност

"Горните ниви" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

13,998 дка

974 частна 30.01.2002
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 018009, местност

"Семерджиекин" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

6,000 дка

975 частна 30.01.2002
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 048008, местност

"Сръбчето" Отписан

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ

8,998 дка

Отписан със З-д №

9500-168/22.03.04г.на

ОУ на област Русе

976 частна 30.01.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 062003, местност

"Тетовско" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 17,602 дка

977 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 186005, местност

"Орловица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 9 010 кв.м.

978 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 137013, местност

"Гьола" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 11 505 кв.м.

979 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 046003, местност

"Коцева чешма" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 10 764 кв.м.

980 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 061021, местност

"Аблановско" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 6,744 дка

981 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 163002, местност

"Баламата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 8,642 дка

982 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 148010, местност

"Среден баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 4,983 дка

983 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 133002, местност

"Разсадника" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 7,837 дка

984 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 159003, местност

"Баламата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 4,768 дка

985 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 157005, местност

"Среден баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 14,620 дка

986 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 089007, местност

"Семерджийско" Отписан

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 7,738 дка

Отписан със З-д №

9500-164/22.03.04г.на

ОУ-област Русе

987 частна 30.01.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 167005, местност

"Бъзънско" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 14,158 дка

988 частна 31.01.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 047015, местност

"Налчеджи бюлюк" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

4,000 дка



989 частна 31.01.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 009002, местност

"Горни растов" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

3,000 дка

990 частна 31.01.2002
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 024021, местност

"Търничовица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

15,903 дка

991 частна 31.01.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 114035, местност

"Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 3,722 дка

992 частна 31.01.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 122005, местност

"Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 20,789 дка

993 частна 31.01.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 114034, местност

"Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 3,722 дка

994 частна 31.01.2002
кв.Средна кула,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 114005, местност

"Караач" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

15,000 дка

995 частна 31.01.2002

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 045009, местност

"Зад лозята" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 18,997 дка

996 частна 31.01.2002

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 023006, местност

"Орела" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 19,002 дка

997 частна 31.01.2002

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 072006, местност

"Лозята" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ 

1,998 дка

998 частна 31.01.2002
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 073010, местност

"Просенски път" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

28,201 дка

999 частна 31.01.2002
с.Малко Враново,

общ.Сливо поле

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 030008, местност

"Кьоклюк" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 14,997 дка

1000 частна 31.01.2002
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 060005, местност

"Коджа кору" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 32,101 дка

1001 частна 31.01.2002
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 052005, местност

"Орта бурун" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 0,500 дка

1002 частна 31.01.2002

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 042001, местност

"Юпер Алтъ" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 5,000 дка

1003 частна 31.01.2002

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 067009, местност

"Русенски път" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 30,000 дка

1004 частна 31.01.2002

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 051008, местност

"Дюзекенлик" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 5,002 дка

1005 частна 31.01.2002

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 042006, местност

"Юпер алтъ" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 5,000 дка

1006 частна 31.01.2002
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 031035, местност

"Липака" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 13,506 дка



1007 частна 01.02.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 044022, местност

"Софта бюлюк" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

6,000 дка

1008 частна 01.02.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 001017, местност

"Метяна кошара" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

19,431 дка

1009 частна 01.02.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 030009, местност

"Метяна кошара" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - пасище,

мера с площ 2,000 дка

1010 частна 01.02.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 050039, местност

"Батински път" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе,

терасирано с площ 1,828 дка

1011 частна 04.02.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 013016, местност

"Фучеджи баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

9,146 дка

1012 частна 04.02.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 054009, местност

"Корсулата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе,

терасирано с площ 1,000 дка

1013 частна 04.02.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 036003, местност

"Картал баир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - пасище,

мера с площ 0,999 дка

1014 частна 04.02.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 045006, местност

"Папратлъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 8,001 дка

1015 частна 04.02.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 045017, местност

"Папратлъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 3,000 дка

1016 частна 04.02.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 054042, местност

"Две могилския път" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 5,500 дка

1017 частна 04.02.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 040026, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 10,003 дка

1018 частна 04.02.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 037021, местност

"Печеница" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 12,965 дка

1019 частна 04.02.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 034007, местност

"Канджик орман" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 15,001 дка

1020 частна 04.02.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 042011, местност

"Бозаджи гьол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 10,000 дка

1021 частна 04.02.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 055016, местност

"Две могилския път" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 11,535 дка

1022 частна 04.02.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 054013, местност

"Две могилския път" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 15,000 дка

1023 частна 04.02.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 033025, местност

"Курт Чаир" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 7,403 дка

1024 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 115003, местност

"Боаза" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 20,000 дка



1025 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 093013, местност

"Ялията" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 6,445 дка

1026 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 056004, местност

"Стениорман" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена нива 

с площ 8,351 дка

1027 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 043004, местност

"Папратлъка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 12,000 дка

1028 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 115010, местност

"Боаза" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 16,793 дка

1029 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 093006, местност

"Ялията" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 5,563 дка

1030 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 012004, местност

"Орторман" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 26,927 дка

1031 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 101015, местност

"Под Мешелика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 8,817 дка

1032 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 101016, местност

"Под Мешелика" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 9,700 дка

1033 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 052002, местност

"Курдовен" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 4,300 дка

1034 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 038005, местност

"Тасладжана" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 8,999 дка

1035 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 093005, местност

"Ялията" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 10,240 дка

1036 частна 04.02.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 107011, местност

"Ефеклий" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена

нива с площ 6,160 дка

1037 частна 04.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 015122, местност

"Гергица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - гора с площ 

1,299 дка

1038 частна 04.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 024022, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ 

0,998 дка

1039 частна 04.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 058005, местност

"Паша сърт" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - пасище,

мера с площ 30,923 дка

1040 частна 05.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 038001, местност

"Върбанка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изост.тр.

Нас. с площ 21,198 дка

1041 частна 05.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 082019, местност

"Станека" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - изоставена

нива с площ 17,727 дка

1042 частна 05.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 030014, местност

"Старите лозя" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ 

2,001 дка



1043 частна 05.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 034020, местност

"Шапка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ 

0,530 дка

1044 частна 05.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 062006, местност

"Шапка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 4,746 дка

1045 частна 05.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 058012, местност

"Паша сърт" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - пасище,

мера с площ 10,098 дка

1046 частна 05.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 058013, местност

"Паша сърт" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - пасище,

мера с площ 10,101 дка

1047 частна 05.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 073017, местност

"Червенско" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ 

1,399 дка

1048 частна 05.02.2002
с.Табачка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 081032, местност

"Станека" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - полска

култура с площ 14,225 дка

1049 частна 05.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 073008, местност

"Селище" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - зеленчукова

култура с площ 839 кв.м.

1050 частна 05.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 074016, местност

"Селище" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - зеленчукова

култура с площ 460 кв.м.

1051 частна 05.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 067043, местност

"Селище" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - зеленчукова

култура с площ 301 кв.м.

1052 частна 05.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 124001, местност

"Байков пулгар" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

4 809 кв.м.

1053 частна 05.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 048016, местност

"Крива нива" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

6 877 кв.м.

1054 частна 05.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 019024, местност

"Злати дол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

5 001 кв.м.

1055 частна 05.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 117020, местност

"Байков пулгар" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

6 239 кв.м.

1056 частна 05.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 087040, местност

"Малайка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

11 033 кв.м.

1057 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 050032, местност

"Крива нива" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

7,036 дка

1058 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 071039, местност

"Селище" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - зеленчукова

култура с площ 1,110 дка

1059 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 067005, местност

"Селище" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - зеленчукова

култура с площ 0,619 дка

1060 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 001087, местност

"Иванков дол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ 

0,531 дка



1061 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 089013, местност

"Банките" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - др.тр.

насаждения с площ 0,994 дка

1062 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 105012, местност

"Чинарка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

3,640 дка

1063 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 114020, местност

"Дебела липа" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

9,419 дка

1064 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 002203, местност

"Лозята" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

0,471 дка

1065 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 119027, местност

"Банките" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

3,502 дка

1066 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 018003, местност

"Злати дол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

2,885 дка

1067 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 018002, местност

"Злати дол" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

2,878 дка

1068 частна 06.02.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 066032, местност

"Селище" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - зеленчукова

култура с площ 0,203 дка

1069 частна 06.02.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 136019, местност

"Г.поляна/Слепча" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

3,500 дка

1070 частна 06.02.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 124007, местност

"Липарите" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

4 800 м2

1071 частна 06.02.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 157012, местност

"Тучни ливади" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

12 551 кв.м.

1072 частна 06.02.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 103028, местност

"Мерата" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

11 524 кв.м.

1073 частна 06.02.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 168003, местност

"По лома" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

1 000 кв.м.

1074 частна 06.02.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 119024, местност

"Орловеца" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ 

1 100 кв.м.

1075 частна 06.02.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 133033, местност

"Липарите" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

3 800 кв.м.

1076 частна 06.02.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 138014, местност

"Банките" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

7 200 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

6478/13.04.2018 г.

1077 частна 06.02.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 134043, местност

"Кофарка" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

5 000 кв.м.

1078 частна 06.02.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 152006, местност

"Брестичето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - др.тр.

насаждения с площ 

6 000 кв.м.



1079 частна 06.02.2002
с.Божичен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 061001, местност

"Край реката" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

580 кв.м.

1080 частна 06.02.2002
с.Божичен,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 051004, местност

"Край реката" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

3 399 кв.м.

1081 частна 07.02.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 486010, местност

"Сарладски ялак" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - овощна

градина с площ 

9 000 кв.м.

1082 частна 07.02.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 251005, местност

"Радева планина" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

8 501 кв.м.

1083 частна 07.02.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 065038, местност

"Под село" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

4 500 кв.м.

1084 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,

чл.45, ал.8 От 

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 000068, местност

"Бъзънско поле" Отписан

прилежащ терен към "Масивна

сграда" с площ 1 616 м2

Отписан със З-д №

9500-461/08.09.03г.на

ОУ на област Русе

1085 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,

чл.45, ал.8 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 036007, местност

"Русенски път" Отписан

"Навес" от "Стопански двор по

пътя за Русе" с площ от

3,606 дка

Отписан със З-д №

761/03.07.02г.на

ОУ на област Русе

1086 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 080094, местност

"Орловица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

3 000 кв.м.

1087 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 104010, местност

"Дренето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

6 601 кв.м.

1088 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 079051, местност

"Русенски път" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

3 800 кв.м.

1089 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 089352, местност

"Крайщето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

11 700 кв.м.

1090 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 091108, местност

"Крайщето" Отписан

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

8 500 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-147/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1091 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 079091, местност

"Русенски път" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

5 502 кв.м.

1092 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 089338, местност

"Крайщето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

7 300 кв.м.

1093 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 083342, местност

"Бъзънско поле /път/" Отписан

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

9 900 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-147/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1094 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 083170, местност

"Бъзънско поле /път/" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

5 000 кв.м.

1095 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 091109, местност

"Крайщето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

4 001 кв.м.

1096 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 080125, местност

"Орловица" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

3 100 кв.м.



1097 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 103050, местност

"Дренето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

4 000 кв.м.

1098 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 097050, местност

"Галешко поле" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

9 701 кв.м.

1099 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 099032, местност

"Галешко поле" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - ливада с площ 

3 000 кв.м.

1100 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 099015, местност

"Галешко поле" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - ливада с площ 

2 999 кв.м.

1101 частна 07.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 119002, местност

"Дренето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - лозе с площ 

18 000 кв.м.

1102 публична 08.02.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. парцел І-47

местност "Сръбчето"-ІІ-ри

етап Други

парцел І-47 с площ 54 дка и

построените в него сгради - 

18 на брой няма

1103 частна 08.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 166022, местност

"Дренето" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

13 500 кв.м.

1104 частна 08.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 075093, местност

"Русенски път" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

3 401 кв.м.

1105 частна 08.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 083307, местност

"Бъзънско поле /път/" Държавен

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

5 800 кв.м.

1106 частна 08.02.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.27б, ал.4 от

ППЗСПЗЗ и др.
имот № 091070, местност

"Крайщето" Отписан

земеделска земя с начин на

трайно ползване - нива с площ 

10 301 кв.м.

Отписан със З-д №

9500-147/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1107 частна 14.02.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

протокол на ИК на 

ОбНС-Русе и др.
кв.270, пл.№

1451 ул."Любен Каравелов" № 8 Други

апартамент № 11, вх.А, ет.4 със

застроена площ 41,35 м2, изба

№ 11 с площ 7,20 м2, таван

№ 11 с площ 11,48 м2 и др. 801/25.10.51г.



1108 публична 14.02.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д 

на ИК на ОНС-Русе 

и др. имот № 1683 пл."Света Троица" № 7 Други

имот № 1683 с площ 4 805 м2 и

построените в него сгради:

1.Народна опера-масивна двуе-

тажна сграда със сутерен и

партер,състояща се от:сутерен

със застр.площ 1 372 м2,партер

със застр.площ 1 422 м2, І-ви

етаж със застр.площ 958 м2`,

ІІ-ри етаж със застр.площ от

841 м2, 2.Склад за декори-

едноет.масивна сграда със

застр.площ 302 м2, 

3.Репетиционни зали-част от 

сграда със застр.

площ 434 м2,от която реп.зали са

на четири етажа,а администрат.-

битовата част на пет етажа 9220/03.01.94г.

3763/15.12.93г.

1109 публична 14.02.2002
гр.Русе

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.12,

ал.2 от Закона за

водите,скица

от км.493,800 до км.496 на

р.Дунав / между ул."Майор

Узунов" и ул."Одрин"/ Държавен

крайбрежна ивица на река Дунав

от км. 493,800 до км.496,

ограничена от застроителния

план на гр.Русе и р.Дунав

За част от имота е

съставен АДС №

2060/17.12.02 г.

1110 частна 14.02.2002

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 във връзка с

чл.3,ал.1 от ЗДС,акт за

изземване на 

описано

имущество №400/

53 г.,чл.20 от Наредба

за събиране на данъ-

ци и такси и др.
кв.39, УПИ

ІХ-179 Отписан

част от урегулиран поземлен

имот ІХ-179 в кв.39, а именно-

400 м2 ид.части от целия с площ

от 1 210 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-147/25.02.19 г.

на ОУ - област Русе

20/18.04.56г.

127/24.10.64г.

272/31.07.84г.

1111 частна 21.02.2002

землището на

гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.20 от 

Закон

за горите,скица
имот № 274001, лесопарк

"Беленска гора" Други

имот № 274001 с площ от

8717,124 дка - Държавен горски

фонд, широколистна гора

1112 публична 11.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,З-д на

МФ по ЗИПО и др.
кв.176,УПИ

ІХ-351,352 ул."Екзарх Йосиф" № 6 Други

УПИ с площ 800 м2 и построната

върху него адм.сграда-масивна,

двуетажна със застроена площ

от 280 м2 и триетажна пристр. Със

застроена площ от 40 м2

54/20.02.51 г. и

214/08.09.65г.

1113 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

493/29.04.98г. На

НК "БДЖ", скица,

раздел.протокол ПИ № 3650 ул."Тулча" № 1 Отписан

ЖП общежитие - пететажна

масивна сграда, състояща се от

сутерен със застроена площ от

591 м2 и др.

Отписан със З-д №

5-95-00-622/01.07.2015 г. 

на ОУ-област Русе няма

1114 частна 18.03.2002

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

МССРЗВПС,скица имот № 000108 Други

Разсадник "Хотанца" - имот с 

площ от 59,563 дка и постр. В

него 6 броя сгради

Съставен нов АПДС №

5174/18.06.2012 г. няма



1115 частна 18.03.2002

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

МССРЗВПС,скица имот № 000107 Други

Разсадник "Хотанца" - имот с 

площ от 226,178 дка и постр. В

него 9 броя сгради

Съставен нов АПДС №

5174/18.06.2012 г. няма

1116 публична 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС

новопостроен
кв.123, имот №

230 ул."Мария Луиза" № 19 Други

Административни помещения,

изградени в партерния етаж на

девет етажна сграда със застр.

Площ 378 м2, заедно с 2,79%

ид.ч.от ОЧС и от ОПС

Съставен нов АПДС №

5195/08.08.2012 г. 5103/25.10.74 г.

1117 публична 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе-ДЗС

чл.68 от ЗДС

протокол обр.16 и др.
ДЗС-имот пл.№

151 Други

имот с площ от 3 000 м2 и постр.в

него сгради: общежитие и учебна

сграда-масивна двуетажна сграда

със застроена площ 240 м2,

учебен павилион със застроена 

площ 140 м2 и гараж със застр.

Площ от 20 м2

Съставен нов АПДС №

6046/09.10.2014 г.

Сграда -учебен павилион е 

бракувана с протокол № 

2/17.06.2008 г. и заличена 

от кад. Карта на гр. Русе 9493/01.12.94г.

1118 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС

№ 66/49 г. по

ЗОЕГПНС
кв.103, имот №

432 ул."Генерал Скобелев" № 7 Други

гаражи-едноетажна монолитна

сграда със застроена площ от

169,31 м2, разделена на седем

гаражни клетки и работилница,

построена 1966 г.върху държ.

Терен

Съставен нов АДС №

4286/27.12.2007 г.

107/28.12.50г.,

10160/20.03.96г.

1119 публична 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,акт 

№14/

95г.за примане и пре-

даване на основни

средства, скица парцел І-72,74,75 Източна промишлена зона Други

склад - гараж - едноетажна

полумасивна сграда със застр.

Площ 126 м2

Съставен нов АПДС № 

4847/18.04.2011 г. 10145/96 г.

1120 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,разр.за

строеж и др. имот № 656

Източна промишлена зона,

ул."Искър" № 41, блок № 85 Други

апартаменти №№ 1,ет.1, 2, ет.1,

4, ет.1 и 5, ет.1 9111/22.10.92г.

1121 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен кв."Дружба-І", блок 7а Отписан

апартамент № 3, ет.1, вх.А със

застроена площ 77,52 м2, изба

№ 3 с площ 5,53 м2, заедно с

3,478 % ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

9500-536/30.10.08г.на

ОУ-област Русе 8263/22.05.86г.

1122 частна 18.03.2002

землището на

гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,

ПМС № 143/00г.,

Указ №1/99 г.,скица

местност"Гарата"

,

имот № 080008 Други

Обект "Снегоринна база"-имот с

площ 1 101 м2 и снегоринна база-

паянтова едноетажна сграда със

застроена площ от 45 м2

666/07.07.93г.-

Ветово

1123 частна 18.03.2002
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

Указ №81/31 г.и др.

местност "Хаджи

Муса", имот №

014001 Отписан

имот с площ 67 177 м2 и постр.в

нето производствена сграда-

едноетажна, полумасивна със

застроена площ 55 м2

Отписан със З-д №

9500-06/05.01.05г.на

ОУ-област Русе.

Сградата е бракувана

поради разрушаване с

протокол № 1/30.05.02г.

9219/402/

06.09.93 г.



1124 частна 18.03.2002

землището на

с.Каран 

Върбовка,

общ.Две могили

Разпореждане №6/

на МС и др. имот № 000042 Други

Обект "Кантон-с.Каран Върбовка"

с площ 10 429 м2 и постр.върху

нето кантон-масивна двуетажна

сграда със застроена площ от

110 м2

Отписан със заповед № 

9500-217/15.05.09 г. на ОУ

56/11.01.91г.-

Две могили

1125 частна 18.03.2002

землището на

гр.Две могили,

общ.Две могили

Разпореждане №6/

на МС и др.

местност 

"Мошола"

имот № 000111 Други

Обект "Разсадник-гр.Две могили" 

с площ 243 000 м2 и построената 

в него битова сграда със застр.

Площ от 82 м2

Отписан със заповед № 

9500-219/15.05.09 г. на ОУ

402/11.01.91г.-

Две могили и

37/11.06.99г.-

Русе

1126 частна 18.03.2002

землището на

гр.Две могили,

общ.Две могили

Разпореждане №6/

на МС и др.

местност 

"Мошола"

имот № 000124 Други

Обект "Разсадник-гр.Две могили" 

с площ 6 322м2 и построените 

в него администр.сграда със

застр.площ 237 м2 и склад за

препарати със застр.площ 14 м2

402/11.01.91г.-

Две могили и

37/11.06.99г.-

Русе

1127 частна 18.03.2002

землището на

гр.Борово,

общ.Борово

чл.148,ал.1 от ППЗДС

и др.

местност 

"Мадана"

имот № 000127 Други

Обект "Кантон Борово" с площ от

1 000 м2 и постр.в него сграда и

гаражи 

Отписан със заповед № 

9500-216/15.05.09 г. на ОУ

334/01.07.80г.-

Борово

1128 частна 18.03.2002

землището на

гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,

ПМС № 143/00г.,
местност 

"Мадана"

имот № 000095 Други

Обект "Кантон Борово" с площ от

6 020 м2  

Съставен нов АЧДС №

6739/02.12.2019 г.

334/01.07.80г.-

Борово

1129 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

З-д № 715/19.05.01г.

На кмета на община

Русе,Указ Ц-4872/47г.

На Президиума на

ВНС по ЗНЧИМП парцел ХІ-598 Източна промишлена зона Други парцел с площ от 200 м2 9786/16.03.95 г.

1130 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,окръжно

ВО/31/24.09.80г.на 

МФ и др.
кв.117, пл.№

186 ул."Цар Шишман" № 10 Отписан

част от имот пл.№ 186 в кв.117,

представляващ 92,78% ид.части

от 3/5 от: 817 м2 дворно място и

от едноетажна масивна сграда

със застроена площ 160 м2

Съставен нов АДС №

4309/16.04.08г.за

поправка на АДС №

1130/02 г.

С договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г. за 

безвъзмездно 

прехвърляне правото на 

собственост между ОУ и 

кмета на общ. Русе, а 

съгл.заповед № 5-95-00-

378/15.04.13 г. имотът е 

отписан от актовите книги 

за държавна собственост 7412/27.11.80г.



1131 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

З-д № 1034/25.07.01г.

На кмета на община

Русе парцел ІІ-49 бул."Тутракан" № 94 Други парцел с площ 31 829 м2 3248/28.05.66

1132 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

З-д № 1034/25.07.01г.

На кмета на община

Русе парцел І-49 бул."Тутракан" № 94 Други парцел с площ 77 942 м2

За сградите има нов

АДС № 1133/02 г.             

Съставен нов АПДС № 

4928/17.09.2011 г. 3248/28.05.66

1133 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

З-д № 1034/25.07.01г.

На кмета на община

Русе парцел І-49 бул."Тутракан" № 94 Други

в парцел І-49-ІІ А етап са постр.

20 броя сгради

съставен нов АДС № 

4928/17.09.2011 г. 3248/28.05.66

1134 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

ПМС № 112/49г. По

ЗОЕГПНС,чл.6 от ЗС,

окръжно ВО-31/80 г.

на МФ, скица
кв.90, имот №

610

ул."Олимпи Панов" № 8 и

ул."Ат. Буров" № 3 Смесен

имот с площ 712 м2 и постр.в

него четири броя сгради

Със З-д № 9500-527/

04.11.04г.на ОУ-област

Русе се отписва 1/2

ид.част от ПИ № 2 в кв.

90,целия с площ 336

м2 и постр.в него мас.

Сграда със ЗП 176 м2
Съставен е нов АДС № 

4412/24.07.2008 г. за 1/2 

ид.ч от ПИ № 63427.2.610 

по КК на гр.Русе, целият с 

площ 325 кв.м, заедно с 

1/2 ид.ч. от сгради № 

63427.2.610.1 и № 

63427.2.610.2.
Съставен е нов АДС № 

4413/24.07.2008 г. за ПИ № 

63427.2.5276 по КК на 

гр.Русе с площ 387 кв.м, 

заено с изградените в него 

4 сгради.

549/28.12.50г.,

7402/27.11.80г.,

7403/27.11.80г.

1135 частна 18.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,окръжно

ВО-

31/24.09.80г.наМФ

и др.
кв.292,пл.№

3745 ул."Боримечка" № 29 Държавен

част от имот пл.№ 3745 в кв.292,

представляващ 30/40 ид.части от

дворното място, цялото от 330 м2

и част от двуетажна масивна 

сграда със застроена площ180м2

Съставен нов АДС №

4294/27.12.07 г. 7411/27.11.80

1136 частна 20.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел VІІ от 

Стоп

двор-ДЗС Държавен

прилежащ терен към "Фуражна

кухня" с площ от 0,810 дка

1137 частна 20.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел 39б от

"Стоп.двор-юг" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник"

с площ 3,067 дка

Отписан със З-д №

9500-393/04.07.03г.на

ОУ на област Русе



1138 частна 20.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел 39а от

"Стоп.двор-юг" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник"

с площ 3,010 дка

Отписан със З-д №

9500-393/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1139 частна 20.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.177б, парцел

ІІ Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница" от Стопански двор с

площ 1861,6 м2

1140 частна 20.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.177б, парцел

ІІІ Държавен

прилежащ терен към "Автосервиз" 

от Стопански двор с

площ 2452,7 м2

1141 частна 20.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.177б, парцел

Х Държавен

прилежащ терен към 

"Административна сграда" от 

Стопански двор с

площ 1882 м2

1142 частна 20.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.176, парцел

І Държавен

прилежащ терен към "Навес-

универсален" от Стопански двор 

с площ 1829,1 м2

1143 частна 20.03.2002
с.Малко Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

местност

"Владикова доли-

на",имот №

059003 Отписан

прилежащ терен към 

"Свинарници" от "Свинеферма" 

с площ 2,000 дка

Отписан със З-д №

9500-225/02.04.03г.на

ОУ на област Русе

1144 частна 20.03.2002
с.Бъзън,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ІІ

към 

"Овцеферма" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"

с площ 6,230 дка

1145 частна 20.03.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ІІ

към 

"Овцеферма" Държавен

земеделска земя с площ от

22,912 дка

1146 частна 20.03.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

местност "Стоп.

Двор",имот №

050002 Отписан

прилежащ терен към "Животно-

въдна ферма" с площ 0,582 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-195/05.03.13 г.

на ОУ-област Русе

1147 частна 20.03.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050036 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна 

база" с площ 1,667 дка

1148 частна 20.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000206 местност "Дренето" Отписан

прилежащ терен към "Язовир" с 

площ 23,447 дка

Отписан със З-д №

740/02.07.02г.на

ОУ на област Русе

1149 частна 20.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170007 местност "Дренето" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник" с 

площ 5,363 дка

Отписан със З-д №

761/03.07.02г.на

ОУ на област Русе

1150 частна 20.03.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002017 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свинарник"

 с площ от 2,636 дка

1151 частна 20.03.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002022 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен" 

парцел"

 с площ от 7,515 дка

1152 частна 20.03.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002015 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Машинен 

двор"  площ от 2,414 дка



1153 частна 20.03.2002
с.Стамболово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 029011 местност "Аша кору" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник" с 

площ 2,662 дка

Отписан със З-д №

764/03.07.02г.на

ОУ на област Русе

1154 частна 20.03.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел VІІІ от

"Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

фуражи и фуражомелка" от 

3 522 м2

Отписан със З-д №

9500-529/14.10.05г.на

ОУ-област Русе

1155 частна 20.03.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел V от

"Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

фуражи" от 3 024 м2

Отписан със З-д №

9500-529/14.10.05г.на

ОУ-област Русе

1156 частна 20.03.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІ от

"Кравеферма" Отписан

прилежащ терен към 

"Административна сграда и 

резервоар за вода" от 4 031  м2

Отписан със З-д №

9500-529/14.10.05г.на

ОУ-област Русе

1157 частна 20.03.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 213018 местност "Арпалък" Отписан

"Обект № 1" от "Помощно

стопанство" с площ 6,698 дка

Отписан със З-д №

9500-303/19.05.03г.на

ОУ на област Русе

1158 частна 20.03.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 213019 местност "Арпалък" Отписан

"Обект № 2" от "Помощно

стопанство" с площ 7,044 дка

Отписан със З-д №

9500-303/19.05.03г.на

ОУ на област Русе

1159 частна 20.03.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 213020 местност "Арпалък" Отписан

"Обект № 4" от "Помощно

стопанство" с площ 2,710 дка

Отписан със З-д №

9500-303/19.05.03г.на

ОУ на област Русе

1160 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХХХVІ от

"Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Силажовместилище"с площ от

5,672 дка

1161 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХХХІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Нов 

кантар"с площ от 0,265 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1162 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Столова"с 

площ от 1,168 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1163 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел Х от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

авточасти"с площ от 0,632 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1164 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХХVІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

зърно"с площ от 1,948 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1165 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХХІІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

зърно"с площ от 1,703 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1166 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХХV от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Площадка 

за торове"с площ от 3,562 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1167 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХХХV от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Навес за 

зърно"с площ от 6,382 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1168 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел І от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "ГСМ 

бензиностанция"с площ от 2,640 

дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1169 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІХ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

авточасти"с площ от 1,508 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1170 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХХІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

зърно"с площ от 2,060 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе



1171 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

торове"с площ от 0,606 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1172 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел V от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Хангар,гараж"с площ от 3,709 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1173 частна 20.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІV от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Работилница"с площ от 3,271 дка

Отписан със З-д №

9500-639/23.12.03г.на

ОУ-област Русе

1174 частна 21.03.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел І от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Акумулаторно и КПП"с площ от 

0,561 дка

Отписан със З-д №

9500-269/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

1175 частна 21.03.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Хамбар-2 

бр."с площ от 14,027 дка

Отписан със З-д №

9500-269/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

1176 частна 21.03.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Кантар"с 

площ от 0,394 дка

Отписан със З-д №

9500-269/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

1177 частна 21.03.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІV от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Краварници-

2 броя"с площ от 8,350 дка

Отписан със З-д №

9500-269/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

1178 частна 21.03.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІХ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Краварник"с 

площ от 2,304 дка

Отписан със З-д №

9500-269/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

1179 частна 21.03.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел Х от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Краварник"с 

площ от 2,621 дка

Отписан със З-д №

9500-269/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

1180 частна 21.03.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел V от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Работилница"с площ от 0,646 дка

Отписан със З-д №

9500-269/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

1181 частна 21.03.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел VІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Обор"с 

площ от 0,601 дка

Отписан със З-д №

9500-269/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

1182 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Пропуск,

ремонтна работилница,битова

сграда, клубни помещения и 

навес за земеделски машини" с

площ от 4,200 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1183 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХІІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник"

с площ от 6,445 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1184 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Ремонтни

клетки"с площ от 3,400 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1185 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Млекосъбирателен пункт"с площ 

от 0,390 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1186 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел VІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Заслон за 

овце и битова сграда към 

овчарник"с площ от 5,150 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1187 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел Х от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник за 

угояване на шилета"с площ от 

3,200 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе



1188 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІХ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник за 

угояване на шилета"с площ от 

2,620 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1189 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел VІІІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник за 

угояване на шилета"с площ от 

4,945 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1190 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХІV от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Оранжерии"

с площ от 10,150 дка

Отписан със З-д №

9500-731/27.12.03г.на

ОУ на област Русе

1191 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХІV от

"Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навеси за 

грозде и овчарници"с площ от 

5,080 дка

1192 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХХІV от

"Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навеси за 

грозде и овчарници"с площ от 

6,250 дка

1193 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ХХІ от

"Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Метален 

навес за грозде"с площ от 1,698 

дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1194 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел VІІ от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към "Кантар"

с площ от 0,476 дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1195 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ІІІ от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към 

"Дърводелна"

с площ от 0,585 дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1196 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел V от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

зърноплощадка"

с площ от 0,640  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1197 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ІV от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към "Железарска 

работилница"

с площ от 0,530  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1198 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел VІ от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към 

"Зърносушилня със 

зърноплощадка"

с площ от 4,988  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1199 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел І от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към 

"Силажовместилище" с площ от 

3,496  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1200 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ХV от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към 

"Бензиностанция и ГСМ" с площ от 

3,198  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1201 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ХІV от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към "Ремонтна 

работилница" с площ от 6,633  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1202 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ХІІІ от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към 

"Административна сграда" с площ 

от 1,845  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1203 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ХІ от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 3,870  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1204 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел Х от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 3,400  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1205 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ІХ от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към 

"Картофохранилище" с площ от 

3,003  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе



1206 частна 21.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел VІІІ от

"Стопански двор-

1" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

зърно" с площ от 1,375  дка

Отписан със З-д №

9500-638/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1207 частна 21.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

З-д № 885/21.11.01г.

И договор № 5/02г.на

ОУ на област Русе УПИ ІІ-150 ДЗС Отписан УПИ ІІ-150 с площ 12 326 м2

Отписан със З-д №

9500-48/31.01.08 г.на

ОУ-област Русе 9183/20.04.93

1208 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043024 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Кравеферма-

боксове за телета" с площ от 1,598  

дка

1209 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043016 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Друга 

произв.база-цистерна за меласа" с 

площ от 0,699  дка

1210 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043011 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Друга 

произв.база-диагностичен пункт" с 

площ от 0,227  дка

1211 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043027 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Друга 

произв.база-фуражна кухня" с 

площ от 1,029  дка

1212 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043023 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Друга 

произв.база-битова сграда" с площ 

от 0,387  дка

1213 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043028 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Кравеферма" с площ от 23,553  

дка

1214 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043004 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопански склад за 

семена" с площ от 1,103  дка

1215 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043001 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопански склад за 

зърносушилня" с площ от 10,316  

дка

1216 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043002 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопански склад за зърно" 

с площ от 1,609  дка

1217 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043010 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Хангар,гараж" с площ от 1,081  

дка

1218 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043012 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопански склад за 

резервни части" с площ от 1,189  

дка

1219 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043018 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна 

база" с площ от 13,974  дка

1220 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043015 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопански склад за зърно" 

с площ от 1,956  дка

1221 частна 21.03.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043013 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна 

база" с площ от 2,254  дка



1222 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.86, УПИ

парцел І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад" с 

площ от 868 м2

1223 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.84, УПИ

парцел VІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад" с 

площ от 772 м2

1224 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.84, УПИ

парцел V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Клетки за 

телета" с площ от 1920 м2

1225 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.84, УПИ

парцел ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Телчарник и 

метален навес" с площ от 3 540 м2

1226 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.84, УПИ

парцел ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Ветеринарен пункт" с площ от 

1360 м2

1227 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.83, УПИ

парцел ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Кантар 

колиен нов" с площ от 915 м2

1228 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.81, УПИ

парцел ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Парен котел 

и механо-ремонтна работилница" 

с площ от 3 022 м2

1229 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.83, УПИ

парцел ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Гараж за 

десет коли" с площ от 1890 м2

1230 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.84, УПИ

парцел ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 3195 м2

1231 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.89, УПИ

парцел ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Телчарник" 

с площ от 4740 м2

1232 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.89, УПИ

парцел І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Фуражна 

кухня" с площ от 3050 м2

1233 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.87, УПИ

парцел ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навес за 

телета" с площ от 4820 м2

Съставен Акт за поправка

№ 6383/01.11.2016 г.

1234 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.87, УПИ

парцел ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 3622 м2

Съставен Акт за поправка

№ 6382/01.11.2016 г.

1235 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.87, УПИ

парцел І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Хамбар" с 

площ от 3281 м2

1236 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.86, УПИ

парцел ІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Навес за 

сушилня" с площ от 7770 м2

Съставен акт за

поправка № 6381/

01.11.2016 г.

1237 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.83, УПИ

парцел І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Хангар за 

комбайни" с площ от 2723 м2

1238 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.81, УПИ

парцел ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Дърводелска работилница" с 

площ от 1230 м2

1239 частна 21.03.2002
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.81, УПИ

парцел І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за 

резервни части" с площ от 2322 м2



1240 частна 21.03.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.63, парцел ІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Масивен 

трафопост" с площ от 54 м2

Отписан със З-д №

9500-26/12.01.05 г. на

ОУ-област Русе

1241 частна 21.03.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.57, парцел І "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Зърносушилня" с площ от 5520 м2

Отписан със З-д №

9500-26/12.01.05 г. на

ОУ-област Русе

1242 частна 21.03.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.62, парцел І "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Телчарник" 

с площ от 2055 м2

Отписан със З-д №

9500-26/12.01.05 г. на

ОУ-област Русе

1243 частна 21.03.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.63, парцел І "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 3353 м2

Отписан със З-д №

9500-26/12.01.05 г. на

ОУ-област Русе

1244 частна 21.03.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.63, парцел ІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 2850 м2

Отписан със З-д №

9500-26/12.01.05 г. на

ОУ-област Русе

1245 частна 21.03.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.65, парцел ІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

селскостопанска продукция" с 

площ от 2340 м2

Отписан със З-д №

9500-26/12.01.05 г. на

ОУ-област Русе

1246 частна 21.03.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.66, парцел ІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Работилница" с площ от 1570 м2

Отписан със З-д №

9500-26/12.01.05 г. на

ОУ-област Русе

1247 частна 21.03.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.66, парцел ІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Кантар" с 

площ от 1,025 м2

Отписан със З-д №

9500-26/12.01.05 г. на

ОУ-област Русе

1248 частна 21.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.180, парцел 

ІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Масивна 

стопанска сграда № 11" с площ от  

1 979 м2

Отписан със З-д №

613/29.05.02г.на ОУ на

област Русе

1249 частна 21.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.180, парцел 

VІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Масивна 

стопанска сграда № 4" с площ от  

868,80 м2

Отписан със З-д №

613/29.05.02г.на ОУ на

област Русе

1250 частна 21.03.2002
с.Малко Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.25, парцел 

Х Държавен свободен парцел с площ 3 360 м2

1251 частна 21.03.2002
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.156, УПИ

Х-1363 "Стопански двор" Държавен

 "Свободен парцел" с площ от 6 

468 м2

1252 частна 21.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел LІХ

по парцеларния план на

"Летище" Държавен

прилежащ терен към "Навес 

торове" с площ от 2,605 дка

1253 частна 21.03.2002
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131001 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

торове" с площ от 0,954 дка

Отписан със З-д №

9500-246/11.5.04г.на

ОУ на област Русе

1254 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник" с 

площ от 6,170 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1255 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХVІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Ветеринарна лечебница" с площ 

от 0,312 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1256 частна 21.03.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел V "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Панелен 

навес, хамбар и склад за семена" с 

площ от 9,325 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1257 частна 21.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 15 "Стопански двор-север" Отписан

прилежащ терен към 

"Зърносушилня" с площ от 2,763 

дка

Отписан със З-д №

9500-637/23.12.03г.на

ОУ на област Русе



1258 частна 21.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 15б "Стопански двор-север" Отписан

прилежащ терен към "Навес 

площадка към зърносушилня" с 

площ от 1,190 дка

Отписан със З-д №

9500-637/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1259 частна 21.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 17 "Стопански двор-север" Отписан

прилежащ терен към "Кантар" с 

площ от 0,432 дка

Отписан със З-д №

9500-637/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1260 частна 21.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 18 "Стопански двор-север" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

работно облекло" с площ от 0,841 

дка

Отписан със З-д №

9500-637/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1261 частна 21.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 15в "Стопански двор-север" Отписан

прилежащ терен към "Навес 

площадка към зърносушилня" с 

площ от 3,214 дка

Отписан със З-д №

9500-637/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1262 частна 21.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 19 "Стопански двор-север" Отписан

прилежащ терен към "Склад 

малък" с площ от 0,809 дка

Отписан със З-д №

9500-637/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1263 частна 21.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 15а "Стопански двор-север" Отписан

прилежащ терен към "Навес 

площадка към зърносушилня" с 

площ от 1,556 дка

Отписан със З-д №

9500-637/23.12.03г.на

ОУ на област Русе

1264 частна 21.03.2002
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХV

по парцеларния план на

"Централна ферма" Държавен

прилежащ терен към "Метален 

навес" с площ от 1,254 дка

1265 частна 21.03.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, УПИ

VІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навес за 

комбайн и гараж за КТП" с площ от 

3 090 м2

1266 частна 21.03.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.130, УПИ

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за 

зърно" с площ от 2 312 м2

1267 частна 21.03.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, УПИ

VІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Хангар за 

трактори" с площ от 2 130 м2

1268 частна 21.03.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Сливо

поле, писма-Агенция

"Пристанищна адм."
кв.28, УПИ

І-167 Държавен УПИ І-167 в кв.28 с площ 2420 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-666/03.11.16 г.

на ОУ-област Русе като 

неправилно актуван като 

АЧДС

1269 частна 21.03.2002
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068019 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" с площ от 1,838 дка

1270 частна 21.03.2002
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068020 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел-съборена сграда" с площ 

от 0,551 дка

1271 частна 21.03.2002
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068016 "Стопански двор-долен" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел-съборена сграда" с площ 

от 4,475 дка

1272 частна 21.03.2002
с.Пепелина,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.60, УПИ ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 10 835 м2

1273 частна 21.03.2002
с.Пепелина,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.9, УПИ ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Битова 

сграда и фуражна кухня" с площ от 

1859 м2

1274 частна 21.03.2002
с.Пепелина,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.60, УПИ І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Телчарник" 

с площ от 8 651 м2



1275 частна 21.03.2002
с.Пепелина,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.61, УПИ ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Кантар" с 

площ от 913 м2

1276 частна 21.03.2002
с.Пепелина,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.9, УПИ ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Обор" с 

площ от 6 450 м2

1277 частна 21.03.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002014 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за 

отрови" с площ от 0,688 дка

1278 частна 21.03.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000285 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Административна сграда" с площ 

от 0,964 дка

1279 частна 21.03.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002021 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Метален 

навес зърносушилня" с площ от 

9,231 дка

1280 частна 21.03.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002026 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Кантари, 

клуб и караулно" с площ от 1,747 

дка

1281 частна 21.03.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002023 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад ГСМ" 

с площ от 1,664 дка

1282 частна 21.03.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002020 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Трафопост" 

с площ от 0,501 дка

1283 частна 21.03.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050012 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Животновъдна ферма" с площ от 

11,239 дка

1284 частна 21.03.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050003 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Животновъдна ферма" с площ от 

3,301 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-195/05.03.13 г.

на ОУ-област Русе

1285 частна 21.03.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050025 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Хангар, 

гараж" с площ от 0,620 дка

1286 частна 21.03.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050035 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" с площ от 2,427 дка

1287 частна 21.03.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050037 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" с площ от 1,034 дка

1288 частна 21.03.2002
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 093005

по плана за земеразделяне

 на" Опитно поле" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел-съборена сграда" с площ 

от 3,137 дка

съставен нов АЧДС №

6665/19.08.2019 г.

1289 частна 21.03.2002
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 7

по парцеларния план на

"Машино-тракторен двор" Отписан

прилежащ терен към "Тракторен 

стан" с площ от 3, 098 дка

Отписан със З-д №

9500-538/15.10.03г

на ОУ на

област Русе

1290 частна 21.03.2002
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.44, парцел

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" с площ от 11 434 м2

1291 частна 21.03.2002
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ІІ "Овчарник-север" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник" с 

площ от 1,864 дка

Отписан със З-д №

9500-533/15.10.03г

на ОУ на

област Русе



1292 частна 21.03.2002
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел І "Овчарник-север" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник" с 

площ от 1,431 дка

Отписан със З-д №

9500-532/15.10.03г

на ОУ на

област Русе

1293 частна 21.03.2002
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ІІІ "Овчарник-север" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник" с 

площ от 1,091 дка

Отписан със З-д №

9500-404/04.07.03г

на ОУ на

област Русе

1294 частна 21.03.2002
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХVІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад" с 

площ от 1,408 дка

Отписан със З-д №

9500-391/04.07.03г

на ОУ на

област Русе

1295 частна 21.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.180, парцел

ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Телчарник" 

с площ от 1979 м2

1296 частна 21.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.180, парцел

VІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Профилакториум за крави" с 

площ от 868,8 м2

1297 частна 21.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.177а, парцел

VІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към цех 

"Комбайн" с площ от 2286,8 м2

Отписан със З-д №

955/30.09.03г

на ОУ на

област Русе

1298 частна 21.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.177а, парцел

ІХ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към цех "ССМ" с 

площ от 1847,4 м2

Отписан със З-д №

955/30.09.03г

на ОУ на

област Русе

1299 частна 21.03.2002
с.Бъзън,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 19 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към  "Склад за 

ГСМ" с площ от 1,052 дка

1300 частна 21.03.2002
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 10 "Стопански двор-1" Държавен

прилежащ терен към  "Склад" с 

площ от 2,166 дка

1301 частна 21.03.2002
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 8 "Стопански двор-1" Държавен

прилежащ терен към  

"Административна сграда" с площ 

от 0,888 дка

1302 частна 21.03.2002
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 16 "Стопански двор-1" Държавен

прилежащ терен към  "Кухня 

столова" с площ от 2,039 дка

1303 частна 21.03.2002
с.Равно,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.56, парцел

VІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към  "Сграда-

навес" с площ от 3 473 м2

1304 частна 21.03.2002
с.Равно,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.57, парцел

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към  "Овчарник" 

с площ от 6 213 м2

1305

с.Равно,

общ.Ветово

1306 частна 21.03.2002
с.Равно,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.59, парцел

ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към  "Склад за 

зърно" с площ от 3 288 м2

1307 частна 21.03.2002
с.Равно,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.56, парцел

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към  "Телчарник" 

с площ от 3 059 м2

1308 частна 21.03.2002
с.Равно,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.56, парцел

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към  "Овчарник" 

с площ от 5 356 м2



1309 частна 21.03.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.43, парцел

ІХ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към  "ППДепо и 

тоалетна" с площ от 2 080 м2

1310 частна 21.03.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.43, парцел

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към  "Свободен 

парцел" с площ от 2 884 м2

1311 частна 21.03.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.43, парцел

ХХVІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към  "Свободен 

парцел" с площ от 8 267 м2

1312 частна 21.03.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 058003 местност "Леската" Държавен

прилежащ терен към  "Кантар" с 

площ от 0,613 дка

1313 частна 21.03.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 058005 местност "Леската" Държавен

прилежащ терен към  

"Зърносушилня и склад за зърно" с 

площ от 5,972 дка

1314 частна 21.03.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000619 местност "Дервента" Отписан

прилежащ терен към "Жилищна

сграда" с площ 1,321 дка

Отписан със З-д №

9500-268/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

1315 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000184

по парцеларния план на

"Бензиностанция" Отписан

прилежащ терен към  

"Бензиностанция" с площ от 2,251 

дка

Отписан със З-д №

9500-697/03.12.07г.на

ОУ-област Русе

1316 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170003 местост "Дренето" Отписан

прилежащ терен към  "Хале и 

битовка" от "Овцеферма"с площ от 

1,774 дка

Отписан със З-д №

9500-102/13.02.04г.на

ОУ на област Русе

1317 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 171001 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към  "Овчарник" 

от "Овцеферма"с площ от 4,839 

дка

1318 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 171002 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към  "Овчарник" 

от "Овцеферма"с площ от 1,402 

дка

1319 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 171018 22 Държавен

прилежащ терен към  "Овчарник" 

от "Овцеферма"с площ от 3,375 

дка

1320 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 171017 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към  "Овчарник" 

от "Овцеферма"с площ от 3,222 

дка

1321 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 171016 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към  "Овчарник" 

от "Овцеферма"с площ от 2,753 

дка

1322 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 171013 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към  "Овчарник" 

от "Овцеферма"с площ от 8,963 

дка

1323 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170008 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към  "Кошара" от 

"Овцеферма"с площ от 2,897 дка

1324 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170009 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към  "Трафопост" 

от "Овцеферма"с площ от 0,670 

дка

1325 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170009 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към  "Овчарник" 

от "Овцеферма"с площ от 26,014 

дка

1326 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 036008 местност "Русенски път" Държавен

прилежащ терен към  "Овчарник" 

от "Овцеферма"с площ от 4,729 

дка



1327 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел VІІ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Сграда "с 

площ от 2,772 дка

1328 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХVІІ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Сграда "с 

площ от 2,880 дка

1329 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХХІ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Навес "с 

площ от 1,512 дка

1330 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХХІІ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Стол и 

тоалетна "с площ от 1,365 дка

1331 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХХІІІ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Сграда и 

навес "с площ от 3,609 дка

1332 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХІV

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Сграда "с 

площ от 0,449 дка

1333 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХІV

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Кантар "с 

площ от 1,486 дка

1334 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  

"Кантар,склад, сграда и навес "с 

площ от 10,980 дка

1335 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХІХ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Сграда "с 

площ от 4,734 дка

1336 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХІ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Сграда "с 

площ от 0,786 дка

1337 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХVІІІ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Склад "с 

площ от 1,336 дка

1338 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ІХ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Навес "с 

площ от 5,451 дка

1339 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХVІІ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Площадка" 

с площ от 1,648 дка

1340 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел VІІІ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Площадка" 

с площ от 6,220 дка

1341 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХХ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Сграда "с 

площ от 2,335 дка

1342 частна 21.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХІІ

по парцеларния план на

"Стопански двор-пътя за

Русе" Държавен

прилежащ терен към  "Площадка" 

с площ от 2 334 дка



1343 частна 21.03.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 във връзка с

чл.3,ал.1 от 

ЗДС,изп.лист 

№440/53г-.,чл.20 от 

Наредба

за събиране на данъ-

ци и такси и др.
кв.21, УПИ

V-51 Държавен имот с площ от 600 м2

Съставен нов АДС №

1736/16.10.02 г.

7/21.09.55 г.,

актуализиран с

АДС № 7/06.03.

62 г.

1344 частна 21.03.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 във връзка с

чл.3,ал.1 от 

ЗДС,изп.лист 

№1019/53г-.,чл.20 от 

Наредба

за събиране на данъ-

ци и такси и др.
кв.12, УПИ

ІІІ-128 Отписан

част от УПИ ІІІ-128 в кв.12 с площ

от 520 м2 от целия с площ от

1 700 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-125/27.02.14 г.

на ОУ-област Русе

15/21.10.55 г.,

актуализиран с

АДС № 15/

06.03.62 г.

1345 частна 21.03.2002
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,стар общ

имот,включен в рег.

План на селото със

З-д на ОНС-Русе, отр.

За "Дървод.работил-

ница" кв.63, УПИ VІ Отписан УПИ VІ в кв.63 с площ 3 180 м2

Отписан със З-д №

9500-367/29.07.04г.на

ОУ-област Русе 367/10.04.95г.

1346 частна 21.03.2002
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,стар общ

имот,включен в рег.

План на селото със

З-д на ОНС-Русе, отр.

За "Търговски обект" кв.129, УПИ І Държавен УПИ І в кв.129 с площ от 790 м2 368/10.04.95 г.

1347 частна 21.03.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС,

чл.45, ал.8 и 9 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 000619 местост "Дервента" Държавен

прилежащ терен към "Жилищна

сграда" с площ 1 351 м2

1348 частна 21.03.2002
с.Сеново,

общ.Ветово

чл.9,ал.1 от З-на за

БДЖ,счетоводна

справка, скица
кв.1, парцел

ІІ

км.47+310 по 9-та жп линия

Други

обект "Четно помещение с.Сеново

представляващ полумасивна

едноетажна сграда със застроена

площ 80 м2 и жилищна сграда-

едноетажна полумасивна със

застроена площ от 60 м2

За терена, предмет на АДС 

№ 2/12.09.1950 г. е 

съставен нов АПДС № 

5333/20.05.2013 г., с 

предоставено право на 

управление на ДП "НКЖИ" 

към МТИТС 12/08.11.51 г.

1349 частна 21.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.9,ал.1 от З-на за

БДЖ,счетоводна

справка, скица кв.166

км.34+620 по 9-та жп линия-

гара Ветово

Други

обект "ЖП участък Ветово"-

канцелария със застр.площ 59 м2,

четно помещение със застр.площ

52 м2 и тоалетна-1,5 м2

Съставен нов АПДС №

5370/01.11.2013 г.

42/43/28.12.

50 г.-по т.1



1350 частна 21.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.9,ал.1 от З-на за

БДЖ,счетоводна

справка, скица кв.166

км.34+620 по 9-та жп линия-

гара Ветово

Други

два жилищни блока със застроена

площ от по 82 м2 и 55 м2

и още 4 бр.сгради

Съставен нов АПДС №

5370/01.11.2013 г.

42/43/28.12.

50 г.-по т.1 и

44/45/50 г.

1351 частна 21.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,резолю-

ция № 

300а/18.11.40г.

По конф.д.№1-Рус.

Апел.съд,чл.22/25 от

З-на за отнемане в

полза на държ.за не-

законно придобити

имоти, скица
кв.93, УПИ

І-591 пл."Д-р Мустаков" № 5 Смесен

част от УПИ І-591 в кв.93 с площ

от 502 м2 ид.части от целия с

площ 763 м2 и построената върху

него жилищна сграда със застр.

Площ от 120 м2

Съставен нов АЧДС №

5305/05.03.2013 г. 182/28.12.50 г.

1352 частна 21.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,З-д на

ОбНС-Бяла и др.
кв.4, УПИ

ІІІ гара Бяла Други имот с площ  от 2 500 м2

1259/10.04.84г.

Бяла

1353 частна 21.03.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,счетоводна

справка, скица
кв.11, УПИ

ХVІІІ-85 Други

имот с площ 1 624 м2 и част от

построената в него комбинирана

сграда-масивна,двуетажна със

застр.площ 228,63 м2,разгъната

застр.площ от 336,01 м2 и сутерен

с площ от 207,93 м2

285/26.03.91г.-

Иваново

1354 частна 22.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др.
кв.6, УПИ

ХVІ-150 гара Бяла Други имот с площ от 4 908 м2 782/11.10.72 г.

1355 частна 22.03.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 във връзка с чл.

3, ал.1 от ЗДС,акт за

изземване на 

описано

имущество-чл.20 от

НСДТ и др.
кв.14, УПИ

VІІІ Отписан имот с площ от 500 м2

Отписан със З-д №

906/20.09.02г.на

ОУ на област Русе

8/21.04.56г. И

225/20.05.85 г.

1356 частна 22.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др.
кв.6, УПИ

ХІ-150 гара Бяла Други имот с площ от 3 174 м2 782/11.10.72 г.

1357 частна 22.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др.
кв.6, УПИ

ХVІІ-150 гара Бяла Други

имот с площ от 2 248 м2 и

построената върху него админист-

ративна сграда-масивна двует.

Със застр.площ 249,50 м2

782/11.10.72 г.-

т.8

1358 частна 22.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др.
кв.6, УПИ

VІІ-150 гара Бяла Други имот с площ от 1 447 м2 782/11.10.72 г.

1359 частна 22.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др.
кв.6, УПИ

VІ-150 гара Бяла Други

имот с площ от 3 515 м2 и 

построееният

Върху него леярен цех-масивна

едноетажна сграда с три тела с

обща застр.площ 667 м2

782/11.10.72 г.-

т.3



1360 частна 22.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др.
кв.6, УПИ

V-150 гара Бяла Други имот с площ от 6 687 м2 782/11.10.72 г.

1361 частна 22.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др.
кв.6, УПИ

ХV-150 гара Бяла Други имот с площ от 4 796 м2 782/11.10.72 г.

1362 частна 22.03.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др.
кв.6, УПИ

ХІІІ-150 гара Бяла Други

имот с площ от 4 702 м2 и постр.

Върху него склад с миячно отде-

ление-масивна едноетажна сгр.

Със застроена площ 835 м2

782/11.10.72 г.-

т.5 и 6

1363 частна 22.03.2002
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 във връзка с чл. 

71 от ЗДС,национали-

зиран от 23.12.47г.

И др.
кв.63,УПИ

ІІ-461 Отписан

имот с площ от 3 157 м2.Върху

имота има построени сгради,

собственост на ПК "Съединение"-

с.Сливо поле

Отписан със З-д №

9500-513/29.10.04г.на

ОУ-област Русе 35/11.10.51 г.

1364 частна 22.03.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,З-д на

МРРБ,решение на

Рз окр.съд и др. имот № 000419 Други

БПС "Раней"3,представляващ

СОЗ пояс "А"-терен с площ от

9 146 м2 и изградените върху

него:кладенец "Раней" с трафо-

пост със застр.площ 38 м2,бето-

нова площ и път-888 м2,асфалтов

път-4 506 м2

155/13.03.95г.-

Сливо поле

1365 частна 22.03.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,З-д на

МРРБ,решение на

Рз окр.съд и др. имот № 000422 Други

БПС "Раней"6,представляващ

СОЗ пояс "А"-терен с площ от

7 440 м2 и изградените върху

него:кладенец "Раней" с трафо-

пост със застр.площ 38 м2,бето-

нова площ и път-888 м2,асфалтов 

път-4 506 м2

158/13.03.95г.-

Сливо поле

1366 частна 22.03.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,З-д на

МРРБ,решение на

Рз окр.съд и др. имот № 000421 Други

БПС "Раней"5,представляващ

СОЗ пояс "А"-терен с площ от

8087 м2 и изградените върху

него:кладенец "Раней" с трафо-

пост със застр.площ 38 м2,бето-

нова площ и път-888 м2,асфалтов

път-4 506 м2

157/13.03.95г.-

Сливо поле

1367 частна 22.03.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,З-д на

МРРБ,решение на

Рз окр.съд и др. имот № 000420 Други

БПС "Раней"4,представляващ

СОЗ пояс "А"-терен с площ от

10 241 м2 и изградените върху

него:кладенец "Раней" с трафо-

пост със застр.площ 38 м2,бето-

нова площ и път-888 м2,асфалтов

път-4 506 м2

156/13.03.95г.-

Сливо поле



1368 частна 22.03.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,З-д на

МРРБ,решение на

Рз окр.съд и др. имот № 000417 Други

БПС "Раней"1,представляващ

СОЗ пояс "А"-терен с площ от

7 028 м2 и изградените върху

него:кладенец "Раней" с трафо-

пост със застр.площ 38 м2,бето-

нова площ и път-888 м2,асфалтов 

път-4 506 м2

154/13.03.95г.-

Сливо поле

1369 публична 22.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,Указ №

Ц-4872/24.12.47г.на

Президиума на ВНС 

по

ЗНЧИМП и др.
кв.430, имот №

2003 бул."Липник" № 4 Държавен

учебни сгради, построени върху

реституиран имот: учебен корпус- 

двуетажна монолитна сграда 

съссутерен и таван със застроена 

площ 1 785 м2, тъкачна 

работилница -едноетажна 

монолитна сграда със застр.площ 

565 м2 и

плетачна работилница със застр.

Площ 95,70 м2

Съставен нов АДС № 

4729/08.06.2010 г.

842/28.12.50г.,

3236/66 г.

1370 частна 22.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 274001 местност "Башака" Държавен

земеделска земя с площ от

15,000 дка

1371 частна 22.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 214007 местност "Кесик кору" Държавен

земеделска земя с площ от

5,005 дка

1372 частна 22.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 197009 местност "Есенника" Държавен

земеделска земя с площ от

4,999 дка

1373 частна 22.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 143002 местност "Каместата" Държавен

земеделска земя с площ от

4,033 дка

1374 частна 22.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 290001 местност "Писански кумлук" Държавен

земеделска земя с площ от

10,600 дка

1375 частна 22.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 172005 местност "Чирмашлъка 2" Държавен

земеделска земя с площ от

8,800 дка

1376 частна 22.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 137003 местност "Каместата" Държавен

земеделска земя с площ от

3,600 дка

1377 частна 22.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 129002 местност "Орман тарла" Държавен

земеделска земя с площ от

5,001 дка

1378 частна 22.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 143003 местност "Каместата" Държавен

земеделска земя с площ от

3,999 дка

1379 частна 22.03.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 068026 местност "Параджика" Държавен

овощна градина с площ от

0,968 дка

1380 частна 22.03.2002
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 026025 местност "Арпалъка" Държавен нива с площ от 19,204 дка

1381 частна 22.03.2002
с.Топчии,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 047005 местност "Курдалий" Държавен

земеделска земя с площ от

19,807 дка



1382 частна 22.03.2002
с.Топчии,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 052006 местност "Айкарджа" Държавен

земеделска земя с площ от

12,596 дка

1383 частна 22.03.2002
с.Топчии,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 053012 местност "Айкарджа" Държавен

земеделска земя с площ от

19,995 дка

1384 частна 22.03.2002
с.Топчии,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 083014 местност "Ошкунди" Държавен

земеделска земя с площ от

2,999 дка

1385 частна 22.03.2002
с.Топчии,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 082011 местност "Айкърорман" Държавен

земеделска земя с площ от

27,009 дка

1386 частна 22.03.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 171017 местност "Баламата" Държавен

земеделска земя с площ от

3,614 дка

1387 частна 22.03.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 000408 местност "Червен баир" Държавен

земеделска земя с площ от

8,254 дка

1388 частна 22.03.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 186035 местност "Орловица" Държавен

земеделска земя с площ от

7,297 дка

1389 частна 22.03.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 152012 местност "Среден баир" Държавен

земеделска земя с площ от

14,810 дка

1390 частна 22.03.2002

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 015004 местност "Юртлука" Държавен

земеделска земя с площ от

17,000 дка

1391 частна 22.03.2002

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 070009 местност "Юртлука" Държавен

земеделска земя с площ от

20,281 дка

1392 частна 22.03.2002

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 040012 местност "Юпер алтъ" Държавен

земеделска земя с площ от

39,742 дка

1393 частна 22.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 028021 местност "Старите астаржи" Отписан нива с площ от 6,000 дка

Отписан със З-д №

9500-16/16.01.07г.на

ОУ-област Русе

1394 частна 22.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 021031 местност "Долни растов" Отписан нива с площ от 2,551 дка

Отписан със З-д №

9500-16/16.01.07г.на

ОУ-област Русе

1395 частна 22.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 047020 местност "Налчеджи бюлюк" Държавен нива с площ от 7,500 дка

1396 частна 22.03.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 047021 местност "Налчеджи бюлюк" Държавен нива с площ от 7,500 дка

1397 частна 22.03.2002
кв.Средна кула,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 033016 местност "Моргуля" Държавен нива с площ от 5,500 дка

1398 частна 22.03.2002
с.Басарбово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 051030 местност "Дъбравата" Държавен нива с площ от 5,500 дка

1399 частна 22.03.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 139007 местност "Потока" Държавен

пасище, мера с площ от

3,500 дка



1400 частна 22.03.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 066008 местност "Плужна" Отписан

земеделска земя с площ от

51,810 дка

Отписан със З-д №

9500-182/05.04.04г.на

ОУ-област Русе

1401 частна 22.03.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 087010 местност "Липата" Държавен

земеделска земя с площ от

7,559 дка

1402 частна 22.03.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 109027 местност "Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с площ от

5,670 дка

1403 частна 22.03.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 087035 местност "Липата" Държавен

земеделска земя с площ от

9,449 дка

1404 частна 22.03.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 062020 местност "Плужна" Държавен

земеделска земя с площ от

6,143 дка

1405 частна 22.03.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 119045 местност "Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с площ от

4,303 дка

1406 частна 22.03.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 128010 местност "Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с площ от

7,560 дка

1407 частна 22.03.2002
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 005004 местност "Есенни кулак" Държавен

земеделска земя с площ от

28,201 дка

1408 частна 22.03.2002
гара Бяла,

община Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др.
кв.41, УПИ

ІV Отписан имот с площ от 2 000 м2

Отписан със З-д №

938/26.09.02г.на ОУ на

област Русе 1241/29.11.82г.

1409 частна 22.03.2002
гара Бяла,

община Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др.
кв.41, УПИ

ІІ Отписан имот с площ от 1 450 м2

Отписан със З-д №

939/26.09.02г.на ОУ на

област Русе 1241/29.11.82г.

1410 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 005001 местност "Диман чаир" Държавен

земеделска земя с площ от

19,785 дка

1411 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 005031 местност "Табачица" Държавен

земеделска земя с площ от

13,698 дка

1412 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 057044 местност "Орманджика" Държавен

земеделска земя с площ от

14,703 дка

1413 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 081025 местност "Долап дере" Държавен

земеделска земя с площ от

2,000 дка

1414 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 072110 местност "Кайсиева градина" Държавен

земеделска земя с площ от

1,061 дка

1415 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 015042 местност "Диман чаир" Държавен

земеделска земя с площ от

31,998 дка

1416 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 004034 местност "Диман чаир" Държавен

земеделска земя с площ от

12,703 дка

1417 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 080071 местност "Кашлата" Държавен

използваема ливада с площ от

12,702 дка



1418 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 081021 местност "Долап дере" Държавен

използваема ливада с площ от

1,897 дка

1419 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 080055 местност "Кашлата" Държавен

използваема ливада с площ от

17,299 дка

1420 частна 22.03.2002
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 012009 местност "Табачица" Държавен

земеделска земя с площ от

5,000 дка

1421 частна 20.03.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 080388 местност "Орловица" Държавен нива с площ от 22 500 м2

1422 частна 20.03.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 052030 местност "Вехти лозя" Държавен

лозе-терасирано с площ от

1,000 дка

1423 частна 20.03.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 018007 местност "Нови лозя" Държавен нива с площ от 7,452 дка

1424 частна 20.03.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 039004 местност "Нови лозя" Държавен

пасище, мера с площ от

1,300 дка

1425 частна 20.03.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 127012 местност "Пранга" Държавен

земеделска земя с площ от

43,999 дка

1426 частна 22.03.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 011009 местност "Старите лозя" Държавен

земеделска земя с площ от

30,001 дка

1427 частна 22.03.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 091003 местност "Кавака" Държавен

земеделска земя с площ от

12,949 дка

1428 частна 22.03.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 066002 местност "Бейланско" Държавен

земеделска земя с площ от

20,197 дка

1429 частна 22.03.2002
с.Каменово

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 079008 местност "Сая кула" Държавен

земеделска земя с площ от

4,342 дка

1430 частна 22.03.2002
с.Каменово

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 359013 местност "Калето" Държавен

пасище, мера с площ от

0,998 дка

1431 частна 22.03.2002
с.Каменово

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 095013 местност "Калето" Държавен

земеделска земя с площ от

6,853 дка

1432 частна 22.03.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 017014

местност 

"Семерджиевски път" Държавен нива с площ от 27,994 дка

1433 частна 22.03.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 214026

местност 

"Табак Корусу" Държавен

земеделска земя с площ от

2,995 дка

1434 частна 22.03.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 052011 местност  "Арсалък" Държавен

земеделска земя с площ от

8,004 дка

1435 частна 22.03.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 214025 местност  "Табак корусу" Държавен

земеделска земя с площ от

3,002 дка



1436 частна 22.03.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 219016 местност  "Орта пара" Държавен

земеделска земя с площ от

8,200 дка

1437 частна 22.03.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 052012 местност  "Арсалък" Държавен

земеделска земя с площ от

8,002 дка

1438 частна 22.03.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 083034 местност  "Ува тарла" Държавен пасище, мера с площ 24,200 м2

1439 частна 22.03.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 178012 местност  "Есенник" Държавен

земеделска земя с площ от

8,002 дка

1440 частна 22.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 060002 местност  "Варжийцата" Държавен нива с площ от 7,895 дка

1441 частна 22.03.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 036077 местност  "Алийца" Държавен нива с площ от 6,507 дка

1442 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 130052 местност  "Аламурджика" Държавен

изоставена нива с площ

 от 6,507 дка

1443 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 042029 местност  "Черна вода" Държавен

изоставена нива с площ

 от 3,000 дка

1444 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 038005 местност  "Тенчика" Държавен нива с площ от 9,000 дка

1445 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 053032 местност  "Тръстишка бърчина" Държавен нива с площ от 11,500 дка

1446 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 106004 местност  "Вехти лозя" Държавен нива с площ от 14,000 дка

1447 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 132012 местност  "Пещерата" Държавен нива с площ от 6,000 дка

1448 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 054059 местност  "Съзантиите" Държавен нива с площ от 4,587 дка

1449 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 103007 местност  "Бик баир" Държавен нива с площ от 5,400 дка

1450 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 108030 местност  "Колжу дере" Държавен

изоставена нива с площ

 от 5,301 дка

1451 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 128047 местност  "Иржата" Държавен

изоставена нива с площ

 от 3,314 дка

1452 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 086012 местност  "Старите лозя" Държавен нива с площ от 5,100 дка

1453 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 096029 местност  "Бик баир" Държавен нива с площ от 5,800 дка



1454 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 108015 местност  "Гарга дюзю" Държавен нива с площ от 6,300 дка

1455 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 036042 местност  "Тетралика" Държавен нива с площ от 5,500 дка

1456 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 066023 местност  "Чобан чешма" Държавен нива с площ от 5,900 дка

1457 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 073003 местност  "Дюзя" Държавен нива с площ от 7,300 дка

1458 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 081004 местност  "Бейска нива" Държавен нива с площ от 4,999 дка

1459 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 092016 местност  "Вехти лозя" Държавен нива с площ от 7,110 дка

1460 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 096018 местност  "Бик баир" Държавен нива с площ от 3,000 дка

1461 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 115020 местност  "Дермениолу" Отписан нива с площ от 5,000 дка

Отписан със З-д №

9500-170//22.03.04 г.

на ОУ на област Русе

1462 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 127053 местност  "Домузлука" Държавен

изоставена нива с площ

 от 4,301 дка

1463 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 089055 местност  "Горуните" Държавен нива с площ от 5,800 дка

1464 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 097016 местност  "Бик баир" Държавен

изоставена нива с площ

 от 6,100 дка

1465 частна 22.03.2002
с.Красен

общ.Иваново

чл.68 във връзка с 

чл.3, ал.1 от ЗДС,акт 

за изземване на 

описано

имущество-чл.20 от

НСДТ и др.
кв.18, УПИ

ІІ-18 Отписан

част от УПИ ІІ-570 в кв.18 с площ

от 500 кв.м.ид.ч.от целия с площ

от 660 м2

Отписан със З-д №

937/26.09.02г.на ОУ на

област Русе 6/20.05.55 г.

1466 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 079026 местност  "Гьолджук дере" Държавен нива с площ от 5,500 дка

1467 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 111076 местност  "Дере тарла" Държавен нива с площ от 3,001 дка

1468 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 059003 местност  "Енже дере" Държавен нива с площ от 7,400 дка

1469 частна 22.03.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 130029 местност  "Аламурджика" Държавен

изоставена нива с площ

 от 3,000 дка

1470 частна 22.03.2002
с.Малко Враново,

общ.Сливо поле

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 008005 местност  "Турските гробища" Държавен

земеделска земя с площ от

5,597 дка



1471 частна 22.03.2002
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 051011 местност  "Блатото" Държавен

земеделска земя с площ от

11,298 дка

1472 частна 22.03.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 041009 местност  "Борисовско" Държавен

земеделска земя с площ от

7,294 дка

1473 частна 22.03.2002
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 0007005 местност  "Съртларе" Държавен

земеделска земя с площ от

6,996 дка

1474 частна 22.03.2002
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 045005 местност  "Чаир дере" Държавен

земеделска земя с площ от

25,806 дка

1475 частна 22.03.2002

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 041002 местност  "Дервента" Държавен

земеделска земя с площ от

12,003 дка

1476 частна 22.03.2002

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 076010 местност  "Лозята" Държавен лозе с площ от 2,700 м2

1477 частна 22.03.2002

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 013001 местност  "Просенска гора" Държавен

земеделска земя с площ от

21,714 дка

1478 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 041070 местност  "Могилата" Държавен нива с площ от 14,999 дка

1479 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 072083 местност  "Батиндюзлю" Държавен нива с площ от 3,505 дка

1480 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 090006 местност  "Дерменеолу" Държавен нива с площ от 3,620 дка

1481 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 090005 местност  "Дерменеолу" Държавен нива с площ от 3,620 дка

1482 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 072089 местност  "Батиндюзлю" Държавен нива с площ от 3,502 дка

1483 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 028052 местност  "Под Еник орман" Държавен нива с площ от 4,500 дка

1484 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 015016 местност  "Домузени" Държавен нива с площ от 8,782 дка

1485 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 055069 местност  "Мусмуля" Държавен нива с площ от 3,750 дка

1486 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 088054 местност  "Узункуш" Държавен нива с площ от 14,500 дка

1487 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 090010 местност  "Дерменеолу" Държавен нива с площ от 3,619 дка

1488 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 072079 местност  "Батиндюзлю" Държавен нива с площ от 3,508 дка



1489 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 089038 местност  "Геранчето" Държавен нива с площ от 2,998 дка

1490 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 011030 местност  "Бостанята" Държавен нива с площ от 3,679 дка

1491 частна 22.03.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 060011 местност  "Прокопан" Държавен нива с площ от 4,310 дка

1492 частна 22.03.2002
с.Волово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 075001 местност  "Койнери" Държавен

земеделска земя с площ от

3,420 дка

1493 частна 22.03.2002
с.Волово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 208002 местност  "Гюргюнлъка" Държавен

земеделска земя с площ от

9,489 дка

1494 частна 22.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 125005 местност  "Маджунката" Държавен ерозирано тр.н.с площ 5,300 дка

1495 частна 22.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 125020 местност  "Маджунката" Държавен ерозирано тр.н.с площ 4,800 дка

1496 частна 22.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 144011 местност  "Пунаржика" Държавен пасище с храсти с площ 3,000 дка

1497 частна 22.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 131013 местност  "Липцайкозу" Държавен пасище с храсти с площ 2,000 дка

1498 частна 22.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 118039 местност  "Маджунката" Държавен ерозирано тр.н.с площ 2,200 дка

1499 частна 22.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 095016 местност  "Коруери" Държавен пасище с храсти с площ 3,000 дка

1500 частна 22.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 157009 местност  "Сап дере" Държавен

гора в земед.земи с площ от

6,000 дка

1501 частна 22.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 125002 местност  "Маджунката" Държавен ерозирано тр.н.с площ 5,001 дка

1502 частна 22.03.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 118020 местност  "Маджунката" Държавен ерозирано тр.н.с площ 4,000 дка

1503 частна 22.03.2002
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 026004 местност  "Баладжата" Държавен

земеделска земя с площ от

15,803 дка



1504 частна 29.04.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 във връзка с

чл.3,ал.1 от ЗДС,акт за

изземване на 

описано

имущество №1988/

52 г.,чл.20 от Наредба

за събиране на данъ-

ци и такси и др.
кв.27, УПИ

ІІ-220 Държавен имот с площ от 570 м2

Съставен нов АДС №

4569/07.05.2009г. Под

управление на Областен 

управител

61/10.05.56г.и

373/10.10.83г.

1505 частна 29.04.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 във връзка с чл.

3, ал.1 от 

ЗДСпротокол за 

изземване на 

имущество-чл.20 от

НСДТ и др.
кв.2, УПИ

VІІ-4 Отписан имот с площ от 500 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-125/27.02.14 г.

на ОУ-област Русе

12/21.10.55,акт.

С АДС № 12/

06.03.62г.

1506 частна 29.04.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 във връзка с чл.

3, ал.1 от 

ЗДСпротокол за 

изземване на 

имущество-чл.20 от

НСДТ и др.
кв.20, УПИ

VІІ-58 Отписан

имот с площ от 500 м2 ид.части

от целия с площ от 1 360 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-125/27.02.14 г.

на ОУ-област Русе 13/21.10.55 г.

1507 частна 29.04.2002
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 във връзка с чл.

3,ал.1 от ЗДС,изп.

Лист и др.
кв.73, УПИ

ІІІ-759 Отписан имот с площ от 1 250 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-585/16.07.12 г.

на ОУ-област Русе

22/20.03.56г.,

актуализиран с

АДС № 68/61г.

1508 частна 29.04.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 във връзка с чл.

3,ал.1 от ЗДС,изп.

Лист и др.
кв.15, УПИ

ІІІ-119 Държавен имот с площ от 1 000 м2

Отписан със З-д №

9500-123/10.03.09г.на

ОУ-област Русе 11/21.09.55 г.

1509 частна 29.04.2002
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,З-ди

на ОНС-Русе и на 

кмета на общ.Сливо

поле, скица кв.119, УПИ ІІ Отписан имот с площ от 8 686 м2

Отписан със З-д №

9500-648/06.11.07г.на

ОУ-област Русе 366/10.04.95 г.

1510 частна 29.04.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС -

новопостроен кв.501.1 к-с "Родина", бл."Елба" Други

ап.№37,вх.А,ет.13 със застроена

площ 44,50 м2,изба №37 с площ

5,19 м2, ап.№43,вх.А,ет.15 със

застроена площ 44,50 м2 и

ап.№40,вх.Б,ет.14 със застроена

площ 44,50 м2 7987/28.11.84 г.

1511 частна 07.05.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др.
кв.690,имот №

1061 Отписан

1 624,30/3 597 м2 ид.части от

имот № 1061 в кв.690

Отписан със З-д №

9500-712/18.10.06 г.

на ОУ-област Русе

1512 частна 07.05.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др.
кв.531,имот №

2 бул."Липник" № 73 Отписан

5 208/40 308 м2 ид.части от имот

№ 2 в кв.531

Отписан със З-д №

9500-46/30.01.07г.на

ОУ-област Русе 9494/02.12.94г.



1513 частна 07.05.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, скица

на ПК-Русе имот № 000012 местност "Кръста" Държавен

10 643/20 143 м2 ид.части от

имот № 000012 в местност

"Кръста"

Съставени нови АДС №№

3433 и 3434/

29.05.2005 г. 9846/30.05.95г.

1514 частна 07.05.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, скица

на ПК-Русе имот № 000754 местност "Лагера" Държавен

17,756/21,356 ид.части от имот

№ 000754 в местност "Лагера" 6739/30.05.95 г.

1515 частна 07.05.2002
кв."Долапите"

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, скица

на ПК-Русе имот № 000007 Държавен имот с площ от 1,019 дка 9848/01.06.95 г.

1516 частна 07.05.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000434 местност "Чифлишки ниви" Отписан

прилежащ терен към 

"Бригадирски

лагер" от "Стопански двор-1" с

площ от 16,103 дка

Отписан със З-д №

759/03.07.02г.на ОУ на

област Русе

1517 частна 17.05.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000435 местност "Чифлишки ниви" Държавен

прилежащ терен към "Площадка" 

от "Стопански двор-1" с

площ от 9,877 дка

1518 частна 20.05.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013008 местност "Под ормана" Отписан

прилежащ терен към "Старо

родилно" с площ 8,212 дка

Отписан със З-д №

9500-21/16.01.03г.на

ОУ на област Русе

1519 частна 17.05.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, парцел

994 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към цех

"Празно дворно място" с площ от

3 580 м2

1520 частна 17.05.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, парцел

993 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към цех

"Празно дворно място" с площ от

9 460 м2

1521 частна 20.05.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170004 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник" с

площ от 5,871 дка

Съставени нови АЧДС №№ 

6631/17.06.2019 г. и 

6819/06.03.2020 г.

1522 частна 20.05.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХVІІ "Кравеферма" Държавен

прилежащ терен към "Обор" с

площ от 13,508 дка

1523 частна 20.05.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХІІІ "Кравеферма" Държавен

прилежащ терен към "Обор" с

площ от 5,046 дка

1524 частна 20.05.2002
с.Екзарх Йосиф

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХІ "Кравеферма" Държавен

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 5,563 дка

1525 частна 20.05.2002
с.Тръстеник

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 086008 местност "Ясак" Отписан

прилежащ терен към "Овцеферма" 

с площ от 10,820 дка

Отписан със З-д №

9500-541/10.11.04г.на

ОУ-област Русе

1526 частна 20.05.2002
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051002 "Стопански двор 2" Отписан

прилежащ терен към "Родилно" с 

площ от 5,990 дка

Отписан със З-д №

9500-610/17.12.04г.на

ОУ-област Русе

1527 частна 20.05.2002
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 във връзка с чл.

3,ал.1 от ЗДС,изп.

Лист и др.
кв.12, УПИ

VІІІ Отписан имот с площ от 500 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-023/

24.07.2012 г. на ОУ-

област Русе 31/16.12.55 г.

1528 частна 20.05.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 във връзка с чл.

3,ал.1 от ЗДС,изп.

Лист и др.
кв.58, УПИ

VІІІ Отписан имот с площ от 1 100 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-929/

12.10.2012 г. на ОУ-

област Русе



1529 частна 20.05.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 във връзка с чл.

3,ал.1 от ЗДС,изп.

Лист и др.
кв.59, УПИ

VІІІ-252 Отписан

част от УПИ VІІІ-252 в кв.59 с

площ от 600 м2 от целия с площ

от 920 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-802/

12.09.2012 г. на ОУ-

област Русе 35/19.05.55 г.

1530 частна 21.05.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 във връзка с чл.

3,ал.1 от ЗДС,акт за

изземване на 

описано

имущество и изп.лист
кв.125, парцел

ХVІ-1402 Отписан

имот с площ от 700 м2 и постр.

Върху него паянтова жилищна

сграда със застр.площ 30 м2

Отписан със З-д №

900/19.09.02г.на ОУ на

област Русе 243/30.09.81г.

1531 публична 03.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МФ и др. ж.к."Дружба-ІІІ",бл.№4,вх.Е Други

административни помещения в

партерния етаж на вх.Е със ЗП от

 350,82 м2, заедно с 10,37%

ид.ч.от ОЧС и от ОПС

Съставен нов АПДС №

4864/12.05.2011 г. 8012/10.01.85 г.

1532 публична 03.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МФ и др.
кв.75, имот №

705

ул."Пиротска" № 24

бл."Ростислав Блъсков" Други

част от ПИ № 705 в кв.75 -

административни помещения,

намиращи се на І-вия етаж, на

ниското тяло на бл."Р.Блъсков"

със застр.площ 296,46 м2,заедно

със 7,63% ид.части от ОЧС и от

ОПС

Съставен нов АПДС №

4853/28.04.2011 г. 7450/08.11.94 г.

1533 публична 03.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МФ и др.
кв.75, имот №

705

ул."Пиротска" № 24

бл."Ростислав Блъсков" Други

част от ПИ № 705 в кв.75 -

канцеларии на ІІ-рия етаж на

ниското тяло със застр.площ от

304,33 м2 , гаражни клетки №№

2,3 и 4, както и ап.В-І-ви етаж със

застр.площ 51,22 м2, изба № 16а с 

площ от 7,42 м2 в секция № 1, 

заедно с 1,392 % ид. части от ОЧС 

и от ОПС

За част от имота - 

канцеларии е съставен нов 

АПС № 6400/29.12.2016 г. 7450/08.11.94 г.

1534 частна 03.06.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ІV

"Стопански двор-ДЗС"

местност "Без местност" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърно" с площ 1,515 дка

1535 частна 11.06.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 9

"Стопански двор",

местност "Плужна" Отписан

400/1482 ид.части от парцел 9,

представляващ прилежащ терен

към "Бензиностанция"

Отписан със З-д №

820/29.07.02г.на ОУ на

област Русе

1536 частна 11.06.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 508008 местност "Червен камък" Държавен

овощна градина с площ от

6 500 м2

1537 частна 17.06.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС, заповеди

и др.
кв.118, УПИ

ХІІ-1580 Други

имот с площ от 1 771 м2 и 

построената върху него масивна

сграда със застроена площ

 126,74 м2

389/01.11.88 г.,

1821/23.11.98г.

1538 частна 17.06.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС, заповеди

и др.
кв.118, УПИ

ХІІ-1581 Други имот с площ от 9 869 м2

389/01.11.88 г.,

1821/23.11.98г.



1539 публична 18.06.2002
кв."Долапите"

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

РМС № 1/02г.,скица имот № 000213 местност "Четалест дол" Други

двуетажна масивна сграда със

застроена площ 336 м2,втори

етаж от 473 м2,изградена в имот

№ 000213

8882/10.04.90г.,

607/11.07.01 г.

1540 частна 18.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
кв."Здравец-изток",

бл."Калман" Други

ап.№ 1,ет.8, вх.А със застр.площ

39,87 м2 и ап.№7,ет.6,

вх.Б съсзастр.площ 58,93 м2 7042/03.10.79 г.

1541 частна 18.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен ж.к."Дружба-ІІІ",бл.№ 13 Други

ап.№ 8, ет.3, вх.Д със застр.

Площ 37,61 м2, ап.№14,ет.5,вх.

Д със застр.площ 37,61 м2

Със З-д № 9500-547/

16.10.03г.на ОУ на

област Русе се отписва
ап. № 14. Преминава в

собственост на

Димитър Цанев

За ап. № 8, ет. 3, вх. Д със 

ЗП от 37,61 м2 и изба № 8 

с площ 3,56 м2 е съставен 

нов АЧДС № 

6280/03.12.2015 г. 7756/28.03.83 г.

1542 частна 18.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. УПИ ІV Източна пром.зона Други имот с площ от 2 122 м2 9786/16.05.95 г.

1543 частна 18.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.
кв.330,имот №

3690 ул."Плиска" № 1 Други

едноетажна полумасивна сграда

със застроена площ 70,20 м2 5231/02.01.75 г.

1544 публична 18.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,решение

№ 114/92г.на

МССРЗВПС и др. кв.60, ПИ № 493 ул."Одрин" № 5 Други

част от масивна двуетажна

сграда-стая № 5 от първия етаж

със застроена площ 22,37 м2,

заедно с 4,60% ид.части от ОЧС 3249/30.05.66 г.

1545 частна 18.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС

№№32 и 5/49г.,чл.2,

ал.1 от ЗДИ и др.
кв.134, УПИ

V-2951 ул."Николаевска" № 52 Отписан

76,60/383 ид.ч. От УПИ V-2951 в

кв.134

Отписан със З-д №

9500-414/25.08.04г.на

ОУ-област Русе 438/28.12.50 г.

1546 частна 18.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС

№ 26/49г.по

ЗОЕГПНС и др.
кв.92, парцел

ІІІ-626,627 ул."Атанас Буров" № 2 Държавен

473/767 м2 ид.ч. От УПИ ІІІ-626,

627 в кв.62

Съставен нов АЧДС №

5425/30.01.2014 г. 7/28.12.50 г.

1547 частна 20.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС

№№32 и 5/49г.,чл.2,

ал.1 от ЗДИ и др.
кв.134, УПИ

ІV-2951 ул."Николаевска" № 52 Държавен

231/1 155 ид.ч. От УПИ ІV-2951

в кв.134

Съставен нов АДС №

4761/13.09.2010 г. 438/28.12.50 г.

1548 частна 20.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС

№№32 и 5/49г.,чл.2,

ал.1 от ЗДИ и др.
кв.134, УПИ

ІІІ-2951 ул."Николаевска" № 52 Отписан

65/325 ид.ч. От УПИ ІІІ-2951 в

кв.134

Отписан със З-д №

9500-414/25.08.04г.на

ОУ-област Русе 438/28.12.50 г.

1549 частна 20.06.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС

№№32 и 5/49г.,чл.2,

ал.1 от ЗДИ и др.
кв.134, УПИ

ІІ-2951 ул."Николаевска" № 52 Отписан

134/670 ид.ч. От УПИ ІІ-2951 в

кв.134

Отписан със З-д №

9500-414/25.08.04г.на

ОУ-област Русе 438/28.12.50 г.

1550 частна 21.06.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 76

"Краве и телекомплекс" към

"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Бетонова

площадка" с площ 1,892 дка

1551 частна 01.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

82/91г.на Комитет по

горите към МС ПИ № 4327

жк "Възраждане-юг",

бл."Вела Благоева" Други

ап.№ 17,ет.6, вх.Ж със застроена

площ 38,77 м2 и изба

Отписан със З-д № 9500-

10/

12.01.2010 г. на ОУ-област 

Русе. 8318/13.09.86 г.



1552 публична 01.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от 

ЗДС,протокол

на ИК на ГНС-Русе 

и др.
ПИ № 432,

кв.103 ул."Скобелев" № 7 Други

административно-битова сграда,

състояща се от стара част със

застр.площ 178,50 м2, сутерен с

площ 55,05 м2 и др. И нова част

със следното разпределение:

сутерен със застр.площ 242,78 м2

и І-ви и ІІ-ри етаж със застроена

площ 242,02 м2

т.1.Стара част - 1ет. и 

сутерен - нов АПДС № 

4681/28.10.09г.; т.1.Стара 

част - ап.№ 2 - нов АЧДС 

№ 4054/20.11.06г.- нов 

29.10.09г.; т.1.Стара част - 

ап. на таван - нов АЧДС 

4055/20.11.06г.- нов 

29.20.09г.; т.2.Нова част - 

нов АПДС № 

4682/28.10.09г., 4683 и

4681/28.10.2009 г. 10159/20.03.96г

1553 частна 01.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. парцел ІІІ-159 Източна пром.зона Отписан

парцел с площ 9 576 м2 и постр.

В него пет бр.сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-420/20.07.18 г.

на ОУ - област Русе 9188/14.05.93 г.

1554 частна 01.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др.

кв.109, имот №

137

ул."Борисова" № 52 Други

70,60% от 55,62% ид.части от

имот 137,целия с площ 1 342 м2

и построената в него администр.

Сграда

За част от имота е

съставен нов АДС №

3673/17.07.05 г.

Със З-д № 9500-228/

15.06.10 г. на ОУ-област 

Русе имота по АДС № 

1554/02г.,собственост на 

"Напоителни системи" ЕАД-

Русе е отписан, с 

изключ.на частта от имота, 

предост. На ИА по 

хидромелиорации,

актувана с АПДС № 

3673/14.07.2005 г. 9079/15.04.92 г.

1555 публична 01.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе чл.68 от ЗДС и др. ПИ № 76

кв."Здравец"

ул."Баларев" № 1 Други

имот с площ 15 420 м2 и

построената в него училищна

сграда

Съставен нов АПДС №

5822/06.08.2014 г.

4300/23.03.72г.,

актуализиран

29.06.94 г.

1556 частна 01.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС -

новопостроен
кв.649, имот №

71 бул."Липник" № 50 Други

част от масивна четириетажна

сграда-източната част от І-вия

етаж със застр.площ 94,40 м2,

заедно с 9,08% ид.части от ОЧС 4411/08.08.72г.

1557 частна 01.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС -

новопостроен имот № 3651 ул."Тулча" № 3 Други

масивна четириетажна сграда

със сутерен със застр.площ 

от 302,50 м2,І, ІІ, ІІІ и ІV етажи

със застр.площ общо 1720 м2 4410/08.08.72г.

1558 частна 01.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от 

ЗДС,протокол

на ТПС комисия и др.
кв.604,ПИ №

510

жк "Дружба-ІІ"

ул."Мальовица" № 106 Отписан ПИ с площ 243 м2

Отписан със З-д №

9500-331/21.05.03г.на

ОУ на област Русе 3078/28.04.65 г.

1559 частна 01.07.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХLV "Стопански двор-ДЗС" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 7,589 дка

1560 частна 02.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013009 местност "Под ормана" Отписан

прилежащ терен към "Лечебница" 

с площ от 11,325 дка

Отписан със З-д №

9500-20/16.01.03г.на

ОУ на област Русе

1561 частна 02.07.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.1а, ПИ №

1073 Отписан

прилежащ терен към "Овчарник и 

сеновал" с площ от 15 250 м2

Отписан със З-д №

917/26.09.02г.на

ОУ на област Русе

1562 частна 02.07.2002
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 069002 местност "Смилекин" Отписан

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 12,568 дка

Отписан със З-д №

9500-244/23.06.05г.на

ОУ-област Русе



1563 частна 02.07.2002
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000169 местност "Крушака" Отписан

прилежащ терен към "Казан за 

ракия" с площ от 0, 589 дка

Отписан със З-д №

9500-402/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1564 частна 02.07.2002
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.49 парцел

ІV.400 Отписан

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 16 568 дка

Отписан със З-д №

9500-234/11.05.04г.на

ОУ на област Русе

1565 частна 02.07.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050043 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 0,341 дка

1566 частна 02.07.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХLVІІ "Стопански двор-ДЗС" Отписан

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 10,678 дка

Съставен нов АЧДС №

3013/14.04.2004 г.,

който е отписан със З-д № 

ДС 9500-932/21.12.2011 г. 

на ОУ-област Русе

1567 частна 02.07.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХLVІІІ "Стопански двор-ДЗС" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 6,552 дка

1568 частна 02.07.2002
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 136001 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 25,693 дка

1569 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009039 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Портиерна" 

с площ от 0,046 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1570 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009037 местност "Шосето" Държавен

прилежащ терен към "Склад" с 

площ от 3,788 дка

1571 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009036 местност "Шосето" Държавен

прилежащ терен към "Площадка 

за машини с площ от 6,108 дка

1572 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009034 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Монорелсов 

повдигач" с площ от 0,245 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1573 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009033 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Резервоар 

за разтвори" с площ от 0,279 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1574 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009032 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Автомивка и 

кладенец" с площ от 0,536 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1575 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009030 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Склад ГСМ и 

бензиностанция" с площ от 0,741 

дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1576 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009028 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Площадка 

за машини" с площ от 3,966 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1577 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009027 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Ремонтна 

работилница" с площ от 1,436 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1578 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009022 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

торове" с площ от 0,653 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1579 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009024 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Кантар" с 

площ от 0,182 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе



1580 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009023 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Товарна 

рампа" с площ от 0,271 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1581 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009025 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Гараж" с 

площ от 0,239 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1582 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009026 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Тоалетна" с 

площ от 0,035 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1583 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009017 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Фуражна 

кухня" с площ от 1,788 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1584 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009018 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

зърно" с площ от 0,977 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1585 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009010 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Метален 

навес и зърносушилня" с площ от 

5,548 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1586 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009014 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

зърно" с площ от 0,659 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1587 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009009 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

инвентар" с площ от 0,809 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1588 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009005 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Трафопост" 

с площ от 0,047 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1589 частна 02.07.2002
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009003 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Хамбар за 

зърно" с площ от 1,000 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе

1590 частна 02.07.2002
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.11а, УПИ ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Занаятчийска работилница" с 

площ от 1 446 м2

1591 частна 02.07.2002
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.64, УПИ - 457

"Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад, 

работилница и приемна" с площ от 

4 335 м2

Със заповед № 

5-95-00-946/ 19.08.13 г. 

имотът е отписан като 

неправилно актуван като 

държ. Собственост

1592 частна 02.07.2002
с.Батишница

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.55, УПИ ІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Метален 

навес-нов" с площ от 5 980 м2

Отписан със З.д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе

1593 частна 02.07.2002
с.Батишница

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.55, УПИ І "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Метален 

навес-стар" с площ от 4 290 м2

Отписан със З.д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе

1594 частна 02.07.2002
с.Батишница

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.53, УПИ ІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Портал" с 

площ от 272 м2

Отписан със З.д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе

1595 частна 02.07.2002
с.Батишница

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.54, УПИ І "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Обор" с 

площ от 2 883 м2

Отписан със З.д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе



1596 частна 02.07.2002
с.Батишница

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.51, УПИ 34 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Машинен 

парк и ремонтна работилница" с 

площ от 11 800 м2

Съставени нови АДС:

за ПИ № 068003 АДС

№ 3872/03.01.06г.,

за ПИ № 068002-АДС

№ 3877/26.01.06г.,

за УПИ ІІІ-34 в кв.51-

АДС № 3901/06.03.06г.

Това досие се

намира в досие №

3901/06.03.06 г.

1597 частна 02.07.2002
с.Батишница

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.54, УПИ ІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Обор" с 

площ от 3 070 м2

Отписан със З.д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе

1598 частна 02.07.2002
с.Батишница

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.54, УПИ ІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Обор" с 

площ от 2 532 м2

Отписан със З.д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе

1599 частна 02.07.2002
с.Батишница

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.55, УПИ ІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Хамбар" с 

площ от 2 290 м2

Отписан със З.д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе

1600 частна 02.07.2002
с.Батишница

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 086006 местност "Ясак" Държавен

прилежащ терен към "Сушилня" с 

площ от 8,051 дка

1601 частна 02.07.2002
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051003 местност "Край село" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник" с 

площ от 7,784 дка

Отписан със З-д №

9500-364/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

1602 частна 02.07.2002
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 271005 местност "Полето" Отписан

прилежащ терен към "Птицеферма 

от "Стопански обекти"" с площ от 

8,756 дка

Отписан със З-д №

9500-673/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

1603 частна 02.07.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.173б, парцел

ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"" с площ от 2 804 м2

Съставен акт за поправка

№ 4766/29.10.2010 г.

1604 частна 02.07.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.180, парцел

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навес 

телчарник"" с площ от 5 850 м2

1605 частна 02.07.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.176, парцел

VІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"" с площ от 34960,4 м2

1606 частна 02.07.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.176, парцел

VІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"" с площ от 1616,1 м2

1607 частна 02.07.2002
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3а, парцел

ІІ-2 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за 

тютюн"" с площ от 2 701 м2

1608 частна 02.07.2002
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3а, парцел

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"" с площ от 4 800 м2

1609 частна 02.07.2002
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3а, парцел

VІ-2 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Хамбар"" с 

площ от 2 240 м2

1610 частна 02.07.2002
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3в, парцел

І-2 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Хамбар"" с 

площ от 1 302 м2

1611 частна 02.07.2002
с.Равно

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.55, парцел

ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"" 

с площ от 2 812 м2

1612 частна 02.07.2002
с.Равно

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.56, парцел

VІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"" 

с площ от 5 226 м2



1613 частна 02.07.2002
с.Равно

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.59, парцел

ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"" 

с площ от 3 090 м2

1614 частна 02.07.2002
с.Равно

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.61, парцел

ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"" 

с площ от 2 218 м2

1615 частна 02.07.2002
с.Равно

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.56, парцел

ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"" 

с площ от 2 850 м2

1616 частна 02.07.2002
с.Равно

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.55, парцел

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за 

зърно"" с площ от 3 450 м2

1617 частна 02.07.2002
с.Равно

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.56, парцел

ІХ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Млекосъбирателен пункт"" с 

площ от 657 м2

1618 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХХVІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"" с площ от 23 540 м2

1619 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128,парцел 

ХХVІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Битова 

сграда"" с площ от 1 526 м2

Отписан със З-д №

9500-403/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1620 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128,парцел 

ХVІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Кланица"" с 

площ от 629 м2

Отписан със З-д №

9500-403/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1621 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, парцел

ХІХ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Складове 

със зърноплощадка "" с площ от  7 

641 м2

Съставени нови АДС №№ 

4131/06.07.07 г. / за 

поправка на АДС № 1621/ 

и 6208/15.04.2015 г.

1622 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128,парцел 

ХХ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

зърно"" с площ от 7 760 м2

Отписан със З-д №

9500-403/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1623 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128,парцел 

ХХІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Обор за 

юници"" с площ от 5 792 м2

Отписан със З-д №

9500-403/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1624 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.86,парцел 

ІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Техническа 

работилница"" с площ от 3 334 м2

Отписан със З-д №

9500-403/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1625 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.86, парцел

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Машинен 

двор с кантар"" с площ от 8 513 м2

1626 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.86,парцел 

VІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Работилница"" с площ от 4 263 м2

Отписан със З-д №

9500-403/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1627 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128,парцел 

ХХV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Обор за 

юници"" с площ от 6 879 м2

Отписан със З-д №

9500-403/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1628 частна 02.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел 22,

район 3 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Обор за 

юници"" с площ от 4 222 м2

Отписан със З-д №

9500-403/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1629 частна 02.07.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.22, УПИ

І-181 Държавен

прилежащ терен към "Фурна" с

площ от 745 м2



1630 частна 02.07.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна 

работилница" с площ от 3,540 дка

1631 частна 02.07.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХVІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Дърводелска работилница" с 

площ от 1,900 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1632 частна 02.07.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад ГСМ" 

с площ от 3,500 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1633 частна 02.07.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Конюшня" с 

площ от 3,540 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1634 частна 02.07.2002
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел VІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад до 

ремонтна работилница" с площ от 

1,276 дка

Отписан със З-д №

9500-599/02.12.03г.на

ОУ на област Русе

1635 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.99 парцел

 ІІ-908 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Стопанска 

сграда" с площ от 3 219 м2

1636 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.99 парцел

VІ-908 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Стопанска 

сграда" с площ от 2 657 м2

1637 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.97 парцел

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница" от Стопански двор с

площ от 3 040 м2

1638 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.99 парцел

VІІ-908 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Стопанска 

сграда" с площ от 2 325 м2

Отписан със З-д №

9500-470/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

1639 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.100, парцел

ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

с площ от 4 590 м2

1640 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.101, УПИ

VІ-10 и 12 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от

Стопански двор с площ от

3 864 м2

1641 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.100, парцел

ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад и

трафопост" с площ 5 065 м2

1642 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.101, УПИ

V-79 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Къща с

кантар" с площ от 984 м2

1643 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.100, парцел

ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Обор за

телета и ветеринарна лечебница" с 

площ от 2 498 м2

1644 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.98, парцел

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Обор-

телчарник" с площ 2 434 м2

1645 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.100, парцел

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Профилакториум родилно" с

площ от 5 446 м2

1646 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.100, парцел

ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Обор" с

площ от 4 680 м2



1647 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.101, парцел

VІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Сеновал"

с площ от 5 760 м2

1648 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.24, парцел

VІІ-561 Държавен

прилежащ терен към "Фурна" с

площ от 2 000 м2

1649 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.101, УПИ

VІІ-85 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Сеновал"

с площ от 4 852 м2

1650 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.101, УПИ

ІІ-88 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник

с битова стая" с площ от

6 550 м2

1651 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.101, УПИ

ІІІ-89 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник

с битова стая" с площ от

6 977 м2

1652 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.101, парцел

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

с площ от 9 900 м2

1653 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.99, парцел

І "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница" с площ 5 100 м2

Отписан със З-д №

9500-247/09.05.08г.

На ОУ-област Русе

1654 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.99, парцел

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Обор за

крави" с площ 5 035 м2

1655 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033012 местност "Зад Велека" Държавен нива с площ от 5,500 дка

1656 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.98, парцел

ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

резервни части" с площ от

2 288 м2

1657 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.97, парцел

ІІІ Държавен

прилежащ терен към "Гаражни

клетки" по регулационния план

на селото

1658 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.78, парцел

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

взривни материали" с площ от

3 197 м2

1659 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

кв.101, УПИ

ІV-80,82,83,86 и 

87 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навес,

зърносушилня, трафопост,

фуражна кухня и ветеринарен

възел" с площ от 29 090 м2

1660 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.12, парцел

ХІV Държавен

прилежащ терен към 

"Административна сграда" с площ 

от 2 160 м2

1661 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041103 местност "Моогилата" Държавен нива с площ от 4,089 дка

1662 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 079104 местност "Аскереолу-лозя" Държавен лозе с площ от 0,497 дка

1663 частна 02.07.2002

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009019 местност "Шосето" Отписан

прилежащ терен към "Ремонтна 

база" с площ от 0,961 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-177/13.02.12 г.

на ОУ-област Русе



1664 частна 22.07.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000044 местност "Уратлъка" Отписан

прилежащ терен към "Ремонтна 

база" с площ от 20,226 дка

Отписан със З-д №

9500-497/26.09.05г.на

ОУ-област Русе

1665 частна 22.07.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.17, УПИ

ХХІ-409 Отписан имот с площ от 630 м2

Отписан със З-д №

9500-657/13.11.07г.на

ОУ-област Русе

1666 частна 23.07.2002
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 24 към "Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Битов 

сектор" с площ от 1,042 дка

1667 частна 23.07.2002
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 22 към "Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Битов 

сектор" с площ от 3,488 дка

1668 частна 23.07.2002
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 18 към "Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Битов 

сектор" с площ от 1,270 дка

1669 частна 23.07.2002
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 23 към "Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Битов 

сектор" с площ от 5,514 дка

1670 частна 23.07.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 49 към "Краве и телекомплекс" Държавен

прилежащ терен към "Бетонова 

площадка" с площ от 8,520 дка

1671 частна 23.07.2002
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 82 към "Краве и телекомплекс" Държавен

прилежащ терен към "Бетонова 

площадка" с площ от 2,070 дка

1672 частна 23.07.2002
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 17 към "Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Бетонова 

площадка" с площ от 1,460 дка

1673 частна 23.07.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,Удост.

По ф.д.№ 380/94г.-

РОС и др. кв.182, УПИ І ул."Сливница" № 18 Отписан

имот с площ от 2 800 м2 и постр.

Върху него сграда-кантон-масив

на триетажна със застроена

площ от 150,83 м2 и разг.застр.

Площ от 357,85 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-53/03.02.20 г.

на ОУ - област Русе

220/23.11.78г., 

355/01.02.90г.

1674 частна 29.07.2002
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС,удост.по

ф.д. № 380/94г.-РОС,

заповеди,скица
кв.59, УПИ

І-844 ул."Бузлуджа" № 1а Отписан

имот с площ от 907 м2 и постр.

Върху него жилищна сграда-

масивна двуетажна със сутерен,

застр.площ от 142 м2

Отписан със З-д №

9500-262/21.04.03г.на

ОУ на област Русе

217/12.09.78г.,

217а/15.02.91г.

1675 частна 29.07.2002
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС,удост.по

ф.д. № 380/94г.-РОС,

заповеди,скица
кв.59, УПИ

VІ-844 ул."Бузлуджа" № 1а Други

имот с площ от 675 м2 и постр.

Върху него административна

сграда-масивна двуетажна със

сутерен, застроена площ от

167 м2

217/12.09.78г.,

217а/15.02.91г.

1676 частна 29.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,стар

държавен имот и др. УПИ ХХVІІІ-29

Крайбрежна ивица,

ул."Алея Роза" № 5 Отписан

имот с площ от 2 151 м2 и

построената в него жилищна

сграда-едноетажна, паянтова със

застроена площ 56 м2

Отписан със З-д №

9500-520/01.10.03г.на

ОУ на област Русе 881/28.12.50г.



1677 публична 29.07.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

ИК на ОНС-Русе и др. УПИ ХV.5034

Крайбрежна ивица,

ул."Братя Обретенови" № 9 Други

имот с площ от 7 593 м2 и постр.

В него 4 броя сгради

Съставен е нов АДС №

4767/11.11.2010 г., след 

което е съставен нов АДС 

№ 4898/2011 г. 881/28.12.50 г.

1678 частна 29.07.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ",скица имот № 000529 лесопарк "Липник" Други

хижа-триетажна масивна сграда 

със застроена площ 191,60 м2

Съставен нов АЧДС №

6499/18.06.2018 г. 9840/15.05.95г.

1679 частна 29.07.2002
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,РМС №

124/92г.,решение по

ф.д.32241/92г.на Сф

градски съд и др. кв.58 Други

част от административна сграда-

масивна двуетажна със застр.

Площ от 305 м2и РЗП-539 м2,а

именно:едно помещение на І-вияи 

етаж с обща площ 15,99 м2, 1/2и 

ид.част от радиоуредба с площи от 

25,20 м2, заедно с 7,76 % ид.ч от 

общите части

39/11.10.51г.,

364/22.02.95г.

1680 частна 29.07.2002
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,РМС №

124/92г.,решение по

ф.д.34240/92г.на Сф

градски съд и др. кв.58 Други

обект "Пощенска станция",

представляващ част от админ.

Сграда-масивна,двуетажна със

застр.площ от 305 м2 и РЗП-

539 м2,а именно: три помещенияи 

от І-вия етаж с обща площ оти 

60,56 м2, 1/2 ид.част от 

радиоуредба с площ 25,20 м2, 

една изба, заедно с 19,85% 

ид.части от общите части

39/11.10.51г.,

364/22.02.95г.

1681 частна 29.07.2002
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 22 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Филтър"

с площ 0,580 дка

1682 частна 29.07.2002
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054032 местност "Конлук дере" Отписан

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 12,023 дка

Отписан със З-д №

9500-467/08.09.03г.на

ОУ на област Русе

1683 частна 29.07.2002
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054029 местност "Конлук дере" Отписан

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 10,690 дка

Отписан със З-д №

9500-467/08.09.03г.на

ОУ на област Русе

1684 частна 29.07.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 15 "Кравеферма" Държавен

прилежащ терен към "Обор"

с площ 5,156 дка

1685 частна 29.07.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 10 "Кравеферма" Държавен

прилежащ терен към "Обор"

с площ 4,701 дка

1686 частна 29.07.2002
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068025 "Стопански двор-долен" Държавен

прилежащ терен към "Стопанска 

постройка"с площ 0,572 дка

1687 частна 29.07.2002
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068034 "Стопански двор-долен" Държавен

прилежащ терен към "Помпена 

станция"с площ 0,180 дка

1688 частна 29.07.2002
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068010 "Стопански двор-долен" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"с 

площ 7,318 дка

Отписан със З-д №

9500-32/16.01.03г.на

ОУ на област Русе

1689 частна 29.07.2002
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 4 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник"

с площ 1,078 дка

Отписан със З-д №

9500-006/09.01.04г.на

ОУ на област Русе



1690 частна 29.07.2002

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000061 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Стопанска 

сграда"

с площ 6,819 дка

Отписан със З-д №

9500-392/04.07.03г.на

ОУ на област Русе

1691 частна 29.07.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170014 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към "Трафопост"

с площ 0,829 дка

1692 частна 29.07.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170015 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"

с площ 2,755 дка

1693 частна 29.07.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170002 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"

с площ 11,088 дка

1694 частна 29.07.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170012 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 5,762 дка

1695 частна 29.07.2002
с.Обретеник

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 7 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Бригадирски лагер"с площ 8,183 

дка

Отписан със З-д №

9500-18/10.01.06 г.на

ОУ-област Русе 255/08.05.96 г.

1696 частна 29.07.2002
с.Горно Абланово

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 7 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Стопанска 

сграда"с площ 5, 000 дка

1697 частна 29.07.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.177а, парцел

VІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Бубинажен 

цех"с площ 1 260 м2

1698 частна 29.07.2002
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 081009

местност "Ески балък"

"Стопански двор-1" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 1,884 дка

1699 частна 29.07.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел 6 от

район 2 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Обор за 480 

броя овце"с площ 5,000 дка

1700 частна 29.07.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.45, парцел

ХІІІ "Стопански двор № 1" Държавен

прилежащ терен към "Склад"с 

площ 2 439 м2

1701 частна 29.07.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 34 "Кравеферма" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"с 

площ 3,455 дка

1702 частна 29.07.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 33 "Кравеферма" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"с 

площ 3,227 дка

1703 частна 29.07.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 5 "Овцеферма" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник"с 

площ 2,857 дка

Отписан със З-д №

9500-249/09.05.08г.на

ОУ-област Русе

1704 частна 29.07.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.45, парцел

VІІІ "Стопански двор № 1" Държавен

прилежащ терен към "Склад"с 

площ 1 280 м2

1705 частна 29.07.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.45, парцел

І "Стопански двор № 1" Отписан

прилежащ терен към "Склад за 

зърно"с площ 770 м2

Отписан със З-д №

9500-249/09.05.08г.на

ОУ-област Русе

1706 частна 29.07.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.45, парцел

ХІV "Стопански двор № 1" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна 

работилница"с площ 2 308 м2

1707 частна 29.07.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 28 "Стопански двор № 1" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна 

работилница"с площ 0,501 дка



1708 частна 29.07.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 057003 "Овцеферма" Отписан

прилежащ терен към 

"Ветеринарна лечебница"с площ 

1,189 дка

Отписан със З-д №

9500-249/09.05.08г.на

ОУ-област Русе

1709 частна 29.07.2002
с.Бъзън

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.45, парцел

ХVІІІ "Стопански двор № 1" Отписан

прилежащ терен към 

"Зърноплощадка"с площ 14 962 м2

Отписан със З-д №

9500-669/20.11.07г.на

ОУ-област Русе

1710 частна 29.07.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.11 от 

З-на за наследството 

във връзка с чл.6 от

ЗС, скица
кв.29, УПИ

ХІІ-155 Държавен имот с площ от 620 м2
Съставен нов АДС №

2109/22.01.03 г. 123/14.01.91 г.

1711 частна 29.07.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.11 от 

З-на за наследството 

във връзка с чл.6 от

ЗС, скица
кв.29, УПИ

ІV-155 Държавен имот с площ от 830 м2

Съставен нов АДС №

2109/22.01.03 г. 124/14.01.91 г.

1712 частна 20.08.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,прот.

Обр.16 и др.

жк "Дружба-ІІІ"

ул."Н.Вапцаров" № 8,

блок МО - 5 Отписан

ап.21,вх.Б със застроена площ

от 60,23 м2, изба № 21 с площ от

2,72 м2, заедно с 1,464% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС. Ап.№ 14,вх.В

със застр.площ 39,63 м2, изба №

14 с площ 2,70 м2

Със З-д № 9500-193/

13.03.03г.на ОУ на

област Русе се отписва

ап. № 14.Преминава в

собственост на

Цвятко и Стоянка

Цвяткови.Със З-д №

9500-380/01.07.03г.на

ОУ на област Русе се

отписва и ап.№ 21 и

минава в собственост

на Георги Георгиев и

Майя Симова.

1713 частна 20.08.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,прот.

Обр.16 и др.

жк "Дружба-ІІІ"

ул."Н.Вапцаров" № 12,

блок МО - 6 Други

апартамент № 14, вх.В със застр.

Площ 39,02 м2, изба № 14 с

площ 3,65 м2, заедно с 0,9995%

ид.ч. От ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

5179/28.06.2012 г.

1714 частна 20.08.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

във връзка с чл.18,

ал.1 от ЗДС и др. имот № 000638 местност "Землище Ветово" Държавен

имот, представляващ голина с

площ от 8,552 дка

1715 частна 20.08.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

НК "БДЖ" и др. УПИ ХL VІІ-633

Източна пром.зона,

ул."Иван Ведър" № 16 Други

ап.1, ет.1,вх.Б със застр.площ

59,76 м2 и изба, ап.11,ет.4,вх.Б

със застр.площ 58,38 м2, ап.18,

ет.6,вх.Б със застр.площ 60,62м2

Блокът е с площ от 1 806 м2 и е

актуван с АДС № 1069/97 г.

Със З-д № 9500-37/

16.01.03г.на ОУ на

област Русе се отпис

ва ап.№ 1,ет.1,вх.Б и 

минава

в собственост на

Петър Станчев Ганев.

Със З-д № 9500-314/

21.06.04г.се отписва ап.№ 

11,вх.Б, ет.4 и

минава в собственост

на Ангел Георгиев

Ангелов 8916/23.10.90г.,

1069/19.12.97г.

1716 частна 22.08.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 6 "Стопански двор" Държавен

1556/5429 м2 ид.части от парцел

6, представляващ прилежащ

терен към "Гараж"



1717 частна 22.08.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 8 "Стопански двор" Държавен

1436/4910 м2 ид.части от парцел

8, представляващ прилежащ

терен към "Сервиз с гараж"

1718 частна 22.08.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 5 "Стопански двор" Държавен

1854/6284 м2 ид.части от парцел

8, представляващ прилежащ

терен към "Столова с гараж"

1719 частна 22.08.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82,парцел 

1068 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към цех

"Сервизно хале" с площ 12 610 м2

Отписан със З-д №

9500-471/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

1720 частна 22.08.2002
с.Ястребово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 025003 местност "Край село" Отписан

прилежащ терен към 

"Свободен парцел" с площ от

23,694 дка

Отписан със З-д №

9500-274/01.06.04г.на

ОУ-област Русе

1721 частна 22.08.2002
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, парцел

ІХ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към цех

"Краварник" с площ от

2894,3 м2

1722

с.Равно

общ.Ветово

предаден в област

Разград

1723 частна 22.08.2002
с. Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,Удост.

По ф.д.№ 383/00г.-

РзОС и др.
кв.5, парцел

ІХ Други

прилежащ терен към дворно

място ивъзлова станция с обща

площ от 2 000 м2

1724 частна 22.08.2002
с.Горно Абланово

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.99, парцел

ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към цех

"Масивна сграда" с площ от

4 400 м2

1725 публична 04.09.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,ПМС

№ 53/93г.,З-д на МЗГ

и др. имот № 141004 Други

имот с площ от 118,903 дка и

построените в него 8 бр.сгради

За ПИ № 141004 е 

образуван ПИ с идент. 

20184.2.1, от който са 

образувани: ПИ с ид. 

20184.2.2 с площ 52054 м2, 

за който е съставен АПДС 

№ 6313/15.03.16 г. и ПИ с 

ид. 20184.2.3 с площ 87983 

м2, за който е съставен 

АПДС № 6319/15.04.2016 г. 462/30.05.96г.

1726 публична 04.09.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.12,

ал.2 от З-на за 

водите, скица
участък на р.Дунав от км.

501 до км.496 на р.Дунав Държавен

Крайбрежна ивица на река

Дунав - от км.501 до км.496,

ограничена от кадастралния

 план на гр.Русе и река

Дунав, Западна промишл.

Зона

1727 частна 16.09.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

ОбНС-Русе и др.
кв.593, ПИ №

78 ул."Йосиф Хербст" № 32 Държавен имот с площ от 245 м2

Съставен нов АЧДС №

5424/30.01.2014 г.



1728 частна 18.09.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
кв.205, ПИ №

2149 ул."Панайот Хитов" № 34 Други

част от партера на бл."Дунарит"

със застроена площ 204,04 м2,

заедно с 11,84% ид.части от 

ОЧС и от ОПС, от които съгласно

протокол на РРС от 31.03.00г. е

учредено право на ползване на

"Дунарит"ЕАД-Русе върху: два

офиса, изложбена зала и сервизни

помещения с обща застроена 

площ 109,06 м2 и на изби №№

1,3 и 4 с обща застроена площ

77,73 м2, заедно с 7,09% ид.ч.

от ОЧС и от ОПС. 9073/17.03.92г.

1729 частна 18.09.2002

землището на

Образцов 

чифлик,

община Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МССРЗВПС, скица имот № 000018 местност "Трансформатора" Държавен

имот с площ от 189,669 дка,върху

който е изграден язовир

"Образцов чифлик"

Съставен нов АПДС №

6224/16.06.2015 г.

6/28.04.99г.-за

жилищно-стоп.

Сграда

1730 частна 25.09.2002

гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на 

ОбНС-Русе и на кмета

на общ.Русе и др. ПИ № 674 Източна пром.зона Смесен имот с площ от 9 085 м2

Със З-д № 9500-558/

24.10.03г.на ОУ на

област Русе се отписва

1/2 ид.част от имота

1731 частна 25.09.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
кв.502, УПИ

ХХХ-31 ул."Алея Младост" № 5 Други

имот с площ от 1 562 м2 и част от 

бл.18-триетажна масивна 

сграда:ап.№1, ет.1, вх.А със 

застроенаплощ 48,02 м2 и изба, 

ап.№2, вх.Б, ет.2 със застр.площ от 

79,79 м2 и изба

За СОС с ид. 63427.1.6.2.1, 

представляващ апартамент 

1, ет. 1, вх. А е съставен 

нов АЧДС № 

6278/03.12.2015 г.

За СОС с ид. 63427.1.6.2.1, 

представляващ апартамент 

2, ет. 2, вх. Б е съставен нов 

АЧДС № 6278/03.12.2015 г. 9039/10.09.91 г.

1732 частна 25.09.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ",скица УПИ ХL VІ-633 ул."Иван Ведър " № 14 Други

ЖП Общежитие, състоящо се от

следните апартаменти:ап.110,ет.1,

ап.205, ет.2, ап.212, ет.2, ап.311,

ет.3, ап.502, ет.5, ап.511, ет.5

Със З-д № 9500-202/

15.04.04г.се отписва

апартамент № 205,ет.2.

Минава в собственост 

на Сашо Великов.

Съставени нови АЧДС

№№ 5729, 5730, 5731,

5732/23.07.2014 г.

9194/06.93г. И

1069/19.12.97 г.

1733 частна 01.10.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС,чл.11 от

ЗОЕГПНС и др.
кв.36, УПИ

ХV-834 ул."Васил Левски" № 51 Отписан имот с площ от 540 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-283/12.04.12 г.

на ОУ-област Русе

35/16.11.50 г.,

174/16.04.65 г.

1734 частна 01.10.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС,чл.11 от

ЗОЕГПНС и др.
кв.36, УПИ

ХІV-833 ул."Васил Левски" № 53 Държавен имот с площ от 580 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-283/12.04.12 г.

на ОУ-област Русе

35/16.11.50 г.,

173/16.04.65 г.



1735 частна 15.10.2002
с.Басарбово,

общ.Русе

чл.68, ал.3 от ЗДС във

връзка с чл.18,ал.1 от

ЗДС, скица имот № 000534 местност "Кантона" Отписан

производствен терен с площ от

1,184 дка

За имота е съставен

АДС № 3604/14.06.05г.

Който със З-д № 9500-

526/14.10.05 г.на ОУ-

област Русе е отписан

от актовите книги за

държавна собственост.

1736 частна 16.10.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,изп.лист

№ 440/52г.,протокол 

за

изземване на 

имущество

чл.20 от НСДТ и др.
кв.21, УПИ

V-51 Отписан

част от УПИ V-51 в кв.21 с площ

от 600 м2 от целия с площ от

811 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-491/25.06.12 г-

на ОУ-област Русе

7/21.09.55г.,

1343/21.03.02г.

1737 частна 16.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен кв."Родина",бл."Камчия" Други

ап.4,ет.2,вх.Б със застроена

площ 100,25 м2 и изба № 1,

ап.4, ет.7, вх.Б със застроена

площ 100,25 м2 и изба № 2, и

ап.№ 7, ет.3, вх.В със застроена

площ 61,06 м2 и изба 5924/22.12.76 г.

1738 частна 16.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
кв.502, УПИ

ХХІХ-30 ул."Алея Роза" № 6 Други

имот с площ от 3 757 м2 и постр.

в него жилищен блок 16,

състоящ се от: ап.5,ет.1,вх.А със

застр.площ 56,51 м2 и изба, ап.6,

ет.1,вх.Б със застр.площ 63,73м2

и ап.4,ет.1,вх.Г със застр.площ

57,11 м2 и изба 9043/10.09.91г.

1739 публична 16.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МЗ,споразумителен

протокол от 

16.05.02г.,

скица кв.60, ПИ № 493 ул."Одрин" № 5 Други

имот с площ от 1 355 м2 и постр.

В него сгради: част от администр.

Сграда-двуетажна,масивна с

мансарден етаж и сутерен със

застр.площ 200 м2, стопанска

сграда-езноетажна,масивна със

застр.площ от 100 м2, хранилище

със застр.площ 15 м2 и три групи

гаражи

За новообразувания ПИ

с. ид. 63427.2.493 с площ

от 1249 м2 и построените

върху него сгради е

съставен нов АПДС №

6245/06.08.2015 г. 3249/30.05.66 г.

1740 частна 17.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000894 местност "Башака" Отписан

прилежащ терен към "Помпена

 станция"с площ 1,242 дка

Отписан със З-д №

9500-87/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

1741 частна 17.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000564 местност "Биюк алан" Отписан

прилежащ терен към "Помпена

 станция"с площ 9,098 дка

Отписан със З-д №

9500-87/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

1742 частна 17.10.2002
с.Басарбово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 082008 местност "Кантона" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 40,716 дка



1743 частна 17.10.2002
с.Басарбово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 082007 местност "Кантона" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 9,390 дка

1744 частна 17.10.2002
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 069027 местност "Кантона" Отписан

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 8,067 дка

Отписан със З-д №

9500-189/07.04.04г.на

ОУ-област Русе

1745 частна 17.10.2002
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.74, парцел

V "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Краварник"с 

площ 5 542 м2

Отписан със З-д №

9500-371/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

1746 частна 17.10.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043003 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 1,360 дка

1747 частна 17.10.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043035 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 0,029 дка

1748 частна 17.10.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043030 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 1,419 дка

Отписан със З-д №

9500-616/27.12.04г.на

ОУ-област Русе

1749 частна 17.10.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043026 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 0,838 дка

1750 частна 17.10.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043020 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 24,738 дка

1751 частна 17.10.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043017 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 0,563 дка

1752 частна 17.10.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043006 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 3,640 дка

1753 частна 17.10.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043005 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 4,508 дка

Отписан със З-д №

9500-277/02.06.04г.на

ОУ-област Русе

1754 частна 17.10.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050004 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ 11,952 дка

1755 частна 17.10.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050013 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 5,434 дка

1756 частна 17.10.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050008 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 8,910 дка

1757 частна 17.10.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050039 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 16,537 дка

1758 частна 17.10.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050026 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 5,375 дка

1759 частна 17.10.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050018 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 6,532 дка

1760 частна 17.10.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050016 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 6,831 дка



1761 частна 17.10.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050006 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 11,474 дка

1762 частна 17.10.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 003005

местност "Зеленчукова

градина" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 6,770 дка

1763 частна 17.10.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 003004

местност "Зеленчукова

градина" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 9,247 дка

1764 частна 17.10.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 003003

местност "Зеленчукова

градина" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 0,404 дка

1765 частна 17.10.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 003002

местност "Зеленчукова

градина" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 0,991 дка

1766 частна 17.10.2002
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 003001

местност "Зеленчукова

градина" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел"с площ от 11,505 дка

1767 публична 17.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

МРРБ,счетоводна

справка, скица
кв.64, УПИ

І - 5108 ул."Отец Пайсий" № 5 Други

четвърти етаж на пететажна

административна сграда със

застроена площ 250,34 м2,заедно

със съответния процент от общи-

те части на сградата 7938/31.07.84 г.

1768 частна 17.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 027004 местност "Мешелика" Държавен нива с площ от 8,297 дка

1769 частна 17.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 070032 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 1,000 дка

1770 частна 17.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 071004 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 0,700 дка

1771 частна 17.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 074029 местност "Голям Лом" Държавен ливада с площ от 0,500 дка

1772 частна 17.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 072042 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 1,700 дка

1773 частна 17.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 071014 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 0,303 дка



1774 частна 17.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 070059 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 0,300 дка

1775 частна 18.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 070058 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 0,399 дка

1776 частна 18.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 027005 местност "Мешелика" Държавен нива с площ от 4,702 дка

1777 частна 18.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 072023 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 2,999 дка

1778 частна 18.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 073006 местност "Голям Лом" Държавен ливада с площ от 0,999 дка

1779 частна 18.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 018008 местност "Галица" Държавен нива с площ от 17,104 дка

1780 частна 18.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 018009 местност "Галица" Държавен нива с площ от 17,767 дка

1781 частна 18.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 001017 местност "Тетралика" Държавен нива с площ от 6,798 дка

1782 частна 18.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 015011 местност "Галица" Държавен нива с площ от 5,265 дка

1783 частна 18.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 045003 местност "Габърака" Държавен нива с площ от 15,313 дка

1784 частна 18.10.2002
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 070042 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 0,998 дка



1785 частна 21.10.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 002163 местност "Лозята" Държавен лозе с площ от 1,225 дка

1786 частна 21.10.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 115032 местност "Дебела липа" Държавен нива с площ от 2,952 дка

1787 частна 21.10.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 019026 местност "Злати дол" Държавен нива с площ от 7,671 дка

1788 частна 21.10.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 002322 местност "Лозята" Държавен нива с площ от 0,520 дка

1789 частна 21.10.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 118016 местност "Тилки орман" Държавен нива с площ от 9,311 дка

1790 частна 21.10.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 082011 местност "Вранча" Държавен нива с площ от 14,827 дка

1791 частна 21.10.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 118015 местност "Тилки орман" Държавен нива с площ от 11,498 дка

1792 частна 21.10.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 072027 местност "Селище" Държавен

зеленчукова култура с площ от

0,598 дка

1793 частна 21.10.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 032009 местност "Муратова леска" Държавен нива с площ от 2,788 дка

1794 частна 21.10.2002
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 255046 местност "Оборище" Държавен нива с площ от 4,001 дка

1795 частна 21.10.2002
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 202008 местност "Полето" Държавен нива с площ от 4,999 дка



1796 частна 21.10.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 160006 местност "Голямото равнище" Държавен нива с площ от 7,800 дка

1797 частна 21.10.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 115020 местност "Средният рът" Държавен нива с площ от 10,500 дка

1798 частна 21.10.2002
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 137006 местност "Банките" Държавен нива с площ от 7,500 дка

1799 частна 21.10.2002
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 052002 местност "Баликов дол" Държавен нива с площ от 20,150 дка

1800 частна 21.10.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 588004 местност "Блатски борун" Държавен

овощна градина с площ от

3,201 дка

1801 частна 21.10.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 405004 местност "Черновода" Държавен

изоставена нива с площ от

3,000 дка

1802 частна 21.10.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 405003 местност "Черновода" Държавен

изоставена нива с площ от

3,000 дка

1803 частна 21.10.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 327005 местност "Великина чешма" Държавен нива с площ от 6,000 дка

1804 частна 21.10.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 012004 местност "Дервента" Държавен лозе с площ от 4,999 дка

1805 частна 21.10.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 462016

местност "Средния борун-

пясъка" Държавен нива с площ от 9,170 дка

1806 частна 21.10.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 251019 местност "Радева планина" Държавен нива с площ от 8,829 дка



1807 частна 21.10.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 376008 местност "Шопов орман" Държавен лозе с площ от 33,399 дка

1808 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 089040 местност "Крайщето" Отписан нива с площ от 12,000 дка

Отписан със З-д №

9500-147/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1809 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 100086 местност "Дренето" Държавен нива с площ от 5,000 дка

1810 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 083451

местност "Бъзънско поле-

път" Отписан нива с площ от 8,251 дка

Отписан със З-д №

9500-110/26.02.04г.на

ОУ-област Русе

1811 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 084146

местност "Бъзънско поле-

път" Държавен нива с площ от 3,501 дка

1812 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 095056 местност "Дъбравата" Държавен нива с площ от 7,000 дка

1813 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 078005 местност "Русенски път" Държавен нива с площ от 3,000 дка

1814 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 095055 местност "Дъбравата" Държавен нива с площ от 6,999 дка

1815 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 084147

местност "Бъзънско поле-

път" Държавен нива с площ от 3,400 дка

1816 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 078004 местност "Русенски път" Държавен нива с площ от 3,000 дка

1817 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 100142 местност "Дренето" Държавен нива с площ от 10,700 дка



1818 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 076150 местност "Русенски път" Отписан нива с площ от 7,299 дка

Отписан със З-д №

9500-272/01.06.04г.на

ОУ-област Русе

1819 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 096090 местност "Дъбравата" Държавен нива с площ от 7,501 дка

1820 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 083385

местност "Бъзънско поле-

път" Държавен нива с площ от 8,301 дка

1821 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 094101 местност "Дъбравата" Държавен нива с площ от 10,501 дка

1822 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 166024 местност "Дренето" Отписан нива с площ от 9,300 дка

Отписан със З-д №

9500-140/12.03.04г.на

ОУ-област Русе

1823 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 166025 местност "Дренето" Отписан нива с площ от 9,300 дка

Отписан със З-д №

9500-272/01.06.04г.на

ОУ-област Русе

1824 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 104071 местност "Дренето" Държавен нива с площ от 18,300 дка

1825 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 094216 местност "Дъбравата" Държавен нива с площ от 11,100 дка

1826 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 077162 местност "Русенски път" Отписан нива с площ от 32,300 дка

Отписан със З-д №

9500-140/12.03.04г.на

ОУ-област Русе

1827 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 083044

местност "Бъзънско поле-

път" Отписан нива с площ от 17,002 дка

Отписан със З-д №

9500-112/26.02.04г.на

ОУ-област Русе

1828 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 097195 местност "Галешко поле" Държавен нива с площ от 10,900 дка



1829 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 104078 местност "Дренето" Държавен нива с площ от 19,801 дка

1830 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 080436 местност "Орловица" Държавен нива с площ от 5,500 дка

1831 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 085074

местност "Бъзънско поле-

път" Държавен нива с площ от 3,000 дка

1832 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 150010 местност "Дренето" Държавен нива с площ от 4,009 дка

1833 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 079050 местност "Русенски път" Отписан нива с площ от 6,000 дка

Отписан със З-д №

9500-112/26.02.04г.на

ОУ-област Русе

1834 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 089350 местност "Крайщето" Държавен нива с площ от 13,801 дка

1835 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 091203 местност "Крайщето" Държавен нива с площ от 6,501 дка

1836 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 085112

местност "Бъзънско поле-

път" Държавен нива с площ от 4,200 дка

1837 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 080435 местност "Орловица" Държавен нива с площ от 3,500 дка

1838 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 103013 местност "Дренето" Държавен нива с площ от 13,201 дка

1839 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 111013 местност "Дренето" Отписан нива с площ от 3,300 дка

Отписан със З-д №

9500-365/28.07.05г.на

ОУ-област Русе



1840 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 076221 местност "Русенски път" Отписан нива с площ от 4,251 дка

Отписан със З-д №

9500-272/01.06.04г.на

ОУ-област Русе

1841 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 091187 местност "Крайщето" Държавен нива с площ от 7,800 дка

1842 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 097274 местност "Галешко поле" Държавен нива с площ от 6,799 дка

1843 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 095043 местност "Дъбравата" Отписан нива с площ от 14,401 дка

Отписан със З-д №

9500-116/27.02.04г.на

ОУ-област Русе

1844 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 075167 местност "Русенски път" Отписан нива с площ от 25,600 дка

Отписан със З-д №

9500-272/01.06.04г.на

ОУ-област Русе

1845 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 103103 местност "Дренето" Отписан нива с площ от 10,001 дка

Отписан със З-д №

9500-147/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1846 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 084185

местност "Бъзънско поле-

път" Държавен нива с площ от 9,000 дка

1847 частна 21.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 094101 местност "Дъбравата" Държавен нива с площ от 10,501 дка

1848

1849 частна 24.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 166003 местност "Дренето" Отписан нива с площ от 10,000 дка

Отписан със З-д №

9500-147/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1850 частна 24.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 076137 местност "Русенски път" Държавен нива с площ от 7,200 дка



1851 частна 24.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 096055 местност "Дъбравата" Отписан нива с площ от 7,100 дка

Отписан със З-д №

9500-116/27.02.04г.на

ОУ-област Русе

1852 частна 24.10.2002
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 046025 местност "Дюлите" Държавен нива с площ от 21,440 дка

1853 частна 24.10.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043009 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 1,915 дка

1854 частна 24.10.2002
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043007 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 20,784 дка

1855 частна 24.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, Счетов.

И техническа справка,

Протоколи обр.16,

скица парцел І

к-с "Възраждане",

ул."Студентска" № 8а Отписан

Студентски 

общежития,построени

върху терен на Русенски 

университет "Ангел Кънчев",

актуван с АДС № 3885/28.11.69г.

Общо 11 броя различни сгради

Отписан със Заповед № ДС 

9500-701/30.09.2011 г. на 

ОУ на област Русе

1856 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.91, УПИ

V-827 Отписан имот с площ от 1 110 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-695/27.07.15 г.

на ОУ-област Русе

69/10.05.56г. И

378/10.10.83 г.

1857 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.91, УПИ

VІ-827 Отписан имот с площ от 1 200 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-695/27.07.15 г.

на ОУ-област Русе

69/10.05.56г. И

378/10.10.83 г.

1858 частна 30.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 040002 местност "Кадишева нива" Държавен нива с площ от 2,300 дка

1859 частна 30.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 053005 местност "Кабаклъка" Държавен нива с площ от 7,995 дка

1860 частна 30.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 046048 местност "Налчеджи бюлюк" Държавен нива с площ от 10,000 дка

1861 частна 30.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 017040 местност "Папаз бюлюк" Отписан нива с площ от 3,331 дка

Отписан със З-д №

9500-38/23.01.09г.на

ОУ-област Русе



1862 частна 30.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 041020 местност "Кадишева нива" Държавен нива с площ от 2,100 дка

1863 частна 30.10.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 046068 местност "Налчеджи бюлюк" Държавен нива с площ от 3,837 дка

1864 частна 30.10.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 036019 местност "Коцева чешма" Държавен

овощна градина с площ от

1,006 дка

1865 частна 30.10.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 073003 местност "Новоселско" Държавен нива с площ от 14,747 дка

1866 частна 30.10.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 161013 местност "Баламата" Държавен

земеделска земя с площ от

8,099 дка

1867 частна 30.10.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 114019 местност "Гераните" Държавен

земеделска земя с площ от

5,136 дка

1868 частна 30.10.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 104009 местност "Червен баир" Държавен

земеделска земя с площ от

13,302 дка

1869 частна 30.10.2002
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 103008 местност "Червен баир" Държавен

земеделска земя с площ от

4,502 дка

1870 частна 30.10.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 086005 местност "Липата" Държавен

земеделска земя с площ от

5,670 дка

1871 частна 30.10.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 054026 местност "Плужна" Държавен

земеделска земя с площ от

8,504 дка

1872 частна 30.10.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 050013 местност "Полето" Държавен

земеделска земя с площ от

3,780 дка



1873 частна 30.10.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 057005 местност "Плужна" Държавен

земеделска земя с площ от

4,726 дка

1874 частна 30.10.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 063004 местност "Плужна" Държавен

земеделска земя с площ от

4,157 дка

1875 частна 30.10.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 053005 местност "Полето" Държавен

земеделска земя с площ от

11,811 дка

1876 частна 30.10.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 086004 местност "Липата" Държавен

земеделска земя с площ от

5,670 дка

1877 частна 30.10.2002
с.Басарбово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 042032 местност "Търница" Държавен

земеделска земя с площ от

6,001 дка

1878 частна 30.10.2002
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 013020 местност "Фонда" Държавен

земеделска земя с площ от

12,303 дка

1879 частна 30.10.2002
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 025006 местност "Сакаралан" Държавен нива с площ от 13,995 дка

1880 частна 30.10.2002
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 022012 местност "Бреста" Държавен нива с площ от 15,000 дка

1881 частна 30.10.2002
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 004026 местност "Али йолду" Държавен нива с площ от 12,899 дка

1882 частна 30.10.2002
с.Просена,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 014002 местност "Армуклията" Държавен

земеделска земя с площ от

16,986 дка

1883 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 110024 местност "Юртлука" Държавен

земеделска земя с площ от

3,000 дка



1884 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 005010 местност "Старите лозя" Държавен лозе с площ от 1,998 дка

1885 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 129011 местност "Пранга" Държавен

земеделска земя с площ от

16,545 дка

1886 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 072001 местност "Тангъра" Държавен

земеделска земя с площ от

23,809 дка

1887 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 095012 местност "Стойков гьол" Държавен

земеделска земя с площ от

14,550 дка

1888 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 085006 местност "Дюзорман" Държавен

земеделска земя с площ от

14,651 дка

1889 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 093007 местност "Кавака" Държавен

земеделска земя с площ от

4,950 дка

1890 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 091005 местност "Кавака" Държавен

земеделска земя с площ от

16,097 дка

1891 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 009005 местност "Старите лозя" Държавен лозе с площ от 2,002 дка

1892 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 115013 местност "Юртлука" Държавен

зеленчукова култура с площ от

3,004 дка

1893 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 070003 местност "Бейаланско" Държавен

земеделска земя с площ от

36,394 дка

1894 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 137004 местност "Новите лозя" Държавен

земеделска земя с площ от

10,849 дка



1895 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 108006 местност "Юртлука" Държавен

зеленчукова култура с площ от

2,997 дка

1896 частна 30.10.2002
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 092034 местност "Кавака" Държавен

земеделска земя с площ от

11,546 дка

1897 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 254007 местност "Кантона" Държавен

земеделска земя с площ от

24,000 дка

1898 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 226001 местност "Чината" Държавен

земеделска земя с площ от

7,501 дка

1899 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 103008 местност "Календжи кору" Държавен

земеделска земя с площ от

10,004 дка

1900 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 253003 местност "Кантона" Държавен

земеделска земя с площ от

9,999 дка

1901 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 226018 местност "Чината" Държавен

земеделска земя с площ от

5,002 дка

1902 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 050035 местност "Параджика" Държавен

овощна градина с площ от

0,999 дка

1903 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 239003 местност "Писански кумлук" Държавен

затревена нива с площ от

4,700 дка

1904 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 144009 местност "Юджак" Държавен

земеделска земя с площ от

20,638 дка

1905 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 050036 местност "Параджика" Държавен

овощна градина с площ от

1,355 дка



1906 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 224005 местност "Чината" Отписан

земеделска земя с площ от

23,999 дка

Отписан със З-д №

9500-111/26.02.04г.на

ОУ-област Русе

1907 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 151027 местност "Юджак" Държавен

земеделска земя с площ от

35,001 дка

1908 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 051061 местност "Параджика" Държавен

овощна градина с площ от

2,500 дка

1909 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 113002 местност "Иланлъка" Държавен

земеделска земя с площ от

6,001 дка

1910 частна 30.10.2002
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 043011 местност "Башака" Държавен

използваема ливада с площ от

0,404 дка

1911 частна 30.10.2002
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 554020 местност "Черновода" Държавен нива с площ от 4,401 дка

1912 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 101143 местност "Дренето" Държавен нива с площ от 12,000 дка

1913 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 155002 местност "Галешко поле" Държавен ливада с площ от 1,525 дка

1914 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 087033 местност "Крайщето" Отписан нива с площ от 16,500 дка

Отписан със З-д №

9500-146/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1915 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 091093 местност "Дъбравата" Отписан нива с площ от 30,300 дка

Отписан със З-д №

9500-147/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1916 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 077020 местност "Русенски път" Отписан нива с площ от 15,700 дка

Отписан със З-д №

9500-140/12.03.04г.на

ОУ-област Русе



1917 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 083322 местност "Бъзънско поле/път" Отписан нива с площ от 27,001 дка

Отписан със З-д №

9500-147/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1918 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 076038 местност "Русенски път" Отписан нива с площ от 15,999 дка

Отписан със З-д №

9500-146/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1919 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 080251 местност "Орловица" Държавен нива с площ от 6,998 дка

1920 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 085153 местност "Бъзънско поле/път" Държавен нива с площ от 3,000 дка

1921 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 089108 местност "Крайщето" Държавен нива с площ от 5,400 дка

1922 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 094228 местност "Дъбравата" Отписан нива с площ от 7,500 дка

Отписан със З-д №

9500-147/15.03.04г.на

ОУ-област Русе

1923 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 127001 местност "Дренето" Държавен лозе с площ от 2,000 дка

1924 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 152029 местност "Дренето" Държавен ливада с площ от 2,000 дка

1925 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 094148 местност "Дъбравата" Държавен нива с площ от 7,000 дка

1926 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 159016 местност "Бъзънско поле/път" Държавен нива с площ от 5,000 дка

1927 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 097057 местност "Галешко поле" Държавен нива с площ от 8,999 дка



1928 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 089225 местност "Крайщето" Държавен нива с площ от 9,799 дка

1929 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 077246 местност "Русенски път" Държавен нива с площ от 2,999 дка

1930 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 109077 местност "Дренето" Държавен нива с площ от 17,000 дка

1931 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 109076 местност "Дренето" Държавен нива с площ от 7,499 дка

1932 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 094134 местност "Дъбравата" Държавен нива с площ от 9,499 дка

1933 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 097005 местност "Галешко поле" Държавен нива с площ от 6,500 дка

1934 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 075179 местност "Русенски път" Държавен нива с площ от 6,000 дка

1935 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 097006 местност "Галешко поле" Държавен нива с площ от 8,001 дка

1936 частна 30.10.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 080006 местност "Орловица" Държавен нива с площ от 6,800 дка

1937 частна 30.10.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 126021 местност "Ялията" Отписан нива с площ от 5,781 дка

Отписан със З-д №

9500-167/22.03.04г.на

ОУ-област Русе

1938 частна 30.10.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 048021 местност "Витанов ялак" Държавен

врем.неизп.нива с площ от

10,305 дка



1939 частна 30.10.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 068015 местност "Крушовец" Държавен

врем.неизп.нива с площ от

18,456 дка

1940 частна 30.10.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 126020 местност "Ялията" Отписан нива с площ от 6,458 дка

Отписан със З-д №

9500-163/22.03.04г.на

ОУ-област Русе

1941 частна 30.10.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 093042 местност "Ялията" Държавен нива с площ от 4,200 дка

1942 частна 30.10.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 070015 местност "Сакарджата" Държавен нива с площ от 14,501 дка

1943 частна 30.10.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 126008 местност "Узунпара" Държавен нива с площ от 3,500 дка

1944 частна 30.10.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 016015 местност "До шосето" Държавен нива с площ от 11,800 дка

1945 частна 30.10.2002
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 126032 местност "Узунпара" Държавен нива с площ от 16,303 дка

1946 частна 30.10.2002
с.Дряновец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 127020 местност "Кукулица" Държавен нива с площ от 12,401 дка

1947 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 020004 местност "Мерата" Държавен нива с площ от 3,497 дка

1948 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 020001 местност "Долен кованлък" Държавен нива с площ от 6,000 дка

1949 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 070004 местност "Кюнка" Държавен нива с площ от 2,499 дка



1950 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 024056 местност "Кара Орман" Държавен нива с площ от 12,402 дка

1951 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 018024 местност "Юкалта" Държавен нива с площ от 14,132 дка

1952 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 018015 местност "Добр.воденица" Държавен нива с площ от 3,001 дка

1953 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 094004 местност "Шабан чаир" Държавен нива с площ от 10,103 дка

1954 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 090004 местност "Дюзлука" Държавен нива с площ от 3,496 дка

1955 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 049025 местност "Михня" Държавен нива с площ от 3,002 дка

1956 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 022010 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 2,999 дка

1957 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 049014 местност "Михня" Държавен нива с площ от 4,500 дка

1958 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 084016 местност "Светения орех" Държавен нива с площ от 0,581 дка

1959 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 055020 местност "Лозята" Държавен нива с площ от 4,401 дка

1960 частна 30.10.2002
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 048014 местност "Съзлъгьол" Държавен нива с площ от 19,701 дка



1961 частна 30.10.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 083011 местност "Еледжи тепе" Държавен нива с площ от 8,000 дка

1962 частна 30.10.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 053006 местност "Криуша" Държавен нива с площ от 16,999 дка

1963 частна 30.10.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 106003 местност "Конлука" Държавен нива с площ от 10,000 дка

1964 частна 30.10.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 027024 местност "Лозята" Държавен нива с площ от 12,099 дка

1965 частна 30.10.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 029028 местност "Ашаорман" Държавен нива с площ от 18,002 дка

1966 частна 30.10.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 027036 местност "Лозята" Държавен нива с площ от 11,299 дка

1967 частна 30.10.2002
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 105009 местност "Конлука" Държавен нива с площ от 12,001 дка

1968 частна 30.10.2002
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 006016 местност "Блатото" Държавен нива с площ от 9,902 дка

1969 частна 30.10.2002
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 027002 местност "Бабин кладенец" Държавен нива с площ от 13,999 дка

1970 частна 30.10.2002
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 057041 местност "Домузоулу" Държавен нива с площ от 9,171 дка

1971 частна 30.10.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 054013 местност "Корсулата" Държавен

лозе-терасирано с площ от

2,000 дка



1972 частна 30.10.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 043011 местност "Под корията" Държавен

гора в земед.земи с площ от

1,831 дка

1973 частна 30.10.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 012027 местност "Под орманя" Държавен нива с площ от 7,200 дка

1974 частна 30.10.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 006001 местност "Под корията" Държавен нива с площ от 9,852 дка

1975 частна 30.10.2002
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 034013 местност "Под корията" Държавен

пасище, мера с площ от

1,700 дка

1976 частна 30.10.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 067012 местност "Каваклък" Държавен нива с площ от 8,200 дка

1977 частна 30.10.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 043002 местност "Могилката" Държавен нива с площ от 3,056 дка

1978 частна 30.10.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 023038 местност "Серендеклика" Отписан нива с площ от 5,334 дка

Отписан със З-д №

9500-105/18.02.04г.на

ОУ-област Русе

1979 частна 30.10.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 019040 местност "Мошола" Държавен нива с площ от 5,323 дка

Съставен нов АЧДС №

6523/24.07.2018 г.

1980 частна 30.10.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 061025 местност "Пръчкалъка" Държавен нива с площ от 4,500 дка

1981 частна 30.10.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 067002 местност "Каваклък" Държавен нива с площ от 4,000 дка

1982 частна 30.10.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 035050 местност "Пунгарлъка" Държавен нива с площ от 7,001 дка



1983 частна 30.10.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 022029 местност "Голи рът" Държавен нива с площ от 12,301 дка

1984 частна 30.10.2002
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 075008 местност "Новите лозя" Отписан нива с площ от 10,601 дка

Отписан със З-д №

9500-105/18.02.04г.на

ОУ-област Русе

1985 частна 30.10.2002
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 022010 местност "Падарлеще" Държавен

изоставена нива с площ от

6,000 дка

1986 частна 30.10.2002
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 072002 местност "Долна ялия" Държавен нива с площ от 3,000 дка

1987 частна 30.10.2002
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 111021 местност "Сухи дол" Държавен

изоставена нива с площ от

14,000 дка

1988 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 111021 местност "Две могилския път" Държавен

земеделска земя с площ от

5,500 дка

1989 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 045006 местност "Папратлъка" Държавен

земеделска земя с площ от

8,001 дка

1990 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 045017 местност "Папратлъка" Държавен

земеделска земя с площ от

3,000 дка

1991 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 033025 местност "Курт чаир" Държавен

земеделска земя с площ от

7,403 дка

1992 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 054013 местност "Две могилския път" Държавен

земеделска земя с площ от

15,000 дка

1993 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 055016 местност "Две могилския път" Държавен

земеделска земя с площ от

11,535 дка



1994 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 042011 местност "Бозаджи гьол" Държавен

земеделска земя с площ от

10,000 дка

1995 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 034007 местност "Канджик орман" Държавен

земеделска земя с площ от

15,001 дка

1996 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 037021 местност "Печеница" Държавен

земеделска земя с площ от

12,965 дка

1997 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 040026 местност "Старите лозя" Държавен

земеделска земя с площ от

10,003 дка

1998 частна 30.10.2002
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 017069 местност "Ялията" Държавен

земеделска земя с площ от

4,502 дка

1999 частна 30.10.2002

с.Каран 

Върбовка,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 038018 местност "Бозълъка" Отписан нива с площ от 18,508 дка

Отписан със З-д №

9500-23/16.01.07г.на

ОУ-област Русе

2000 частна 30.10.2002

с.Каран 

Върбовка,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 025037 местност "Ваков сърт" Държавен нива с площ от 8,799 дка

2001 частна 30.10.2002

с.Каран 

Върбовка,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 042006 местност "Нерезе" Отписан нива с площ от 9,999 дка

Отписан със З-д №

9500-23/16.01.07г.на

ОУ-област Русе

2002 частна 30.10.2002
с.Помен,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 019005 местност "Кум саллъка" Държавен нива с площ от 10,399 дка

2003 частна 30.10.2002
с.Помен,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 039001 местност "Синан гьол" Държавен нива с площ от 10,000 дка

2004 частна 30.10.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 001007 местност "Маджара" Държавен лозе с площ от 0,761 дка



2005 частна 30.10.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 023007 местност "Голямата копка" Държавен

пасище, мера с площ от

9,399 дка

2006 частна 30.10.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 002145 местност "Могилата" Държавен лозе с площ от 1,635 дка

2007 частна 30.10.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 022012 местност "Голямата копка" Държавен

земеделска земя с площ от

14,381 дка

2008 частна 30.10.2002
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 024008 местност "Голямата копка" Държавен

пасище, мера с площ от

14,001 дка

2009 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 069010 местност "Кориите" Държавен

земеделска земя с площ от

4,000 дка

2010 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 116003 местност "Боаза" Държавен

изоставена нива с площ от

7,500 дка

2011 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 116004 местност "Боаза" Държавен

изоставена нива с площ от

7,500 дка

2012 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 038005 местност "Тасладжана" Държавен

земеделска земя с площ от

8,999 дка

2013 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 118016 местност "Боаза" Държавен

изоставена нива с площ от

6,600 дка

2014 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 069021 местност "Кориите" Държавен

земеделска земя с площ от

3,200 дка

2015 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 125009 местност "Кюклюците" Държавен

изоставена нива с площ от

7,345 дка



2016 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 092005 местност "Ючовес" Държавен

изостав.тр.нас. с площ от

4,355 дка

2017 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 093032 местност "Ялията" Държавен

земеделска земя с площ от

8,500 дка

2018 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 093027 местност "Ялията" Държавен

земеделска земя с площ от

8,001 дка

2019 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 093025 местност "Ялията" Държавен

земеделска земя с площ от

8,000 дка

2020 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 093026 местност "Ялията" Държавен

земеделска земя с площ от

9,000 дка

2021 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 039004 местност "Тасладжана" Държавен

земеделска земя с площ от

6,300 дка

2022 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 104019 местност "Ялията" Държавен

земеделска земя с площ от

6,000 дка

2023 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 125032 местност "Кюклюците" Държавен

изоставена нива с площ от

12,000 дка

2024 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 101014 местност "Под мешелика" Държавен

земеделска земя с площ от

13,500 дка

2025 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 030007 местност "Харманджилъка" Държавен

земеделска земя с площ от

10,000 дка

2026 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 129007 местност "Коджа даа" Държавен

земеделска земя с площ от

8,200 дка



2027 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 112007 местност "Боаза" Държавен

изоставена нива с площ от

4,000 дка

2028 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 053020 местност "Стениорман" Държавен

земеделска земя с площ от

22,701 дка

2029 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 021016 местност "Дерменйолу" Държавен

земеделска земя с площ от

10,002 дка

2030 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 025005 местност "Дерменйолу" Държавен

изоставена нива с площ от

6,401 дка

2031 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 020023 местност "Дерменйолу" Държавен

земеделска земя с площ от

4,001 дка

2032 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 019014 местност "Дерменйолу" Държавен

земеделска земя с площ от

11,075 дка

2033 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 052002 местност "Курдовен" Държавен

земеделска земя с площ от

4,300 дка

2034 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 116002 местност "Боаза" Държавен

изоставена нива с площ от

4,000 дка

2035 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 093005 местност "Ялията" Държавен

земеделска земя с площ от

10,240 дка

2036 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 107011 местност "Ефеклий" Държавен

изоставена нива с площ от

6,160 дка

2037 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 025024 местност "Дерменйолу" Държавен

изоставена нива с площ от

10,000 дка



2038 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 115010 местност "Боаза" Държавен

земеделска земя с площ от

16,793 дка

2039 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 093006 местност "Ялията" Държавен

земеделска земя с площ от

5,563 дка

2040 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 043004 местност "Папратлъка" Държавен

земеделска земя с площ от

12,000 дка

2041 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 012004 местност "Орторман" Държавен

земеделска земя с площ от

26,927 дка

2042 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 101016 местност "Под мешелика" Държавен

земеделска земя с площ от

9,700 дка

2043 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 101023 местност "Под мешелика" Държавен

земеделска земя с площ от

10,500 дка

2044 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 101015 местност "Под мешелика" Държавен

земеделска земя с площ от

8,817 дка

2045 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 056004 местност "Стениорман" Държавен

изоставена нива с площ от

8,350 дка

2046 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 093013 местност "Ялията" Държавен

земеделска земя с площ от

6,445 дка

2047 частна 30.10.2002
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,ал.3 от ЗДС,чл.

27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 115003 местност "Боаза" Държавен

земеделска земя с площ от

20,000 дка

2048 частна 15.11.2002
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050034 "Стопански двор" Отписан

имот с площ от 0,236 дка към

обект "Съоръжение"

Отписан със З-д №

5-95-00-195/05.03.13 г.

на ОУ-област Русе



2049 частна 15.11.2002
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 042138 "Стопански двор" Отписан

"Свободен парцел"  с площ

от 10,917 дка

Отписан със З-д №

9500-183/05.04.04г.на

ОУ-област Русе

2050 частна 15.11.2002
с.Каменово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ХХІ,част

от имот № 

000023 "Стопански двор № 2" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Краварник" с площ 4,924 дка

2051 частна 15.11.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.11 от

ЗОЕГПНС и др.
кв.37,УПИ

ХVІІ-854 ул."Васил Левски" № 59 Отписан имот с площ от 570 м2

Продаден с договор за 

продажба № 9600-84/

15.12.09 г. Отписан със

З-д № 9500-630/29.12.09 

г.на ОУ-област Русе и

отписан със З-д № 

9500-630/29.12.2009 г.

на ОУ-област Русе

38/16.11.50 г.и

164/15.04.65г.

2052 частна 15.11.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.11 от

ЗОЕГПНС и др.
кв.37,УПИ

ХVІ-872 ул."Васил Левски" № 61 Отписан имот с площ от 570 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-728/10.08.12 г.

на ОУ-област Русе

38/16.11.50 г.и

168/15.04.65г.

2053 частна 15.11.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.11 от

ЗОЕГПНС и др.
кв.37,УПИ

ХVІІІ-855 Отписан имот с площ от 560 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-729/10.08.12 г.

на ОУ-област Русе

38/16.11.50 г.и

186/20.05.65г.

2054 частна 15.11.2002
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.11 от

ЗОЕГПНС и др.
кв.37,УПИ

ХV-871 Държавен имот с площ от 470 м2

38/16.11.50 г.и

198/03.05.65г.

2055 частна 15.11.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.26, УПИ

ІХ-755 Отписан имот с площ от 1 300 м2

Отписан със З-д № ДС

9500-805/16.11.2011 г.

на ОУ-област Русе 33/10.05.56 г.

2056 частна 25.11.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
кв.103, имот №

435 ул."Дондуков Корсаков" № 5 Други

апартамент № 27, вход "А",ет.4

със застроена площ 88,02 м2,

изба № 27 с площ 8,92 м2, таван

№ 27 от 7 м2 2043/17.01.64 г.

2057 частна 25.11.2002
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.138, парцел

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Конюшня" с площ 4 980 м2

2058 частна 28.11.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 168002 местност "В село-юг" Държавен

"Свободен парцел и краварник"

  с площ от 44,577 дка

2059 частна 28.11.2002
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 168003 местност "В село-юг" Отписан

"Свободен парцел"  с площ от 

22,933 дка

Отписан със З-д №

9500-248/11.05.04г.на

ОУ-област Русе



2060 публична 17.12.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МТС,приемо-предав.

Протокол от 

12.08.02г.,

чл.107 от 

ММПВВППРБ

имот № 

63427.2.1, от 

който са 

образувани 

имоти №№ 

63427.2.5602, 

63427.2.1 и 

63427.2.5687 

Централен пътнически кей -

от км.496 до км.494,420 Други

крайбрежна ивица на река

Дунав - от км.496 до км.494,420 с 

площ 55956 кв.м.

новообразувани имоти:         

№ 63427.2.5602 от 2020 

кв.м.  - нов АПДС № 

4410/08г.- ИА"Морска 

администрация";, № 

63427.2.1 от 53832 кв.м.- 

отписан на Община Русе 

със зап.№ 9500-627/09г.-

Обл.упр.; № 63427.2.5687 

от 11799кв.м.  - нов АПДС 

№ 4664/09г.- 

ДП"Пристанищна 

инфраструктура"

Част от имота е отписан 

със З-д № 9500-627/ 

22.02.2009 г. на ОУ-област 

Русе

АДС № 

874/50г./93г.- 

сграда "яхт клуб"; 

АДС № 3225/66г. 

по т.6;             АДС 

№ 1109/14.02.02г.; 

2061 публична 17.12.2002
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МТС,приемо-предав.

Протокол от 

12.08.02г.,

чл.107 от 

ММПВВППРБ
Източна промишлена зона -

"Ново пристанище" Други

терен от 803 дка и построените в 

него сгради: трафопост № 1 със

застр.площ 70 м2, трафопост № 2 

със застр.площ 70 м2, трафопост 

"Въглищен кей" със застроена 

площ 130 м2 и ел.подстанция със 

застр.площ 175 м2

Със З-д № 486/28.03.95

г. се отписва 22,223%

ид.части от 125 825 м2,

поради възстановяване

на бившите собствени-

ци.Със З-д № 809-ДС/

01.04.97г.на ОУ на

област Русе се отписват

15,37%ид.части от

125 825 м2, поради

възстановяване на

бившите собственици

За сграда - битови 

помещения е съставен нов 

АЧДС № 4239/ 29.11.2007 

г.

Съставени нови АДС №№ 

5612, 5613, 5614, 5615, 

5616 и 5617/27.06.14 г.

4252/01.11.94г.

И 4749/05.11.

73 г.

2062 частна 19.12.2002
с.Николово,

общ.Русе

чл.68,ал.3 от ЗДС,

З-д на МРРБ и др. имот № 000544

местност "Текето",отдел

/подотдел-199/1-парк Отписан

прилежащ терен / широколистна

гора / с площ от 3,538 дка. В

имота е построена сграда, 

собственост на Айше

Махмудова Еюбова

Отписан със З-д №

9500-226/12.04.07г.на

ОУ-област Русе

2063 публична 06.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д

№ 6903/02 г. УПИ ХІІ-51 Източна промишлена зона Други

имот с площ от 8 380 м2 и 

построените В него сгради: 

административна,

двуетажна със ЗП от

863 м2 и долепени едноетажни

постройки /кафе бар със ЗП от 50 

м2 и машинописна с площ 35 м2, 

ОЗП от 948 м2, халета-2 броя със 

ЗП 500 м2, гаражи-22 броя малки и 

2 големи, едноет.,масивни със ЗП 

587 м2 и метален павилион за 

проверка и зареждане на 

пожарогасители със ЗП от 9 м2 6376/17.05.78г.



2064 частна 20.01.2003
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000143 Държавен

"Стопански двор" с площ от

34,972 дка

2065 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХІХ-3 Западна промишлена зона Други имот с площ от 263 м2

Съставен нов АПДС №

5463/15.04.2014 г.

2066 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХL ІІ-639 Източна промишлена зона Други имот с площ от 4 653 м2

Съставен нов АДС №

4850/28.04.2011 г.

2067 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХІ-5126

землището на гр.Русе,

4-та ЖП линия Други имот с площ от 387,54 м2

2068 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХІХ-5127

землището на гр.Русе

4-та ЖП линия Други

имот с площ от 4 540,71 м2 от

км.9+912 до км.10+218 

2069 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХІІ-5126

землището на гр.Русе

4-та ЖП линия Други

имот с площ от 5 415,59 м2 от

км.9+478 до км.9+863 

2070 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХХ-21 Крайбрежна ивица -пост 12 Други имот с площ от 11 323 м2

Съставен нов АПДС №

5461/14.04.2014 г.

2071 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХХІІ-21 Крайбрежна ивица -пост 12 Други имот с площ от 1 806 м2

2072 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХХІV-21 Крайбрежна ивица -пост 12 Други имот с площ от 10 404 м2

2073 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ІХ-79 гара Русе-север Други

имот с площ 26 463 м2 и постр.в

него Стрелкови пост-3-едноет.

Масивна сграда със застроена

площ 156 м2

2074 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ VІІІ-610

Източна промишлена зона,

Товарна гара Други

имот с площ 208,69 м2 и постр.в

него Работилница № 1-едноет.

Масивна сграда със застроена

площ 125,40 м2

2075 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХІІ-24 Крайбрежна ивица -пост 12 Други

имот с площ 40 622 м2 и постр.в

него сгради:Стрелкови пост с

битово помещение със застр.

Площ 139 м2 и Работилница със

застр.площ 232 м2

Част от имота попада в

ПИ с ид. 63427.2.4978 с

площ от 2238 м2, за който 

е съставен нов АПДС № 

6307/08.02.16 г.

Останалата част попада в 

ПИ с ид. 63427.1.1 с площ 

52091 м2, за който е 

съставен нов АПДС № 

6329/17.05.2016 г.



2076 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХІХ-623 Източна промишлена зона Други

имот с площ 220 254 м2 и постр.в 

него сгради:Стрелкова кабина № 2-

двуетажна масивна сграда със 

застр.площ 41 м2, пост 4-двует. 

Масивна сграда със застр.площ 77 

м2,стрелкова кабина № 3 - 

двует.мас.сгр.със застр.площ 45 м2 

и Пост № 5 със застроена площ 41 

м2

Съставен нов АПДС №

6532/31.07.2018 г.

2077 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХ-5126

землището на гр.Русе

4-та ЖП линия Други имот с площ 220,82 м2

2078 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ VІ-226 Западна промишлена зона Други имот с площ 5 776,04 м2

Съставен нов АДС №

4832/17.03.2011 г.

2079 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХІХ

Западна промишлена зона -

Междугарието Русе-Запад-

пост 12 Други имот с площ 148,76 м2

Съставен нов АПДС №

5441/04.04.2014 г.

2080 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХХІ-21 Крайбрежна ивица -пост 12 Други имот с площ 84 м2

2081 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХІ-22 Крайбрежна ивица -пост 12 Други имот с площ 1 702 м2

2082 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ІХ-610

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други

имот с площ 135,11 м2 и постр.в

него Работилница № 2 със застр.

Площ 61 м2

2083 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХVІІІ-3

Западна промишлена зона-

ЖП гара запад Други имот с площ 6 176 м2

Съставен нов АПДС №

5449/11.04.2014 г.

2084 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХІ-661

Източна промишлена зона -

под "Дунав мост" Други имот с площ 51 861 м2

Съставен нов АПДС №

6195/12.02.2015 г.

2085 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХ-661 Източна промишлена зона Други

имот с площ 26 370 м2 по

4-та жп линия от км.1+549 до

км.2+036

Съставен нов АПДС №

4912/08.08.2011 г.

2086 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ VІ-609 Товарна гара Други

имот с площ 2 410 м2 и постр.в

него едноетажна масивна сграда

със застроена площ 62 м2

Отписан със З-д №

9500-485/07.07.06г.на

ОУ-област Русе

2087 частна 21.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
кв.57,ПИ №

464 ул."Цар Калоян" № 24 Смесен

апартамент № 12,ет.2,вх.Б със

застроена площ 90,46 м2 и др. И

апартамент № 17,ет.3, вх.Б със

застроена площ 84,44 м2 и др.

Със З-д № 9500-427/

28.08.09г.на ОУ-област

Русе се отписва ап.№

12,ет.2,вх.Б 2057/13.02.64г.

2088 частна 21.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен ПИ № 3437

жк "Възраждане",

ул."Битоля" № 8 Други

апартамент № 4, ет.2 със застр.

Площ 64,18 м2, изба и др.

Съставен нов АПДС №

6345/27.06.2016 г. 9042/05.09.91г.



2089 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХІІ-3  гара Русе-Запад Други

имот с площ 60 596 м2 и постр.в

него сгради:Административна

сграда с магазия-масивна сграда 

на два и един етажа със застр. 

Площ съответно 156 и 700 м2, 

приемно здание-едноет. масивна 

сграда със застр.площ 206 м2, 

стрелкови кабини - 2 бр.и 

стрелкови пост от 44 м2

Съставен нов АПДС №

6168/22.12.2014 г. 885/28.12.50г.

2090 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХІІ-610

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други имот с площ 2 687,53 м2

Съставен нов АДС № 4862/

11.05.2011 г. 1688/15.01.61г.

2091 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др.
кв.709,

УПИ ІІ-5140

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други

имот с площ 2 534,98 м2 и

построената в него Магазия-

едноетажна масивна сграда със

застроена площ 1 650 м2 1688/15.01.61г.

2092 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др.
кв.709,

УПИ VІІ-5142

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други

имот с площ 3 115,47 м2 и

построената в него Магазия-

едноетажна масивна сграда със

застроена площ 1 545 м2 1688/15.01.61

2093 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др.
кв.709,

УПИ VІІІ-5139

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други

имот с площ 458,94 м2 и постр.в

него Здравна служба и 

Митница-едноетажва масивна 

сграда със застроена площ от

122,11 м2 1688/15.01.61

2094 публична 20.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др.
кв.709,

УПИ L ІV-5144

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други имот с площ от 44 529,09 м2 1688/15.01.61

2095 публична 21.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ V-610

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други имот с площ от 2 899,38 м2

Съставен нов АПДС № 

4926/03.09.2011 г. 1688/15.01.61

2096 публична 21.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ VІІ-610

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други имот с площ от 885,21 м2

Съставен нов АПДС №

4860/11.02.2011 г. 1688/15.01.61

2097 публична 21.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХІІІ-610

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други имот с площ от 24 948,21 м2 1688/15.01.61

2098 публична 21.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ Х-610

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други имот с площ от 4 913,49 м2

Съставен нов АДС № 4863/

11.05.2011 г. 1688/15.01.61

2099 публична 21.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХІ-610

Източна промишлена зона -

Товарна гара Други имот с площ от 2 636,54 м2

Съставен нов АПДС №

4854/29.04.2011 г. 1688/15.01.61

2100 частна 21.01.2003

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,Разпо-

реждане №6/00г.-МС,

приемо-

предавателен

протокол и др. имот № 077001 местност "Юртлука" Други пасище, мера с площ от 10 дка



2101 частна 21.01.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,Разпо-

реждане №6/00г.-МС,

приемо-

предавателен

протокол и др. имот № 000971

на път І-2 Русе-Разград-

км.33+890 Отписан

Съор.поддържане с площ от

6,656 дка и стопанска сграда -

кошара-паянтова,едноетажна със 

застроена площ 247 м2

Отписан със З-д №

9500-421/07.08.08г.на

ОУ-област Русе

151/22.07.93г.-

Ветово

2102 частна 21.01.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,Разпо-

реждане №6/00г.-МС,

приемо-

предавателен

протокол и др. имот № 000972

на път І-2 Русе-Разград-

км.33+890 Отписан

Съор.поддържане с площ от

0,634 дка и склад за материали-

полумасивна едноетажна сграда 

със застр.площ 52 м2

Отписан със З-д №

9500-421/07.08.08г.на

ОУ-област Русе

2103 частна 21.01.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,ПМС №

143/00т.,Указ № 

1/99г.

И скица имот № 000324

на път І-2 Русе-Разград-

км.33+890 Други

Съор.поддържане с площ от

7,616 дка и кантон със застр.

Площ 208 м2

Върху имота има постр.

Два броя гаражи,

собственост на "Пътно

поддържане"ЕООД-Рс

с АДС № 2104/21.01.03 г.

Съставен нов АЧДС №

6734/29.11.2019 г.

151/22.07.93г.-

Ветово

2104 частна 21.01.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,Разпо-

реждане №6/00г.-МС,

приемо-

предавателен

протокол и др. имот № 000324

на път І-2 Русе-Разград-

км.33+890 Отписан

Два броя гаражи - масивна

едноетажна сграда със застр.

Площ от 86 м2

Отписан със З-д №

9500-421/07.08.08г.на

ОУ-област Русе

151/22.07.93г.-

Ветово

2105 частна 21.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ул."Бояна" № 1 Държавен

ПИ № 5178 с площ 2 194 м2 и

постр.в него сгради:шлосерска

работилница със застр.площ от

96,60 м2, учебно-производствен

корпус със застр.площ 820,80 м2 и 

портиерна от 11,10 м2

Съставен нов АДС №

4505/09.12.08 г.

2106 частна 21.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

ОНС-Русе, З-д на

кмета на община Рс,

скица УПИ ХХІ-615 Източна промишлена зона Отписан

имот с площ от 31 082 м2 и постр.

В него 18 броя сгради

Отписан със З-д №

9500-407/30.11.2010 г.

на ОУ-област Русе

2581/28.12.50г.,

4015/14.11.70г.

2107 частна 21.01.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 във връзка с чл.

71 от ЗДС,Окръжно

ВО-31 от 80г. и др.
кв.28, УПИ

3131 ул."Екзарх Йосиф" № 9 Държавен

имот с площ 165 м2 и построената

върху него едноетажна полума-

сивна жилищна сграда със

застроена площ от 143 м2

Съставен нов АДС №

4261/15.12.07 г. 7370/27.09.80г.

2108 частна 21.01.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
кв.14, ПИ №

446 блок № 9,вх.Б, ет.1, ап.2 Други

апартамент 2, вх.Б, ет.1 в блок

№ 9 със застроена площ от

65,27 м2, изба № 3 с площ 3,77м и 

гараж № 4 със застроена площ 

17,12 м2 8653/07.02.89г.

2109 частна 22.01.2003
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

чл.11 от З-на за нас-

ледството във връзка

с чл.6 от ЗС и др.
кв.29, УПИ 

ІV-168 Отписан имот с площ от 1 410 м2

Отписан със З-д №

9500-468/08.09.03г.

На ОУ на област Русе

123 и 124/91г.и

1710 и 1711/02



2110 частна 22.01.2003
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 143022 местност "Еледжи тепе" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Навес за торове и ССМ" с площ

от 4,047 дка

Отписан със З-д №

9500-260/31.03.06г.на

ОУ-област Русе

2111 частна 22.01.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,Решение

№ 2/02г.на СГС и др.
кв.79, УПИ

ІІІ Други

Обект "Складове Държавен

резерв" с площ 12 620 м2 и

построените върху него два броя

складове от по 77,50 м2 и 46,50

м2

2112 частна 22.01.2003
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 149004 "Стопански двор" Отписан

"Свободен парцел" от

"Пилчарници 2" с площ 6,304 дка

Отписан със З-д №

9500-249/11.05.04г.

На ОУ на област Русе

2113 частна 22.01.2003

с.Каран 

Върбовка,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел І,част от

имот № 000049 "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

44,748 дка

2114 частна 22.01.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІ,част от

имот № 000134 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Склад за материали и машини" с

площ от 4,504 дка

Отписан със З-д №

9500-630/29.12.04г.

На ОУ на област Русе

2115 частна 22.01.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052009 местност "Бабин кладенец" Държавен

прилежащ терен към обект

"Селскостопански склад" с площ

от 0,416 дка

2116 частна 22.01.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052011 местност "Бабин кладенец" Държавен

"Свободен терен" от Стопански

двор с площ от 18,861 дка

2117 частна 22.01.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052003 местност "Бабин кладенец" Държавен

"Свободен терен" от Стопански

двор с площ от 1,910 дка

Съставен нов АЧДС №

6909/02.07.2020 г.

2118 частна 22.01.2003
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.20

от наредба за събира-

не на данъци и такси,

изп.лист № 137/56г.,

акт за изземване от

28.02.60 г.
кв.60, УПИ

ХІІ-614 Отписан

част от УПИ ХІІ-614 в кв.60 с

площ от 500 м2 ид.ч. От целия с

площ от 1 220 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-601/25.08.2014 г. 

на ОУ-област Русе 86/16.01.70 г.

2119 частна 22.01.2003
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във

връзка със З-д № 954/

30.09.02г.-Областен

управител, скица
кв.44, УПИ

ІІІ Отписан

Социално - педагогически

интернат "П.Р.Славейков":

Училище-масивна двуетажна

сграда със застроена площ от

640 м2, Интернат - масивна

двуетажна сграда със застроена

площ от 216 м2. Сградите са

построени върху терен, който е

общинска собственост.

Отписан със З-д №

РД 02-12-330/17.04.08г. на 

МРРБ        Преминава в 

собственост на 

Общ.Борово

1/28.02.51г.,

36/10.11.92 г.

2120 частна 22.01.2003
гара Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.6, парцел

ІІ-150 Държавен

прилежащ терен към обект

"Ремонтна база" от "База за

механизация"-гара Бяла с площ

от 5 561 м2



2121 частна 23.01.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.138, парцел

ХХХVІ

част от "Стопански двор" -

/пътя за Русе/ Отписан

прилежащ терен към сграда

"Склад за материали"" с

площ от 309 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-241/18.04.16 г.

на ОУ-оБласт Русе

2122 частна 23.01.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.138, парцел

ІІ

част от "Стопански двор" -

/пътя за Русе/ Отписан

прилежащ терен към сграда

"Склад за материали"" с

площ от 4 057 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-241/18.04.16 г.

на ОУ-оБласт Русе

2123 частна 23.01.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ №

987 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Навес метална конструкция"" с

площ от 545 м2

Отписан със З-д №

9500-88/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

2124 частна 23.01.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ №

988 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Зърнопункт"" с площ от 12 050 м2

Отписан със З-д №

9500-88/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

2125 частна 23.01.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ №

989 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Ремонтна работилница"" с площ 

от 2 850 м2

Отписан със З-д №

9500-88/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

2126 частна 23.01.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ №

992 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Колиен кантар"" с площ от 1 480 

м2

2127 частна 23.01.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ №

1011 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Навес за фуражи"" с площ от 

2 660 м2

Отписан със З-д №

9500-88/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

2128 частна 23.01.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ №

1012 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Гаражи"" с площ от 1 792 м2

Отписан със З-д №

9500-88/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

2129 частна 23.01.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ №

1013 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Площадка за съхранение на 

машини"" с площ от 3 205 м2

Отписан със З-д №

9500-88/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

2130 частна 23.01.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ №

1014 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Автосервиз и автомивка" с площ 

от 1 700 м2

Отписан със З-д №

9500-88/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

2131 частна 23.01.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ №

1027 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Трафопост с Агрегатно" с площ от 

4 694 м2

Отписан със З-д №

9500-88/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

2132 частна 23.01.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ №

1064 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Склад, навес и асфалтова 

площадка" с площ от 3 410 м2

Отписан със З-д №

9500-88/01.02.06г.на

ОУ-област Русе

2133 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, УПИ

LI "Стопански двор" Отписан

терен към обект "Стратификалня"

с площ от 3 721 м2

Отписан със З-д №

9500-585/02.12.04г.на

ОУ на област Русе

2134 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, УПИ

VІ "Стопански двор" Отписан

"Свободен терен" от Стопански 

двор с площ от 1 357 м2

Отписан със З-д №

9500-242/11.05.04г.на

ОУ на област Русе

2135 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, УПИ

ІІ "Стопански двор" Отписан

"Свободен терен" от Стопански 

двор с площ от 1 258 м2

Отписан със З-д №

9500-242/11.05.04г.на

ОУ на област Русе

2136 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, УПИ

V "Стопански двор" Отписан

"Свободен терен" от Стопански 

двор с площ от 1 584 м2

Отписан със З-д №

9500-242/11.05.04г.на

ОУ на област Русе

2137 частна 23.01.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 25 землището на селото Отписан

терен към обект "Трафопост" от

"Битов сектор" на "Агролакт" с

площ от 0,288 дка

Отписан със З-д №

9500-344/22.05.03г.на

ОУ на област Русе



2138 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

VІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сгради

"Ремонтна работилница" с площ 

от 1 782 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2139 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

VІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Гаражи" с площ от 3 259 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2140 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Ремонтна работилница" с площ 

от 1 777 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2141 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Диагностичен пункт" с площ от

1 975 м2  

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2142 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХVІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Телчарник" с площ от

2 451 м2  

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2143 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХІХ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Краварник № 5" с площ от

4 393 м2  

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2144 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Млекосъбирателен пункт" с площ 

от 936 м2  

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2145 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХVІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Зърноплощадка" с площ от 

13 557 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2146 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХІХ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Дърводелска работилница" с 

площ от  454 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2147 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХХІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Склад за фураж" с площ от  756 

м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2148 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХХІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Битова сграда" с площ от  946 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2149 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХХІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Телчарник" с площ от  2 071 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2150 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХХV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Телчарник" с площ от  3 800 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2151 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХХVІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Краварник" с площ от  2 143 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2152 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХХVІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Краварник" с площ от  3 153 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2153 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХХІХ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Краварник № 2" с площ от  3 215 

м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2154 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХL "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Краварник № 3" с площ от  3 329 

м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2155 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХLІІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Фуражомелка" с площ от  1 019 

м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе



2156 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХLІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Портал-пропуск" с площ от  24 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2157 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХLV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Кантар-колиен" с площ от  862 м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2158 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХLVІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Бензиностанция" с площ от  1 676 

м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2159 частна 23.01.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

L "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Склад за тютюн" с площ от  2 784 

м2

Отписан със З-д №

9500-586/02.12.04г. На

ОУ-област Русе

2160 частна 27.01.2002
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.49, парцел

VІ-400 "Стопански двор" Отписан

"Свободен парцел" с площ от

6 930 м2

Отписан със З-д №

9500-234/11.05.04г.на

ОУ на област Русе

2161 частна 27.01.2002
гр.Русе,

общ.Русе чл.68 от ЗДС,скица имот № 000509 местност "Орта Екенлик" Държавен

682/5 482 м2 ид.части от имот

№ 000509

Съставен нов АДС № 4607/

22.05.2009 г.

2162 частна 30.01.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,скица

и др.
кв.56, УПИ

І-727 Отписан имот с площ от 920 м2

Отписан със З-д №

9500-398/06.07.07г.на

ОУ-област Русе

107/175/

16.07.69 г.

2163 частна 30.01.2003
с.Топчии,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.1 от

Закона за горите,

скица имот № 000267 Други

имот с площ от 3,622 дка -

залесена територия - ДГФ

2164 частна 30.01.2003
с.Топчии,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.1 от

Закона за горите,

скица имот № 000267 Други

имот с площ от 6,635 дка -

залесена територия - ДГФ

2165 частна 30.01.2003
с.Топчии,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.1 от

Закона за горите,

скица имот № 000268 Други

имот с площ от 4,526 дка -

залесена територия - ДГФ

2166 частна 30.01.2003
с.Топчии,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.1 от

Закона за горите,

скица имот № 000269 Други

имот с площ от 1,027 дка -

залесена територия - ДГФ

2167 частна 10.02.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, акт за

изземване на 

описано

имущество и чл.79 от

ЗС,чл.20 от НСДТ
кв.27, УПИ

V-218 Държавен имот с площ от 680 м2

Съставен нов АДС №

4570/07.05.2009 г.

107/07.05.56г.,

актуализиран

АДС № 107/

14.06.83г.

2168 частна 10.02.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, акт за

изземване на 

описано

имущество във връз-

ка с чл.20 от НСДТ

и др.
кв.46, УПИ

І-790 Държавен имот с площ от 774 м2

От имота е образуван

ПИ № 974, за който е

отреден УПИ І в кв. 46 и

за него е съставен нов

АЧДС № 4572/07.05.09

124/16.07.56г.,

актуализиран

АДС № 124/

16.06.83г.



2169 публична 11.02.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МТС,приемо-предав.

Протокол от 

12.08.02г.,

заповед №96/03 г. УПИ ІІ-1 Западна промишлена зона Други

имот с площ от 29 910 м2 и

построената в него сграда-

Трафопост-едноетажна,монолитна

със застроена площ 27 м2

Съставен нов АДС №

4405/27.06.08.г.

867 и 868/

28.12.50 г. и

459/19.03.01г.

2170 публична 11.02.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МТС,приемо-предав.

Протокол от 

12.08.02г.,

заповед №96/03 г. УПИ І-1 Западна промишлена зона Други

имот с площ от 88 459 м2 и постр.

В него сгради:трафопост № 1

със застроена площ 112 м2 и

трафопост № 2 със застроена

площ от 112 м2

Съставен нов АДС №

4404/27.06.08.г.

867 и 868/

28.12.50 г. и

460/19.03.01г.

2171 частна 12.02.2003
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

част от имот №

203002-парцел

11 "Стопански двор № 2" Отписан

прилежащ терен към селскосто-

панска сграда с площ 1,485 дка

Отписан със З-д №

9500-18/10.01.05 г.на

ОУ-област Русе

2172 частна 12.02.2003
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

част от имот №

000241-парцел

6 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Складове за фураж" с площ от

1,452 дка

2173 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 001017 местност "Овцеферма" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

3,313 дка

2174 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 001001 местност "Овцеферма" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

4,237 дка

2175 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 001002 местност "Овцеферма" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

1,713 дка

2176 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 001004 местност "Овцеферма" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

10,776 дка

2177 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 001008 местност "Овцеферма" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

2,603 дка

2178 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 001012 местност "Овцеферма" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

3,349 дка

2179 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 001013 местност "Овцеферма" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

12,705 дка

2180 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 001015 местност "Овцеферма" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

1,815 дка

2181 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002001 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

8,388 дка

2182 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002002 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

2,402 дка

2183 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002004 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

0,627 дка

2184 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002005 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

1,058 дка



2185 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002013 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

0,847 дка

2186 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002019 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

4,904 дка

2187 частна 12.02.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002024 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" с площ от

1,625 дка

2188 частна 18.02.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.10б

от ЗСПЗЗ, скица
кв.74, УПИ 

І-1180 Отписан имот с площ от 739 м2

Отписан със З-д №

9500-18/10.01.09г.на

ОУ-област Русе

10/06.06.56г.и

78/08.04.65г.

2189 частна 24.02.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,НА №

165,том ХІVІ,дело

15112 от 97г. И др.
кв.407, УПИ

Х-4457,4458 ул."Велес" № 6 Отписан

апартамент №2, ет.1 със застр.

Площ 67,06 м2,изба №3 с площ

6,54 м2

Отписан със З-д №

9500-307/21.05.03г.на

ОУ на област Русе

2190 частна 25.02.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013017 местност "Под ормана" Държавен

свободен парцел с площ

 4,650 дка

2191 частна 25.02.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013013 местност "Под ормана" Отписан

свободен парцел с площ

11,935 дка

Отписан със З-д №

9500-273/01.06.04г.на

ОУ на област Русе

2192 частна 25.02.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013027 местност "Под ормана" Отписан

свободен парцел с площ

3,814 дка

Отписан със З-д №

9500-276/02.06.04г.на

ОУ на област Русе

2193 частна 25.02.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013005 местност "Под ормана" Държавен

свободен парцел с площ

7,519 дка

Съставен нов АДС №

4491/02.12.08 г.

2194 частна 25.02.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013001 местност "Орта Екенлик" Отписан

свободен парцел с площ

21,860 дка

Отписан със З-д №

9500-271/01.06.04г.на

ОУ на област Русе

2195 частна 25.02.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013029 местност "Под ормана" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Зърносушилня" с площ от

11,294 дка

Отписан със З-д №

9500-451/16.09.04г.на

ОУ на област Русе

2196 частна 25.02.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013028 местност "Под ормана" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Склад за сено и слама" с площ от 

6,217 дка

Отписан със З-д №

9500-662/20.11.07г.на

ОУ-област Русе

2197 частна 25.02.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 30,част 

от

имот № 000161 местност "Борисовско" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Лечебница" с площ от 0,959 дка

Отписан със З-д №

9500-595/10.12.04г.на

ОУ на област Русе

2198 частна 25.02.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 28,част 

от

имот № 000161 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към обект

"Пречиствателна станция" с площ 

от 0,772 дка

2199 частна 25.02.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 50,част 

от

имот № 000161 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към обект

"Битова сграда" с площ от 0,921 

дка

2200 частна 25.02.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 31,част 

от

имот № 000161 местност "Борисовско" Отписан

прилежащ терен към обект

"Умрели животни" с площ от 7,075 

дка

Отписан със З-д №

9500-595/10.12.04г.на

ОУ на област Русе

2201 частна 25.02.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 48,част 

от

имот № 000161 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към обект

"Сграда ГСМ" с площ от 0,745 дка

2202 частна 25.02.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 39,част 

от

имот № 000161 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към обект

"Силажовместилище" с площ от 

1,196 дка



2203 частна 25.02.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 43,част 

от

имот № 000161 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към обект

"Кантар" с площ от 1,364 дка

2204 частна 25.02.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 37,част 

от

имот № 000161 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към обект

"Силажовместилище" с площ от 

0,933 дка

2205 частна 25.02.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел 36,част 

от

имот № 000161 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към обект

"Силажовместилище" с площ от 

0,936 дка

2206 частна 25.02.2003
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000456 местност "Ялията" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Конюшня" с площ от 3,519 дка

Отписан със З-д №

9500-224/20.06.05г.на

ОУ-област Русе

2207 частна 25.02.2003
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000397 местност "Ялията" Отписан

прилежащ терен към обект 

"Сграда" с площ от 3,992 дка

Отписан със З-д №

9500-224/20.06.05г.на

ОУ-област Русе

2208 частна 27.02.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,прот.

Обр.16 и др. кв.10, ПИ № 2 Отписан

имот с площ от 6 531 м2 и постр.в

него 3 броя сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-329/ 26.04.2012 г. 

на ОУ-област Русе 9177/12.03.93г.

2209 публична 05.03.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

ИК на ОНС-Русе и др.
кв.431,УПИ

І-2017

бул."Цар Освободител"

№105а Други

имот с площ от 11 712 м2 и постр. 

В него сграда, състояща се от 4 

корпуса

Съставен нов АПДС №

6257/14.09.2015 г.

810/774/50г.,

актуализирани

09.07.93 г.

2210 публична 05.03.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

ИК на ОНС-Русе и др. УПИ V Източна промишлена зона Други

имот с площ от 2 082 м2.В  имота е 

построена сграда по чл.20,ал.4 от 

ППЗТСУ,състояща се от учебна 

ремонтна работилница, гараж, 

хале и 4 бр.кабинети. Сградата е 

със застроена площ от 738 м2

Съставен нов АПДС №

6798/04.02.2020 г.

2211 частна 05.03.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013015 местност "Под ормана" Отписан

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2,867 дка

Отписан със З-д №

9500-273/01.06.04г.на

ОУ на област Русе

2212 частна 05.03.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013022 местност "Под ормана" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2,870 дка

2213 частна 05.03.2003
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 069006 местност "Смилекин" Отписан

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2,953 дка

Отписан със З-д №

9500-173/26.03.04г.на

ОУ на област Русе

2214 частна 05.03.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170005 местност "Дренето" Отписан

прилежащ терен към обект

"Овчарник" с площ 4,585 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-241/18.04.16 г.

на ОУ-оБласт Русе

2215 частна 05.03.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.140г, парцел

ХVІ

Стопански двор "До

летището" Държавен

прилежащ терен към обект

"Силажовместилище" с площ от

3 157 м2

2216 частна 05.03.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050011 местност "Бабин кладенец" Отписан

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 3,208 дка

Отписан със З-д №

9500-247/11.05.04г.на

ОУ на област Русе

2217 частна 05.03.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050008 местност "Бабин кладенец" Отписан

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2,464 дка

Отписан със З-д №

9500-247/11.05.04г.на

ОУ на област Русе

2218 частна 05.03.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051005 местност "Бабин кладенец" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 108,129 дка



2219 частна 05.03.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052003 местност "Бабин кладенец" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 1,910 дка

2220 частна 05.03.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052011 местност "Бабин кладенец" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 18,861 дка

2221 частна 05.03.2003
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071006 местност "Стопански двор" Отписан

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 17,624 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-611/23.07.12 г.

на ОУ-област Русе

2222 частна 05.03.2003
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071009 местност "Стопански двор" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 0,896 дка

2223 частна 05.03.2003
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071012 местност "Стопански двор" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 11,016 дка

2224 частна 05.03.2003
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071017 местност "Стопански двор" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 14,964 дка

2225 частна 05.03.2003
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071019 местност "Стопански двор" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 42,716 дка

2226 частна 06.03.2003
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110009 местност "Драките" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 10,501 дка

2227 частна 06.03.2003
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110012 местност "Драките" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 3,197 дка

2228 частна 06.03.2003
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110020 местност "Драките" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 0,605 дка

Съставен нов АЧДС №

6908/02.07.2020 г.

2229 частна 06.03.2003
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110021 местност "Драките" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 1,289 дка

2230 частна 06.03.2003
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110024 местност "Драките" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 12,372 дка

2231 частна 06.03.2003
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110025 местност "Драките" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 8,531 дка

2232 частна 06.03.2003
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110031 местност "Драките" Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 9,262 дка

2233 частна 14.03.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ",скица
кв.502,УПИ

L ІІ-5124 бул."Родина" № 35 Смесен

имот с площ от 387 м2 и част от

жилищен блок № 1,състоящ се

от: апартамент 1 със застроена

площ 57,40 м2,изба №№1 и 2 с

площ 42,70 м2,заедно с 54,10%

ид.ч. От ОЧС

Със З-д № 9500-548/

16.10.03г.на ОУ на

област Русе се отпис-

ва ап.№1 в бл.27 и

минава в собственост

на Евгений Василев.

Съставен нов АЧДС №

6501/18.06.2018 г. 884/28.12.50г.



2234 частна 14.03.2003
с.Топчии,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,РМС №

124/92г.,Решение по

ф.д.34241/92г.на Соф.

Гр.съд и др.
кв.45, парцел

ХІІ ул."Девети септември" № 21 Други

част от административна сграда-

5,39%ид.ч. От масивна двует.

Сграда със застроена площ от

305 м2 и РЗП-610 м2,с реално

ползване на: І ет.-помешение с

площ 12,64 м26,ІІ ет.-две помещ.

С площ 44,67 м2, сутерен-две

помещения с площ 16,74 м2,

заедно със съответния% от ОЧС 436/29.11.69г.

2235 частна 14.03.2003
с.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,РМС №

124/92г.,Решение по

ф.д.34241/92г.на Соф.

Гр.съд и др.
кв.3, парцел

ІІ ул."Боровец" № 1 Други

част от административна сграда-

15,65% ид.ч. От масивна трие-

тажна сграда със застроена площ 

от 230 м2 и РЗП-736 м2.Теренът 

върху който е построена сградата е 

актуван с АДС № 603/26.06.72 г.

601/26.06.72г.,

603/26.06.72г.

2236 частна 14.03.2003
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 044004 местност "Стопански двор" Отписан

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,007 дка

Отписан със З-д №

9500-485/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2237 частна 17.03.2003
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 044005 местност "Стопански двор" Отписан

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 5,535 дка

Отписан със З-д №

9500-485/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2238 частна 17.03.2003
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051012 местност "Стопански двор 2" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 3,795 дка

2239 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033001 местност "Стопански двор" Отписан

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,495 дка

Отписан със З-д №

9500-261/09.07.2010 г. на 

Областен управител на 

област Русе

2240 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 034001 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,500 дка

2241 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 036002 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,515 дка

2242 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 036003 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 2,813 дка

2243 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 036005 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,912 дка

2244 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 036007 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,870 дка

2245 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 036006 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,325 дка



2246 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038002 местност "В лозята" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 6,877 дка

2247 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038005 местност "В лозята" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,254 дка

2248 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038008 местност "В лозята" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 0,379 дка

2249 частна 17.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038009 местност "В лозята" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 4,488 дка

2250 частна 18.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038011 местност "В лозята" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 3,940 дка

2251 частна 18.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038012 местност "В лозята" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 11,718 дка

2252 частна 18.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 034002 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,500 дка

2253 частна 18.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035001 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,364 дка

2254 частна 18.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035003 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 2,019 дка

2255 частна 18.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035004 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,014 дка

2256 частна 18.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035006 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 0,902 дка

2257 частна 18.03.2003
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 036001 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,983 дка

2258 частна 18.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050035 местност "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 13,289 дка

2259 частна 18.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051003 местност "Стопански двор 2" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 2,184 дка

2260 частна 18.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051015 местност "Стопански двор 2" Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 5,748 дка

2261 частна 19.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050025 местност "Стопански двор " Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 6,883 дка

2262 частна 19.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050019 местност "Стопански двор " Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 4,006 дка

2263 частна 19.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050009 местност "Стопански двор " Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,334 дка



2264 частна 19.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050008 местност "Стопански двор " Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 4,116 дка

2265 частна 19.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050006 местност "Стопански двор " Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,078 дка

2266 частна 19.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050005 местност "Стопански двор " Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 1,770 дка

2267 частна 19.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050002 местност "Стопански двор " Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 4,865 дка

2268 частна 19.03.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050001 местност "Стопански двор " Държавен

"Свободен парцел" в Стопански

двор с площ от 2,478 дка

2269 частна 24.03.2003
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.24 от

ЗСПЗЗ и др. имот № 000190 местност "Аблановското" Отписан имот с площ от 35,973 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-270/26.05.20 г. на 

ОУ - област Русе като 

неправилно актуван като 

държавна собственост

2270 публична 24.03.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,РМС №

882/29.12.02г.,прием

о предавателен 

протокол и скица
кв.238, УПИ

І-1725 ул."Хан Аспарух" № 1 Други

част от реално обособена

масивна сграда с разгъната

застроена площ 2 600 м2, цялата 

от 5 000 м2, заедно със 

съответните ид.части от УПИ І-1725 

в кв. 238 с площ 2 583 м2

Съставен нов АДС №

4952/07.12.2011 г.

4716/16.07.73г.,

263/07.08.00г.

2271 частна 07.04.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,изп.лист

№ 930/53г.,-РНС във

връзка с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.172, УПИ

ХІІ-741 Отписан имот с площ от 500 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-222/23.04.18 г.

на ОУ - област Русе 35/27.07.54 г.

2272 частна 07.04.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,изп.лист

№ 930/53г.,-РНС във

връзка с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.172, УПИ

ХV-743 Отписан имот с площ от 750 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-222/23.04.18 г.

на ОУ - област Русе 25/27.07.54 г.

2273 частна 07.04.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,изп.лист

№ 930/53г.,-РНС във

връзка с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.172, УПИ

ХІХ-1733 Отписан имот с площ от 500 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-222/23.04.18 г.

на ОУ - област Русе 25/27.07.54 г.

2274 частна 07.04.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.57, УПИ

ІІІ-695 Отписан

част от УПИ ІІІ-695 в кв.57 с площ 

от 800 м2 ид.ч. От целия с площ от 

1 050 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-218/20.04.18 г.

на ОУ - област Русе 61/15.01.65г.

2275 частна 11.04.2003
с.Ястребово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024010 местност "Пунгарлъка" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Склад за зърно" с площ 0,463

дка

2276 частна 11.04.2003
с.Ястребово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024001 местност "Пунгарлъка" Отписан имот с площ от 9,349 дка .



2277 частна 11.04.2003
с.Ястребово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024008 местност "Пунгарлъка" Отписан имот с площ от 7,580 дка

Отписан със З-д №

9500-367/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

2278 частна 11.04.2003
с.Ястребово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024003 местност "Пунгарлъка" Отписан имот с площ от 12,510 дка

Отписан със З-д №

9500-367/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

2279 частна 11.04.2003
с.Ястребово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024013 местност "Пунгарлъка" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Млекопримателен пункт" с площ 

0,234 дка

2280 публична 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХVІ-5131 "Нова махала" Други

имот с площ от 3 699 м2

от км.11+350 до км.11+538 по

4-та жп линия

Съставен нов АПДС №

5444/04.04.2014 г.

2281 публична 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХL VІІ-5116

к-с "Възраждане",

в района на "Военна рампа" Други

имот с площ от 12 003 м2

от км.7+602 до км.8+645 

2282 публична 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХХVІ-33

Крайбрежна ивица,

междугарието пост 12-гара

Русе-Разпределителна Други

имот с площ от 1 200 м2

от км.1+320 до км.1+408 

Съставен нов АПДС №

6316/29.03.2016 г.

2283 публична 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХХІХ-5149

Източна промишлена зона,

Товарна гара Други имот с площ от 7 178 м2

Съставен нов АПДС № 

4880/07.06.2011 г.

2284 публична 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХL ІV-5144

Източна промишлена зона,

Товарна гара Други имот с площ от 4 535 м2

С влязла в сила кад.карта 

имотът получава ид. 

63427.8.879 и за него е 

съставен нов АДС № 

5298/19.02.2013 г.

2285 публична 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ VІІ-12

Западна промишлена зона,

гара Русе-запад Други имот с площ от 2 920 м2

Съставен нов АПДС №

4831/17.03.2011 г.

2286 публична 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХV-21

Западна промишлена зона,

междугарието Русе-запад пост 

12

Други имот с площ от 1 726 м2

Съставен нов АДС №

4838/17.03.2011 г.

2287 публична 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ІІІ-19 Източна промишлена зона Други

имот с площ от 17 651 м2-

от км.6+600 до км.7+592 по 4-та

жп линия

2288 публична 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХL V-5144 Източна промишлена зона Други

имот с площ от 460 м2-

от км.7+592 до км.7+612 по 4-та

жп линия

Съставен нов АПДС №

6486/10.05.2018 г.

2289 публична 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХVІІ-5131 Централна градска част Други

имот с площ от 898 м2-

от км.11+311 до км.11+350 по 4-та 

жп линия

Съставен нов АПДС №

5443/04.04.2014 г.

2290 частна 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013026 местност "Под ормана" Държавен

прилежащ терен към "Силажна

яма" с площ от 2,873 дка

Съставен нов АЧДС №

6453/22.12.2017 г.

2291 частна 14.04.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013028 местност "Под ормана" Държавен

прилежащ терен към "Склад за 

сено и слама" с площ от 6,217 дка

2292 частна 14.04.2003

с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и 

др.

кв.121,УПИ

ХІ "Стопански двор" Отписан

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 2 175 м2

Отписан със З-д №

9500-294/10.06.04г.на

ОУ-област Русе

2293 частна 14.04.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121,УПИ

ХІV "Стопански двор" Отписан

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 3 835 м2

Отписан със З-д №

9500-294/10.06.04г.на

ОУ-област Русе



2294 частна 15.04.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.чл.

15в и 14,ал.2 от З-на 

за горите,чл.чл.15,

ал.1,т.1 и 17,ал.1,т.9

от ППЗГ и др. имот № 000521 местност "Текето" Други имот с площ от 3,003 дка

2295 частна 15.04.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.чл.

15в и 14,ал.2 от З-на 

за горите,чл.чл.15,

ал.1,т.1 и 17,ал.1,т.9

от ППЗГ и др. имот № 000531 местност "Текето" Други имот с площ от 1,630 дка

2296 частна 15.04.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.чл.

15в и 14,ал.2 от З-на 

за горите,чл.чл.15,

ал.1,т.1 и 17,ал.1,т.9

от ППЗГ и др. имот № 000532 местност "Текето" Други  

съгласно договор за

продажба от 04.02.04

между НУГ към МЗГ и

"Параходство БРП"

ЕАД-Русе,имотът е

собственост на "Пара-

ходство БРП"ЕАД-Рс.

За имота е съставен 

нов АДС № 3101/

22.06.04 г.и АДС №

2296/15.04.03г.е

АНУЛИРАН

2297 частна 15.04.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.чл.

15в и 14,ал.2 от З-на 

за горите,чл.чл.15,

ал.1,т.1 и 17,ал.1,т.9

от ППЗГ и др. имот № 000534 местност "Текето" Други имот с площ от 2,000 дка

2298 частна 15.04.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.чл.

15в и 14,ал.2 от З-на 

за горите,чл.чл.15,

ал.1,т.1 и 17,ал.1,т.9

от ППЗГ и др. имот № 000535 местност "Текето" Други имот с площ от 1,308 дка

2299 частна 15.04.2003
с.Малко Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000096 местност "Старите лозя" Отписан

Свободен парцел от "Склад за

амбалаж" с площ от 3,886 дка

Отписан със З-д №

9500-188/07.04.04г.на

ОУ-област Русе

2300 частна 15.04.2003
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 098002 местност "Кайлийското" Държавен "Овчарник" с площ от 2,370 м2

2301 частна 15.04.2003
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 098003 местност "Кайлийското" Държавен

"Асфалтова площадка" от

5,575 м2

2302 частна 15.04.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.51, УПИ

ІV-399 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Масивна

сграда" с площ 663 м2

Отписан със З-д №

9500-611/21.12.04г.на

ОУ-област Русе

2303 частна 16.04.2003
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.47, УПИ

І "Стопански двор" Отписан

Свободен парцел от "Стопански

двор" с площ 4 556 м2

Отписан със З-д №

9500-295/10.06.04г.на

ОУ-област Русе

2304 частна 16.04.2003
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.45, УПИ

І "Стопански двор" Отписан

Свободен парцел от "Стопански

двор" с площ 4 045 м2

Отписан със З-д №

9500-295/10.06.04г.на

ОУ-област Русе

2305 частна 16.04.2003
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.47, УПИ

ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към обект

"Водна кула" с площ от 655 м2



2306 частна 16.04.2003
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.47, УПИ

ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към обект

"Административна сграда" с площ 

от 1 283 м2

2307 частна 16.04.2003
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.47, УПИ

ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към обект

"Трафопост" с площ от 85 м2

2308 частна 16.04.2003
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.48, УПИ

ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към обект

"Зърноплощадка" с площ от 

2 746 м2

2309 частна 16.04.2003
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.48, УПИ

ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към обект

"Площадка" с площ от 1 263 м2

2310 частна 16.04.2003
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.1, УПИ

VІ-7 Отписан имот с площ от 1 000 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-585/16.07.12 г.

на ОУ-област Русе 20/06.04.56г.

2311 частна 16.04.2003
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.56, УПИ

ХVІ-532 Отписан имот с площ от 1 000 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-585/16.07.12 г.

на ОУ-област Русе 20/06.04.56г.

2312 частна 16.04.2003
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, район№3,

обект № 3 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Телчарник" с площ от 3 438 м2 Съставен нов АЧДС №

2313 частна 16.04.2003
с.Равно,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.59 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Склад за зърно" с площ от 1 329 

м2

2314 частна 16.04.2003
с.Равно,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.55 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Кантар" с площ от 660 м2

2315 частна 16.04.2003
с.Равно,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.54 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Ремонтна работилница" с площ 

от 3 607 м2

2316 частна 16.04.2003
с.Равно,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.59 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Краварник" с площ от 5 458 м2

2317 частна 16.04.2003
с.Равно,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.59 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Склад за зърно" с площ от 2725 

м2

2318 частна 16.04.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ХІХ-част

от имот № 

000069

"Стопански двор"-

до Летището Държавен

прилежащ терен към сграда

"Обор" с площ от 5,808 дка

2319 частна 16.04.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ХХІІ-част

от имот № 

000069

"Стопански двор"-

до Летището Държавен

прилежащ терен към сграда

"Склад за торове" с площ от 2,417 

дка

2320 частна 17.04.2003
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110045 местност "Драките" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 15,338 дка



2321 частна 17.04.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000134 местност "Катарае" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Склад за материали" с площ от 

4,504 дка

За п-л І, кад № 1 с площ от 

4,504 дка, част от ПИ № 

000134 е съставен АЧДС № 

2114/22.01.2003 г., отписан 

със З-д № 9500-

630/29.1204 г. на ОУ-

област Русе

За парцел ІІ, кад. № 2 с 

площ 1722 м2 е съставен 

АЧДС № 160/03.02.2000 г., 

отписан със З-д №

5-95-00-417/14.04.2015 г. 

на ОУ-област Русе

2322 частна 17.04.2003
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131003 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Силажна яма" с площ от 0,853 дка

2323 частна 17.04.2003
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131016 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Водоем" с площ от 0,039 дка

2324 частна 17.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009043 местност "Шосето" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 5,551 дка

2325 частна 17.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009006 "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 7,568 дка

2326 частна 18.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009007 местност "Шосето" Отписан

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 3,693 дка

Отписан със З-д №

9500-487/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2327 частна 18.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009012 местност "Шосето" Отписан

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 0,942 дка

Отписан със З-д №

9500-487/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2328 частна 18.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009016 местност "Шосето" Отписан

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 4,361 дка

Отписан със З-д №

9500-487/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2329 частна 18.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009020 местност "Шосето" Отписан

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 0,783 дка

Отписан със З-д №

9500-487/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2330 частна 18.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009021 местност "Шосето" Отписан

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 2,924 дка

Отписан със З-д №

9500-487/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2331 частна 18.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009029 местност "Шосето" Отписан

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 0,532 дка

Отписан със З-д №

9500-487/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2332 частна 18.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009031 местност "Шосето" Отписан

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 1,832 дка

Отписан със З-д №

9500-487/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2333 частна 18.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009035 местност "Шосето" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 0,475 дка

2334 частна 18.04.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009041 местност "Шосето" Отписан

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 9,472 дка

Отписан със З-д №

9500-487/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2335 частна 18.04.2003
с.Горно Абланово

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.90, парцел

ІІІ "Стопански двор" Отписан

"Свободен парцел" към обект

"Телчарник" с площ 1 950 м2

Отписан със З-д №

9500-579/30.11.04г.

На ОУ на област Русе



2336 частна 18.04.2003
с.Волово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 092003 местност "Гьола" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник"

с площ от 6,514 дка

Отписан със З-д №

9500-625/29.12.04г.

На ОУ на област Русе

2337 частна 18.04.2003
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 149006

"Стопански двор"

"Птичарник-ІІ" Отписан имот с площ от 18,043 дка

Отписан със З-д №

9500-249/11.05.04г.

На ОУ на област Русе

2338 частна 18.04.2003
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
имот № 092001-

парцел 6 местност "Адата" Отписан

прилежащ терен към "Телчарник"

с площ от 3,970 дка

Отписан със З-д №

9500-596/10.12.04г.

На ОУ на област Русе

2339 частна 21.04.2003
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
имот № 092001-

парцел 9 местност "Адата" Отписан

прилежащ терен към "Телчарник"

с площ от 1,550 дка

Отписан със З-д №

9500-596/10.12.04г.

На ОУ на област Русе

2340 частна 21.04.2003
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
имот № 000393-

парцел 1 "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 0,797 дка

2341 частна 21.04.2003
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
имот № 000393-

парцел 2 "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 7,495 дка

2342 частна 21.04.2003
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
имот № 000393-

парцел 4 "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 4,139 дка

2343 частна 22.04.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 187050 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 1,784 дка

Съставен нов АЧДС №

6857/14.05.2020 г.

2344 частна 22.04.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 187009 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 5,301 дка

Съставен нов АЧДС №

6536/02.08.2018 г.

2345 частна 22.04.2003
с.Ястребово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 025002 местност "Край село" Отписан

прилежащ терен към "Навес и 

открит склад" с площ от 4,525 дка

Отписан със З-д №

9500-266/27.06.05г.на

ОУ-област Русе

2346 частна 22.04.2003
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 062017 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 5,260 дка

Съставен нов АЧДС №

6531/30.07.2018 г.

2347 частна 22.04.2003
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068015 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 5,055 дка

2348 частна 22.04.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел VІ-част от

имот в кв.138 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда "Клуб 

и шивашки цех" с площ от 1,241 

дка

Отписан със З-д №

5-95-00-241/18.04.16 г.

на ОУ-оБласт Русе

2349 частна 22.04.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

парцел ХХVІ-

част от имот в 

кв.138 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда 

"Склад за коларски материали и 

банцинг" с площ от 7,462 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-241/18.04.16 г.

на ОУ-оБласт Русе

2350 частна 22.04.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел ІІІ-част от 

имот в кв.138 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към сграда 

"Склад за Семена" с площ от 1,495 

дка

Отписан със З-д №

5-95-00-241/18.04.16 г.

на ОУ-оБласт Русе

2351 частна 22.04.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,изп.лист

от 04.09.80г.-РсОС,

акт за изземване на

описано имущество

№ 1 от 81г.,скица
кв.29, УПИ

ХІХ-168 Отписан

имот с площ от 84 м2 ид.ч. От

целия с площ от 1 300 м2 и

построената върху него масивна

едноетажна сграда-магазин със

застр.площ от 80 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-223/23.04.18 г.

на ОУ - област Русе 242/30.09.81г.

2352 частна 22.04.2003
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000046 Държавен

"Складов терен" с площ от

10,543 дка

Съставени нови АДС№ № 

4753/23.08.2010 г. и 

4754/23.08.2010 г.



2353 частна 22.04.2003
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000266 Държавен

имот с площ от 3,295 дка, ДПФ,

Водостоп.съоръжение-обект

"Помпена станция"

2354 частна 14.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,РМС №

631/25.09.02г.,Нот.акт

№ 151/рег.№ 938,

дело № 252 от 29.12.

98г., скица
кв.424, УПИ

І

ул."Петко Д.Петков" № 4

променен!!!!! - да се чете

пл."Възрожденски" № 4,

бл."Раяна",вх.Б,ет.4,ап.9 Отписан

апартамент № 9,ет.4, вх.Б със

застроена площ 63,33 м2,маза

№4 с площ 6,72 м2,заедно с

2,497% ид.ч. От ОЧС и от двор-

ното място,цялото от 835 м2

Отписан със З-д №

9500-414/23.08.05г.на

ОУ-област Русе

2355 частна 16.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС №

№ 22,41 и 71/49 г.по

ЗОЕГПНС,чл.2,ал.1 от

ЗДИ, скица
кв.110, ПИ №

146 ул."Генерал Гурко" № 13 Държавен

имот с площ от 1 567 м2 и постр.

 В него: масивна едноетажна

жилищна сграда със застроена

площ 290 м2, част от паянтова

едноет.жилищна сграда от

76,92 м2, цялата със застроена

площ 270 м2, таван с площ 22м2,

заедно с 40% ид.ч. От ОЧС

Съставен нов АЧДС №

5427/14.02.2014 г. 103/25.07.50 г.

2356 частна 19.05.2003
кв.Долапите

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.66, УПИ

ІІІ-1116 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ 8 000 м2

Отписан със З-д №

9500-267/31.05.04г.на

ОУ на област Русе

2357 частна 19.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 086005 местност "Слатина" Отписан нива с площ от 13,000 дка

Отписан със З-д №

9500-169/22.03.04г.на

ОУ на област Русе

2358 частна 19.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 055001 местност"Кабаклъка" Държавен нива с площ от 10,001 дка

2359 частна 19.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 042007 местност"Кадишева нива" Държавен нива с площ от 7,599 дка

2360 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д № 872/

09.04.03г.на кмета на

общ.Русе, скица
кв.244, част от

ПИ № 1683 ул."Муткурова" № 42 Други

скривалище със застроена площ

от 213 м2, отделно стоящо,

галерия с тухлени стени и свод

2361 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

164/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе кв.76 ул."Княжеска" № 13а Други

скривалище със застроена площ

от 72 м2-сградно,монолитно

АОС № 2660/

22.03.99 г.

2362 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

160/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе кв.431 ул."Цар Освободител" № 101 Други

скривалище със застроена площ

от 165 м2, отделно стоящо,

 с тухлени стени и свод

АОС № 2607/

22.02.99 г.



2363 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

169/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе
Централна

градска част ул."Придунавски булевард Други

скривалище със застроена площ

от 474 м2, отделно стоящо,

галерия с тухлени стени и свод

АОС № 2605/

22.02.99 г.

2364 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

165/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе

Централна

градска част-

кв.69 ул."Епископ Босилков" № 5 Други

скривалище-сградно, монолитно

със застроена площ 90 м2

АОС № 2658/

22.03.99 г.

2365 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

161/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе

Централна

градска част-

кв.69 ул."Епископ Босилков" № 9 Други

скривалище-сградно, монолитно

със застроена площ 95 м2

АОС № 2659/

22.03.99 г.

2366 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

168/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе
Централна

градска част ул."Пристанищна" № 20 Други

скривалище със застроена площ

от 374 м2, отделно стоящо,

галерийно, монолитно

АОС № 2606/

22.02.99 г.

2367 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

158/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе

Централна

градска част-

кв.64 ул."Славянска" № 8 Други

скривалище-сградно, монолитно

със застроена площ 160 м2

АОС № 2657/

22.03.99 г.

2368 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

167/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе

кв.713, в двора

на у-ще "Христо

Смирненски" бул."Христо Смирненски" Други

скривалище със застроена площ

от 535 м2, отделно стоящо,

галерийно с тухлени стени и

свод

АОС № 2608/

22.02.99 г.

2369 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

162/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе кв.330а ул."Доростол" № 45 Други

скривалище със застроена площ

от 150 м2, отделно стоящо,

галерийно с тухлени стени и

свод

АОС № 2598/

22.02.99 г.

2370 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

161/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе
Централна

градска част ул."Цар Освободител" № 108 Други

скривалище със застроена площ

от 180 м2, отделно стоящо,

галерийно с тухлени стени и

свод-монолитно

АОС № 2596/

22.02.99 г.

2371 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

159/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе кв.236 ул."Цар Освободител" № 44 Други

скривалище-сградно, монолитно

със застроена площ от 90 м2

АОС № 2604/

22.02.99 г.

2372 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

163/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе кв.63 ул."Славянска" № 14 Други

скривалище-сградно, монолитно

със застроена площ от 98 м2

АОС № 2603/

22.02.99 г.

2373 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

170/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе кв.73 ул."Пиротска" № 9 Други

скривалище-сградно, монолитно

със застроена площ от 90 м2

АОС № 2602/

22.02.99 г.



2374 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

173/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе кв.259 ул."Муткурова" № 1 Други

скривалище-сградно, монолитно

със застроена площ от 72 м2

АОС № 2601/

22.02.99 г.

2375 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

172/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе кв.2491

ул."Света Троица" № 5,

бл."Христо Ботев" Други

скривалище-сградно, монолитно

със застроена площ от 100 м2

АОС № 2600/

22.02.99 г.

2376 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

171/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе кв.149 ул."Борисова" № 120 Други

скривалище-сградно, монолитно

със застроена площ от 80 м2

АОС № 2599/

22.02.99 г.

2377 публична 21.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, З-д №9500-

157/28.02.03г.на ОУ 

на

област Русе кв.103 ул."Дондуков Корсаков" № 5 Други

скривалище-сградно, монолитно

със застроена площ от 85 м2

АОС № 2599/

22.02.99 г.

2378 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХVІІІ-614

междугарието "Пост 12"-

гара Русе-Разпределителна Други

имот с площ от 3 267 м2-

от км.0+670 до км.1+320 по жп

линия Русе-Околовръстна

2379 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХІV-5125

междугарието 

гара Русе-Разпределителна

и гара Русе-Пътническа Други

имот с площ от 13 811 м2-

от км.8+645 до км.9+470 по 4-та 

жп линия и сграда 

"Прелезопазачница"-едноетажна, 

полумасивна

със застроена площ 30 м2

2380 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХХVІІІ-33 к-с "Възраждане" Други имот с площ от 8 128 м2

2381 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХ-623 Гара Русе-разпределителна Други имот с площ от 3 050 м2

2382 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХL VІІІ-5118 Източна промишлена зона Други имот с площ от 15 654 м2

2383 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХХVІІ-634 Източна промишлена зона Други имот с площ от 957 м2

Съставен нов АПДС № 

4884/09.06.2011 г.

2384 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ VІ-5144

Източна промишлена зона,

Товарна гара Други имот с площ от 4 035 м2

Съставен нов АПДС № 

4885/13.06.2011 г.

2385 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ LІІ-646

Източна промишлена зона,

Товарна гара Други имот с площ от 1 144 м2

Съставен нов АПДС № 

4855/29.04.2011 г.

2386 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХХІV-631

Източна промишлена зона,

 гара Русе-Разпределителна Други имот с площ от 336 м2

Със З-д № РД-02-14-

1564/26.08.09г.на мин.

На МРРБ целият имот е 

отписан като неправилно

актуван като ПДС и е

съставен АЧДС №

4672/12.10.09 г.



2387 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХХVІ-38

Източна промишлена зона,

 гара Русе-Разпределителна Други имот с площ от 1 548 м2

Със З-д № РД-02-14-

1564/26.08.09г.на мин.

На МРРБ целият имот е 

отписан като неправилно

актуван като ПДС и е

съставен АЧДС №

4671/12.10.09 г.

2388 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХХV-631 Източна промишлена зона Други имот с площ от 799 м2

Със З-д № РД-02-14-

1564/26.08.09г.на мин.

На МРРБ целият имот е 

отписан като неправилно

актуван като ПДС и е

съставен АЧДС №

4670/12.10.09 г.

2389 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХL VІ-5117 Източна промишлена зона Други имот с площ от 743 м2

2390 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХХІІІ-33

Крайбрежна ивица

междугарието пост 12 и гара

Русе-Разпределителна Други

имот с площ от 13 840 м2

от км.1+436 до км.2+046 по жп

линия Русе-Околовръстна

Попада в ПИ с ид. 

63427.1.1 с площ 52091 м2, 

за който е съставен нов 

АПДС № 6329/17.05.2016 г.

2391 публична 22.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. УПИ ХХХV-33

Крайбрежна ивица

междугарието пост 12 и гара

Русе-Разпределителна Други

имот с площ от 535 м2

от км.1+408 до км.1+436 по жп

линия Русе-Околовръстна

Съставен нов АПДС №

6316/29.03.2016 г.

2392 частна 23.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 082009 местност "Сръбчето" Държавен нива с площ от 9,001 дка

2393 частна 23.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 044002 местност "Софта бюлюк" Държавен нива с площ от 4,891 дка

2394 частна 23.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 089007 местност "Слатина" Отписан нива с площ от 64,400 дка

Отписан със З-д №

9500-169/22.03.04г.на

ОУ на област Русе

2395 публична 23.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

МФ,З-д № 2797-ДС/

97 г.на ОУ и др.
кв.307, ПИ №

3940 ул."Александровска" № 97 Други

двуетажна монолитна сграда със 

застроена площ 416 м2 и терен от 

416 м2

Със заповед № РД-02-14-

1282/18.11.2015 г. на

МРРБ се отписва част от 

имота, представляващ 

терен с площ от 416 м2, 

като неправилно актуван 7819/17.11.83 г.

2396 публична 23.05.2003
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,З-д №

639/01г. На МЗГ-НУГ

и др. имот № 000064 местност "Батаклията" Други Актувани са само 7 броя сгради

Съставен нов АДС №

4130/04.07.07 г.

2397 публична 23.05.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

639/01г. На МЗГ-НУГ

и др. имот № 000337 местност "Могилите" Други

Помпена станция "Хотанца" - 

едноетажна масивна сграда със ЗП 

от 48 м2 и трафопост - едноетажна 

масивна сграда със ЗП от 16 м2

За имота е съставен нов 

АДС № 5226/08.10.12 г.



2398 частна 23.05.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041008 местност "Татарската могила" Държавен

земеделска земя с площ от

21,903 дка

2399 частна 23.05.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 057010 местност "Каракуш" Държавен

земеделска земя с площ от

10,001 дка

2400 частна 23.05.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 049003 местност "Каракуш" Държавен

земеделска земя с площ от

8,501 дка

2401 частна 23.05.2003
с.Ястребово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024005 местност "Пунарлъка" Отписан имот с площ от 8,100 дка

Отписан със З-ди №№

9500-367/27.07.05г. И

9500-404/16.08.05г.на

ОУ-област Русе

2402 частна 23.05.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 172013 местност "Дренето" Държавен

терен към сграда "Телчарник-

родилно" от Стопански двор "До

летището" с площ от 9,791 дка

2403 частна 23.05.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 172014 местност "Дренето" Държавен

терен към сграда "Краварник" от 

Стопански двор "До

летището" с площ от 7,366 дка

2404 публична 23.05.2003

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

639/01г. На МЗГ-НУГ

и др. имот № 000212 местност "Фандаклията" Държавен Актувани са само 6 броя сгради

2405 частна 23.05.2003

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 022006 местност "Орела" Държавен

земеделска земя с площ от

5,749 дка

2406 частна 23.05.2003

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 021005 местност "Орела" Държавен

земеделска земя с площ от

10,006 дка

2407 частна 23.05.2003

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 046008 местност "Хаджийска поляна" Държавен

земеделска земя с площ от

11,990 дка

2408 частна 23.05.2003

с.Долно 

Абланово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 014005 местност "Бозалъка" Държавен

земеделска земя с площ от

13,701 дка

2409 частна 23.05.2003
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.156,парцел

VІ-1359 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Семечис-

тачна сграда" с площ от

14 629 м2

2410 частна 23.05.2003
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.156,парцел

ІХ-1365 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Монолитна 

сграда-кантар" с площ от

1 062 м2

2411 частна 23.05.2003
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.56,имот №

1368 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна 

работилица" с площ от 6 790 м2



2412 частна 23.05.2003
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.56,имот №

1369 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Бензиностанция" с площ от 1 565 

м2

2413 частна 23.05.2003
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.56,имот №

1370 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "ГСМ" с площ 

от 598 м2

2414 публична 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

639/01г. На МЗГ-НУГ

и др. имот № 000551 местност "Текето" Други

хижа-масивна, двуетажна със

застроена площ от 220 м2

имот № 000551 да се чете:

ПИ № 000784 по КВС на

землището на с.Николово

с площ от 19,404 дка.

Съставен е АДС № 4732/

09.06.10 г. за поправка на

АПДС № 2414/26.05.03 г. - 

поправка на явна 

фактическа грешка, а 

впоследствие е съставен 

нов АПДС № 5190/

25.07.2012 г.

2415 частна 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 109012 местност "Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с площ от

4,725 дка

2416 частна 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 169039 местност "Дрибака" Държавен

земеделска земя с площ от

9,543 дка

2417 частна 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 132008 местност "Потока" Държавен

земеделска земя с площ от

20,411 дка

2418 частна 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 109032 местност "Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с площ от

3,969 дка

2419 частна 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 114032 местност "Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с площ от

14,175 дка

2420 частна 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 114023 местност "Йонкова могила" Държавен

земеделска земя с площ от

15,409 дка

2421 частна 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 103001 местност "Липата" Държавен

земеделска земя с площ от

18,926 дка

2422 частна 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 142002 местност "Потока" Държавен

земеделска земя с площ от

13,230 дка



2423 частна 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 099002 местност "Липата" Държавен

земеделска земя с площ от

6,238 дка

2424 частна 26.05.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 146023 местност "Слатина" Държавен

земеделска земя с площ от

2,130 дка

2425 частна 26.05.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 088004 местност "Семерджийско" Отписан

земеделска земя с площ от

15,287 дка

Отписан със З-д №

9500-164/22.03.04г.на

ОУ-област Русе

2426 частна 26.05.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 172014 местност "Бъзънско" Държавен

земеделска земя с площ от

4,848 дка

2427 частна 26.05.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 103004 местност "Червен баир" Държавен

земеделска земя с площ от

9,809 дка

2428 частна 26.05.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 101004 местност "Червен баир" Държавен

земеделска земя с площ от

6,299 дка

2429 частна 26.05.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 042004 местност "Коцева чешма" Държавен

земеделска земя с площ от

7,382 дка

2430 частна 26.05.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 078030 местност "Новоселско" Държавен

земеделска земя с площ от

5,110 дка

2431 частна 26.05.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 077029 местност "Новоселско" Държавен

земеделска земя с площ от

6,712 дка

2432 частна 26.05.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 146005 местност "Гърков дол" Държавен

земеделска земя с площ от

17,247 дка

2433 частна 26.05.2003
с.Басарбово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 042024 местност "Търница" Държавен нива с площ от 4,499 дка

2434 частна 26.05.2003
кв.Средна кула,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 113002 местност "Караач" Държавен нива с площ от 7,001 дка

2435 частна 26.05.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, УПИ

ІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Телчарник"

с площ от 2 636 м2

Отписан със З-д №

9500-368/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

2436 частна 26.05.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 490014 местност "Храстето" Отписан нива с площ от 8,001 дка

Отписан със З-д №

9500-165/22.03.04г.на

ОУ-област Русе



2437 частна 26.05.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 499007 местност "Караджовица" Държавен

земеделска земя с площ от

21,151 дка

2438 частна 26.05.2003
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 040001 местност "Аблановското" Държавен

земеделска земя с площ от

8,784 дка

2439 частна 26.05.2003
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024004 местност "Пърлежа" Държавен

земеделска земя с площ от

18,562 дка

2440 частна 26.05.2003
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 028023 местност "Армуклията" Държавен

земеделска земя с площ от

4,937 дка

2441 частна 26.05.2003
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 019005 местност "Пърлежа" Държавен

земеделска земя с площ от

18,813 дка

2442 частна 26.05.2003
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035002 местност "Конлук дере" Държавен

земеделска земя с площ от

9,353 дка

2443 частна 26.05.2003
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038055 местност "Конлук дере" Държавен лозе с площ от 0,495 дка

2444 частна 26.05.2003
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 061014 местност "Фета гьол" Държавен

земеделска земя с площ от

5,002 дка

2445 частна 26.05.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 014012 местност "Зад корията" Държавен

земеделска земя с площ от

17,251 дка

2446 частна 26.05.2003

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.75, УПИ

ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Сграда" от

"Стопански двор" с площ от

9 668 м2

2447 частна 26.05.2003

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.75, УПИ

ІІІ "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 47 460 м2

2448 частна 26.05.2003

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.75, УПИ

І "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 4 979 м2

2449 частна 26.05.2003

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 067006 местност "Русенски път" Държавен

земеделска земя с площ от

31,300 дка

2450 частна 26.05.2003
с.Малко Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 010021 местност "Крушака" Държавен

земеделска земя с площ от

15,597 дка



2451 частна 26.05.2003
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 061006 местност "Мешелика" Държавен

овощна градина с площ от

49,000 дка

2452 частна 26.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.1 от ЗВСОНИ и

чл.чл.2,ал.4 от 

ЗОСОИ,

чл.11 от ЗОЕГПНС и 

др.
кв.119, УПИ

195 и 197 ул."Тертер" № 2 Отписан

част от имоти №№ 195 и 197,

представляваща 524 м2 ид.ч. От

цялото дворно място с обща

площ 1 322 м2 / имот № 195 с

площ от 781 м2 и имот № 197 с

площ от 541 м2 /

Отписан със З-д №

5-95-00-1205/07.10.13 г.

на ОУ-област Русе 492/28.12.50г.

2453 частна 26.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др.
кв.42, ПИ №

4869 ул."Стефан Стамболов"№2 Отписан

672,40/ 1 000 ид.части от ПИ №

4869 в кв. 42

Отписан със З-д №

9500-577/06.11.03г.на

ОУ на област Русе

7551/29.10.81,

447/27.02.01г.

2454 частна 26.05.2003
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131009 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

с площ от 6,361 дка

2455 частна 26.05.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009008 местност "До шосето" Отписан

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от Стопански двор

с площ от 5,291 дка

Отписан със З-д №

9500-487/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2456 частна 26.05.2003

с.Каран 

Върбовка,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,З-д на

МЗГ и др. имот № 107006 местност "Аязмото" Отписан

имот с площ от 9,900 дка - част от

имот № 107001, отдел 242,

подотдел 2.Върху имота е 

построена сграда-ресторант

"Горски кът",закупена с НА №88,

том І,рег.№ 0233, дело № 33/01г.

От Николай Хр. Гетов

Отписан със З-д №

9500-365/27.06.07г.на

ОУ-област Русе 658/01.10.01г.

2457 частна 26.05.2003

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000111 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Бензиностанция"/ГСМ/ от Стоп.

Двор с площ от 3,488 дка

Отписан със З-д №

9500-89/09.03.05г.на

ОУ-област Русе

2458 публична 26.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе УПИ ХХVІІІ-21

Западна промишлена зона,

междугарието Русе-запад пост 

12

Други имот с площ от 55,99 м2

2459 публична 26.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе УПИ ХХVІ-21

Централна градска част,

междугарието Русе-запад пост 

12 Други имот с площ от 237 м2

2460 публична 26.05.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе УПИ ХХVІІ-21

Централна градска част,

междугарието Русе-запад пост 

12 Други имот с площ от 924 м2

2461 частна 16.06.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, платеж-

но нареждане от 83г.,

скица
част от ПИ №

59

жк "Дружба-ІІІ", бл.№ 10,

вх.З, ет.3, ап. № 8 Други

апартамент № 8,ет.3, вх.3 със

застроена площ 104,16 м2,изба

№ 8 с площ 12,83 м2, заедно с

3,524% ид.ч. От ОЧС и от ОПС

За имота е съставен нов 

АДС № 5313/14.03.13 г. 7878/13.02.83г.

2462 частна 16.06.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 34

"Краве и телекомплекс" 

към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" от "Краве и телекомплекс

с площ от 1 422 м2



2463 частна 16.06.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 47

"Краве и телекомплекс" 

към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" от "Краве и телекомплекс

с площ от 1 083 м2

2464 частна 16.06.2003
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 67

"Краве и телекомплекс" 

към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" от "Краве и телекомплекс

с площ от 3 112 м2

2465 частна 16.06.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 16 "Битов сектор" към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Битова 

сграда" от "Битов сектор"

с площ от 2 117 м2

2466 частна 16.06.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 12 "Битов сектор" към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към

 "Площадка" от "Битов сектор"

към "Агролакт" с площ от

2944 кв.м

Оригиналите не са

върнати от Агенция по

вписвания!!! Има само

заверени копия !!!!!

2467 частна 16.06.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 11 "Битов сектор" към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Площадка" 

от "Битов сектор"

с площ от 2 290 м2

2468 частна 16.06.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 9 "Битов сектор" към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Площадка" 

от "Битов сектор"

с площ от 2 093 м2

2469 частна 16.06.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 8 "Битов сектор" към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Площадка" 

от "Битов сектор"

с площ от 2 926 м2

2470 частна 16.06.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 7 "Битов сектор" към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Битов сектор"

с площ от 2 047 м2

2471 частна 16.06.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 10 "Битов сектор" към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Битов сектор"

с площ от 1 744 м2

2472 частна 16.06.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 6 "Битов сектор" към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Площадка" 

от "Битов сектор"

с площ от 2 266 м2

2473 частна 18.06.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,РМС №

7/18.06.03г., скица имот № 000822 местност "Слатина" Отписан

имот с площ от 636,987 дка по

плана за земеразделяне на гр.

Русе и застроените в него сгради:

Битова сграда-двуетажна със

застроена площ 245 м2, хангар-

едноетажна масивна сграда със

застроена площ 738 м2 и ГСМ-

едноетажна полумасивна сграда

със застроена площ 69 м2

Отписан със З-д №

9500-135/05.04.05г.на

ОУ-област Русе

9252/03.11.93г.,

1441/18.05.98г.

2474 частна 18.06.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе УПИ ХLІІІ-39 Източне промишлена зона Други

имот с площ 1 467 м2 и постр. В

него сгради: Административна

сграда-двуетажна, масивна със

застроена площ 700 м2, Склад-

едноетажна, полумасивна със

застроена площ 110 м2



2475 частна 18.06.2003
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.68, УПИ

ІХ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Стопански двор"

с площ от 2 580 м2

Отписан със З-д №

9500-371/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

2476 частна 18.06.2003
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.68, УПИ

ХІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Стопански двор"

с площ от 1 258 м2

Отписан със З-д №

9500-174/30.03.04г.на

ОУ-област Русе

2477 частна 18.06.2003
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.68, УПИ

ХІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Стопански двор"

с площ от 1 800 м2

2478 частна 18.06.2003
с.Красен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.58, УПИ

ІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Стопански двор"

с площ от 1 135 м2

Отписан със З-д №

9500-666/20.11.07г.на

ОУ-област Русе

2479 частна 18.06.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, 

УПИ LІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за 

торове" от "Стопански двор"

с площ от 3 276 м2

2480 частна 18.06.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, 

УПИ LVІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за 

торове и канцелария" от 

"Стопански двор"

с площ от 3 421 м2

2481 частна 18.06.2003
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131008 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Стопански двор"

с площ от 3,614 дка

Отписан със З-д №

9500-624/29.12.04г.на

ОУ-област Русе

2482 частна 18.06.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063008 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Кравеферма"

с площ от 0,727 дка

2483 частна 18.06.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063016 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Кравеферма"

с площ от 1,172 дка

2484 частна 18.06.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063013 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Кравеферма"

с площ от 0,616 дка

2485 частна 18.06.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063038 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Кравеферма"

с площ от 1,681 дка

2486 частна 18.06.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063045 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Кравеферма"

с площ от 3,968 дка

2487 частна 18.06.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063042 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Кравеферма"

с площ от 3,840 дка

2488 частна 18.06.2003
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068027 "Стопански двор-долен" Отписан

прилежащ терен към 

"Бригадирски стан" с площ от 

1,945 дка

Отписан със З-д №

9500-267/27.06.05г.на

ОУ-област Русе



2489 частна 18.06.2003
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 070005 "Стопански двор-горен" Държавен

прилежащ терен към 

"Зърноплощадка, конюшня и 

сушилни" с площ от 11,375 дка

2490 частна 18.06.2003
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 070010 "Стопански двор-горен" Отписан

прилежащ терен към "Трафопост" 

с площ от 0,287 дка

Отписан със З-д №

9500-267/27.06.05г.на

ОУ-област Русе

2491 частна 18.06.2003
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068021 "Стопански двор-долен" Отписан

прилежащ терен към "Трафопост" 

с площ от 0,292 дка

Отписан със З-д №

9500-267/27.06.05г.на

ОУ-област Русе

2492 частна 18.06.2003
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068004 "Стопански двор-долен" Отписан

прилежащ терен към "Ремонтни 

работилници и склад за резервни 

части" с площ от 8,571 дка

Отписан със З-д №

9500-267/27.06.05г.на

ОУ-област Русе

2493 публична 04.07.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе УПИ ХVІІ-225

междугарието гара Русе-

Пътническа-гара Долапите Други

имот с площ 473 м2-

км.12+771 по 4-та жп линия и

сграда пост "Доростол"-едноетаж-

на, полумасивна със застроена

площ 72 м2

Съставен нов АПДС №

5910/25.08.2014 г.

2494 публична 04.07.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе УПИ ХХІІІ-5126

Централна градска част,

междугарието Русе-гара

Разпределителна Други

имот с площ 227 м2 -

км.9+470 по 4-та жп линия

2495 частна 04.07.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.140а, УПИ

V Държавен

прилежащ терен към "Обор" с

площ от 7 481 м2

2496 частна 04.07.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел VІІ "Стопански двор-до летището Държавен

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 10 978 м2

2497 частна 04.07.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ІІІ "Кравеферма" Държавен

прилежащ терен към "Навес-обор" 

с площ от 5 830 м2

2498 частна 04.07.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.140а, УПИ

VІ Държавен

прилежащ терен към "Телчарник" 

с площ от 11 994 м2

Съставен нов АДС №

4226/13.11.07 г.

2499 частна 04.07.2003
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел ХVІІІ "Стопански двор-до летището Държавен

прилежащ терен към "Сграда" с 

площ от 2 556 м2

Съставен нов АДС №

3739/17.08.05 г., след 

което е съставен нов АДС 

№ 4432/07.10.2008 г.

2500 частна 04.07.2003
кв."Средна кула"

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 123027 местност "Харманито" Държавен нива с площ от 4,000 дка

2501 частна 04.07.2003
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 546173 местност "Дюз орман" Държавен лозе с площ от 1,164 дка

2502 частна 04.07.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 185010 местност "Орловица" Държавен

земеделска земя с площ от

10,004 дка

2503 частна 04.07.2003
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 012011 местност "Гьола" Отписан

земеделска земя с площ от

18,002 дка

Отписан със З-д №

9500-166/22.03.04г.на

ОУ на област Русе



2504 частна 04.07.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 025018 местност "Гечката" Държавен

земеделска земя с площ от

13,192 дка

2505 частна 04.07.2003
с.Кошарна,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 027011 местност "Фонда" Държавен

земеделска земя с площ от

10,001 дка

2506 частна 04.07.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 044002 местност "Ливадите" Държавен

земеделска земя с площ от

3,890 дка

2507 частна 04.07.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 048014 местност "Блатото" Държавен

земеделска земя с площ от

9,999 дка

2508 частна 04.07.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013006 местност "Зад корията" Държавен

земеделска земя с площ от

13,767 дка

2509 частна 04.07.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 042016 местност "Ливадите" Държавен

земеделска земя с площ от

5,820 дка

2510 частна 04.07.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 014022 местност "Зад корията" Държавен

земеделска земя с площ от

12,000 дка

2511 частна 04.07.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 014010 местност "Зад корията" Държавен

земеделска земя с площ от

18,365 дка

2512 частна 04.07.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013028 местност "Зад корията" Държавен

земеделска земя с площ от

25,601 дка

2513 частна 04.07.2003
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052004 местност "Орниците" Държавен

земеделска земя с площ от

31,106 дка

2514 частна 04.07.2003
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 103025 местност "Среден връх" Държавен лозе с площ от 1,394 дка

2515 частна 04.07.2003
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 008030 местност "Мутафчика" Държавен

земеделска земя с площ от

14,998 дка

2516 частна 04.07.2003
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 018011 местност "Коручешме" Държавен

земеделска земя с площ от

8,705 дка



2517 частна 04.07.2003
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 061002 местност "Дерменеолу" Държавен нива с площ от 23,372 дка

2518 частна 04.07.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 172012 местност "Липовлука" Държавен нива с площ от 9,575 дка

2519 частна 04.07.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043014 местност "Керезлика" Държавен нива с площ от 6,999 дка

2520 частна 04.07.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043013 местност "Керезлика" Държавен нива с площ от 7,000 дка

2521 частна 04.07.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038002 местност "Острица" Държавен нива с площ от 21,901 дка

2522 частна 04.07.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 248003 местност "Фъндъклъка" Държавен

земеделска земя с площ от

3,997 дка

2523 частна 04.07.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 036013 местност "Сап дере" Държавен

земеделска земя с площ от

4,383 дка

2524 частна 04.07.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 126017 местност "Ялията" Отписан нива с площ от 9,452 дка

Отписан със З-д №

9500-163/22.03.04г.на

ОУ на област Русе

2525 частна 04.07.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 061011 местност "Инан пунар" Държавен нива с площ от 12,000 дка

2526 частна 04.07.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 048025 местност "Нови нивя" Държавен нива с площ от 9,999 дка

2527 частна 04.07.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 064008 местност "Ливадите" Държавен нива с площ от 22,460 дка

2528 частна 04.07.2003
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 118007 местност "Арсъзеолу" Държавен нива с площ от 7,000 дка

2529 частна 04.07.2003
с.Ботров,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 010003 местност "Перетлика" Държавен

земеделска земя с площ от

35,900 дка



2530 частна 04.07.2003
с.Стърмен,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 006011 местност "Полето" Държавен

земеделска земя с площ от

15,001 дка

2531 частна 04.07.2003
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 112003 местност "Влас козу" Държавен нива с площ от 9,650 дка

2532 частна 04.07.2003
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054013 местност "Керезли пара" Държавен нива с площ от 12,999 дка

2533 частна 04.07.2003
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 075004 местност "Дереараса" Държавен нива с площ от 13,999 дка

2534 частна 04.07.2003
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 169002 местност "Кованлъка" Държавен нива с площ от 5,839 дка

2535 частна 04.07.2003
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 179002 местност "Ючбунар" Държавен нива с площ от 8,373 дка

2536 частна 04.07.2003
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038003 местност "Гюнето" Държавен нива с площ от 10,000 дка

2537 частна 04.07.2003
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

изпълнителен лист

№ 653/53г.във връзка

с чл.20 от НСДТ
кв.87, УПИ

І-86 Отписан

част от УПИ І-86 в кв-87 с площ

от 600 м2 ид.ч. От целия с площ

от 1 225 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-373/14.05.12 г.

на ОУ-област Русе 1а/20.03.56

2538 частна 04.07.2003
с.Пепелина,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.34, УПИ ІІ Отписан

прилежащ терен към сграда

"Фурна" с площ от 540 м2

Отписан със З-д №

9500-672/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

2539 частна 04.07.2003
с.Бистренци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 107026 местност "Кенез дере" Държавен нива с площ от 4,470 дка

2540 частна 04.07.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 030016 местност "Чаирска пътека" Държавен нива с площ от 5,990 дка

2541 частна 04.07.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 053001 местност "Боруна" Държавен нива с площ от 12,342 дка

2542 частна 04.07.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 070006 местност "Кюнка" Държавен нива с площ от 5,198 дка



2543 частна 04.07.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 098003 местност "Капица" Държавен нива с площ от 13,356 дка

2544 частна 04.07.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 008021 местност "Кованлък сърта" Държавен нива с площ от 4,556 дка

Съставен нов АЧДС №

6601/18.02.2019 г.

2545 частна 04.07.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 045003 местност "Съзлъгьол" Държавен нива с площ от 11,401 дка

2546 частна 04.07.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 053018 местност "Боруна" Държавен нива с площ от 4,400 дка

2547 частна 04.07.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024036 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 4,800 дка

2548 частна 04.07.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024037 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 4,805 дка

2549 частна 04.07.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 084029 местност "Светения орех" Държавен лозе с площ от 0,440 дка

2550 частна 04.07.2003
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 029021 местност "Ашаорман" Държавен нива с площ от 15,869 дка

2551 частна 04.07.2003
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 053014 местност "Криуша" Държавен нива с площ от 17,136 дка

2552 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000014 местност "Попски ялак" Държавен

пасище, мера с площ от

108,602 дка

2553 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 118014 местност "Маджунката" Държавен

земеделска земя с площ от

2,500 дка

2554 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 118038 местност "Маджунката" Държавен

земеделска земя с площ от

1,800 дка

2555 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 070012 местност "Арпалъка" Държавен

земеделска земя с площ от

3,000 дка



2556 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 064006 местност "Расти баир" Държавен

земеделска земя с площ от

4,200 дка

2557 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 133009 местност "Липцайкозу" Държавен

земеделска земя с площ от

10,500 дка

2558 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 070011 местност "Арпалъка" Държавен

земеделска земя с площ от

2,999 дка

2559 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000147 местност "Сар баир" Държавен

земеделска земя с площ от

208,164 дка

От имота са образувани:

ПИ № 05611.83.22 с площ 

от 188 295 м2, съставен 

нов АДС № 

4957/22.12.2011 г. и ПИ № 

05611.83.26 с площ от 19 

869 м2, съставен нов АДС 

№ 49960/22.12.2011 г.

2560 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000287 местност "Аланите" Държавен

земеделска земя с площ от

228,415 дка

2561 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 032003 местност "Попски ялак" Държавен

земеделска земя с площ от

23,328 дка

2562 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 130007 местност "Липцайкозу" Държавен

земеделска земя с площ от

5,300 дка

2563 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 087022 местност "Гьолджука" Държавен

земеделска земя с площ от

3,000 дка

2564 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063007 местност "Расти баир" Държавен

земеделска земя с площ от

3,000 дка

2565 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 139001 местност "Пунаржика" Държавен

земеделска земя с площ от

7,601 дка

2566 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 130005 местност "Липцайкозу" Държавен

земеделска земя с площ от

7,000 дка

2567 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000137 местност "Расти баир" Държавен

земеделска земя с площ от

90,441 дка

Съставени нови АЧДС №№ 

6738/02.12.19 г. и 

6750/09.12.2019 г.



2568 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 083010 местност "Сар баир" Държавен

земеделска земя с площ от

17,000 дка

2569 частна 04.07.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 158034 местност "Лехчеела" Държавен

земеделска земя с площ от

2,999 дка

2570 частна 04.07.2003
с.Волово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000138 местност "Гьола" Държавен

земеделска земя с площ от

115,609 дка

2571 частна 04.07.2003
с.Волово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 048019 местност "Синеполу" Държавен

земеделска земя с площ от

12,002 дка

2572 частна 04.07.2003
с.Волово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 010009 местност "Гюргюнлъка" Държавен

земеделска земя с площ от

10,410 дка

2573 частна 04.07.2003
с.Волово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 082003 местност "Дочова могила" Държавен

земеделска земя с площ от

15,163 дка

2574 частна 04.07.2003
с.Волово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 044029 местност "Кръста" Държавен

гора в земед.земи с площ от

3,000 дка

2575 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 097285 местност "Геранчето-ов.гр." Държавен

овощна градина с площ от

1,206 дка

2576 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 101050 местност "Геранчето-ов.гр." Държавен

овощна градина с площ от

1,206 дка

2577 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 097091 местност "Геранчето-ов.гр." Държавен

овощна градина с площ от

1,206 дка

2578 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000707

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

93,032 дка

2579 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 064064 местност "Той баир" Държавен

земеделска земя с площ от

7,550 дка

2580 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 019080

местност 

"Чатъръкорусу-ов.гр." Държавен

овощна градина с площ от

1,040 дка



2581 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000558

по плана за земеразделяне

Държавен

земеделска земя с площ от

69,680 дка

2582 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 044005 местност "Таушана" Държавен нива с площ от 9,092 дка

2583 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000038

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

27,366 дка

2584 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 019050

местност 

"Чатъръкорусу-ов.гр." Държавен

овощна градина с площ от

1,060 дка

2585 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 011073 местност "Бостанята" Държавен нива с площ от 7,100 дка

2586 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000508

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

52,344 дка

2587 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000512

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

13,765 дка

2588 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000518

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

20,288 дка

2589 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000549

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

62,856 дка

2590 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 034035 местност "Чанак орман" Държавен нива с площ от 15,232 дка

2591 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 100097 местност "Пещерата" Държавен нива с площ от 8,321 дка

2592 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 093059 местност "Петко баир" Държавен нива с площ от 18,000 дка

2593 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 032048 местност "Елачките" Държавен нива с площ от 5,703 дка



2594 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071050 местност "Батиндюзлю" Държавен нива с площ от 5,092 дка

2595 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 100065 местност "Пещерата" Държавен нива с площ от 3,050 дка

2596 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 100119 местност "Пещерата" Държавен нива с площ от 4,033 дка

2597 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 100709

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

72,621 дка

2598 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 096002 местност "Башабоня" Държавен нива с площ от 6,530 дка

2599 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 023007 местност "Банката" Държавен нива с площ от 4,750 дка

2600 частна 04.07.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 087041 местност "Петко баир" Държавен нива с площ от 16,442 дка

2601 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033032 местност "Зад велека" Държавен нива с площ от 18,000 дка

2602 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 012008 местност "Олавите брястове" Държавен нива с площ от 17,899 дка

2603 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071056 местност "Батиндюзлю" Държавен нива с площ от 4,895 дка

2604 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000572

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

89,682 дка

2605 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000052

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

94,857 дка

2606 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000053

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

171,398 дка



2607 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000240

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

50,920 дка

2608 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000248

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

36,873 дка

2609 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000286 местност "Гюр чешма" Държавен

пасище, мера с площ от

22,379 дка

2610 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000718

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

79,881 дка

2611 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 096003 местност "Башабоня" Държавен нива с площ от 6,329 дка

2612 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000180

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

18,421 дка

2613 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000186

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

100,588 дка

2614 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000288

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

83,394 дка

2615 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000511

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

22,087 дка

2616 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000543

по плана за земеразделяне

Държавен

пасище, мера с площ от

19,919 дка

2617 частна 04.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 015010 местност "Домузени" Държавен нива с площ от 61,854 дка

2618 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 077012 местност "Копчелията" Държавен нива с площ от 4,524 дка

2619 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 010005 местност "Старите лозя" Държавен

земеделска земя с площ от

7,974 дка



2620 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 074015 местност "Турски сой" Държавен нива с площ от 5,501 дка

2621 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 082004 местност "Парчалъка" Държавен нива с площ от 86,923 дка

2622 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 064016 местност "Липовица" Държавен нива с площ от 12,801 дка

2623 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 201318 местност "Блатото" Държавен

земеделска земя с площ от

1,200 дка

2624 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 020006 местност "Меше дюзю" Държавен

земеделска земя с площ от

10,508 дка

2625 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 080022 местност "Домузлука" Държавен

земеделска земя с площ от

2,999 дка

2626 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039022 местност "Асма сърт" Държавен

земеделска земя с площ от

10,000 дка

2627 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 059014 местност "Варжийцата" Държавен

земеделска земя с площ от

7,000 дка

2628 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 014032 местност "Джами ялак" Държавен

земеделска земя с площ от

33,498 дка

2629 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110007 местност "Старите лозя" Държавен лозе с площ от 0,500 дка

2630 частна 04.08.2003

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 078022 "Тракторен стан" Държавен

прилежащ терен към "Склад с

гаражни клетки" с площ от

5,066 дка

2631 частна 04.08.2003

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 078027 "Тракторен стан" Отписан

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Тракторен стан" с 

площ от 47,085 дка

Отписан със З-д №

9500-453/12.09.05г.на

ОУ-област Русе

2632 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 109011 местност "Старите лозя" Държавен лозе с площ от 0,500 дка

2633 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 082003 местност "Парчалъка" Държавен

земеделска земя с площ от

17,573 дка



2634 частна 04.08.2003
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038013

местност "Над дряновата 

кория" Държавен лозе с площ от 2,299 дка

2635 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 090010 местност "Дере тарла" Държавен нива с площ от 3,000 дка

2636 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 059083 местност "Енже дере" Държавен нива с площ от 6,000 дка

2637 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 067015 местност "Кочен" Държавен нива с площ от 5,800 дка

2638 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131065 местност "Вишнев ялак" Държавен нива с площ от 8,001 дка

2639 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 057019 местност "Банката" Държавен нива с площ от 7,000 дка

2640 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131014 местност "Вишнев ялак" Държавен нива с площ от 4,998 дка

2641 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 107031 местност "Гарга дюзю" Държавен

земеделска земя с площ от

11,900 дка

2642 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 073018 местност "Дюзя" Отписан нива с площ от 10,500 дка

Отписан със З-д №

9500-162/22.03.04г.на

ОУ-област Русе

2643 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 069032 местност "Попска нива" Държавен нива с площ от 6,200 дка

2644 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 064028 местност "Чобан чешма" Държавен

земеделска земя с площ от

5,000 дка

2645 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 095022 местност "Койлука" Държавен

земеделска земя с площ от

5,000 дка

2646 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 083041 местност "Иман дере" Държавен

земеделска земя с площ от

3,490 дка



2647 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 061013 местност "Пирлеолу орман" Държавен нива с площ от 3,618 дка

2648 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 080035 местност "Джамала" Държавен нива с площ от 6,000 дка

2649 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131003 местност "Вишнев ялак" Държавен

земеделска земя с площ от

3,000 дка

2650 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 097014 местност "Бик баир" Държавен нива с площ от 6,500 дка

2651 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 127064 местност "Домузлука" Държавен нива с площ от 4,800 дка

2652 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 046004 местност "Кочен" Държавен нива с площ от 4,000 дка

2653 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 074029 местност "Тенчика" Отписан нива с площ от 10,600 дка

Отписан със З-д №

9500-162/22.03.04г.на

ОУ-област Русе

2654 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041029 местност "Черна вода" Държавен нива с площ от 3,000 дка

2655 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 044026 местност "Кочен" Държавен нива с площ от 3,000 дка

2656 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 104037 местност "Бик баир" Държавен нива с площ от 3,000 дка

2657 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 080087 местност "Бейска нива" Държавен нива с площ от 3,000 дка

2658 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131031 местност "Вишнев ялак" Държавен

земеделска земя с площ от

8,600 дка

2659 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 069013 местност "Попска нива" Държавен нива с площ от 3,500 дка



2660 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 095038 местност "Койлука" Държавен

земеделска земя с площ от

6,500 дка

2661 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 048020 местност "Биюкен" Държавен нива с площ от 3,500 дка

2662 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 105061 местност "Колжу дере" Държавен

земеделска земя с площ от

8,500 дка

2663 частна 04.08.2003
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 127044 местност "Домузлука" Държавен

земеделска земя с площ от

3,000 дка

2664 частна 12.08.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.44,ПИ №

ХХVІ-208 Отписан имот с площ от 700 м2

Отписан със З-д №

9500-729/27.12.07г.на

ОУ-област Русе

77/14.01.65г.,

146/30.09.81г.

2665 частна 12.08.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.44,ПИ №

ХХVІІ-206 Отписан имот с площ от 700 м2

Отписан със З-д №

9500-728/27.12.07г.на

ОУ-област Русе

77/14.01.65г.,

147/30.09.81г.

2666 частна 12.08.2003
с.Красен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.35,УПИ

ІІІ-396 Отписан имот с площ от 610 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-585/16.07.12 г.

на ОУ-област Русе 10/25.05.56 г.

2667 частна 12.08.2003
с.Красен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,акт за

изземане на описано

имущество и др.
кв.12,УПИ

ХІV-78 Отписан имот с площ от 700 м2

Отписан със З-д №

9500-347/12.05.06г.на

ОУ-област Русе 12/25.05.56 г.

2668 публична 20.08.2003
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68,ал.3 от ЗДС във

връзка с чл.12,ал.2 от

З-на за водите,скица имот № 000092 местност "Елията" Държавен

пасище, мера с площ от

 4,552 дка -ДПФ

2669 публична 20.08.2003
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на за 

горите,скица имот № 000231 местност "Елията" Държавен

широколистна гора с площ от

13,209 дка-ДГФ

2670 публична 20.08.2003
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на за 

горите,скица имот № 000011 местност "Блатото" Държавен

залесена територия с площ от

26,769 дка - ДГФ

2671 публична 20.08.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на за 

горите,скица имот № 000167 местност "Елията" Държавен

широколистна гора с площ от

43,518 дка-ДГФ



2672 публична 20.08.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на за 

горите,скица имот № 000025 местност "Елията" Държавен

широколистна гора с площ от

43,559 дка-ДГФ

2673 частна 20.08.2003
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на за 

горите,скица имот № 000012 местност "Блатото" Държавен

залесена територия с площ от

344,536 дка - ДГФ

2674 частна 20.08.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на за 

горите,скица имот № 000178 местност "Елията" Държавен

широколистна гора с площ от

254,353 дка-ДГФ

2675 частна 20.08.2003
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на за 

горите,скица имот № 000128 местност "Елията" Държавен

широколистна гора с площ от

385,514 дка-ДГФ

2676 частна 20.08.2003
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на за 

горите,скица имот № 000232 местност "Елията" Държавен

широколистна гора с площ от

1 301,122 дка-ДГФ

2677 частна 20.08.2003
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на за 

горите,скица имот № 000128 местност "Елията" Държавен

пасище, мера с площ от

7,480 дка

2678 частна 20.08.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
парцел V от кад.

№ 10 "Стопански двор-ДЗС" Отписан

прилежащ терен към "Склад-

метален" с площ 2,400 дка

Отписан със З-д №

9500-931/21.12.2011г.на

ОУ-област Русе

2679 частна 20.08.2003
с.Пет кладенци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039004 местност "Фъндъклъка" Отписан

прилежащ терен към "Сграда" с 

площ 3,951 дка - ДПФ

Отписан със З-д №

9500-526/03.11.04г.на

ОУ-област Русе

2680 частна 20.08.2003
с.Пет кладенци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039006 местност "Ак баир" Отписан

прилежащ терен към "Сграда" с 

площ 2,025 дка - ДПФ

Отписан със З-д №

9500-108/16.03.05г.на

ОУ-област Русе

2681 частна 20.08.2003
с.Пет кладенци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039007 местност "Фъндъклъка" Отписан

прилежащ терен към "Сграда" с 

площ 3,900 дка - ДПФ

Отписан със З-д №

9500-538/09.11.04г.на

ОУ-област Русе

2682 частна 20.08.2003

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.90, парцел

ІV Държавен

прилежащ терен към "Обор-

телчарник" с площ 1980 м2

2683 частна 20.08.2003
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000143 местност "Адата" Отписан

прилежащ терен към "Обор-

телчарник" с площ 10,450 дка-

парцел 11 към "Кравеферма"

Отписан със З-д №

9500-061/22.01.04г.на

ОУ-област Русе

2684 публична 20.08.2003
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на горите,скица имот № 050049 землището на селото Държавен

горскостопанска територия с

площ от 6,092 дка-ДГФ



2685 частна 20.08.2003
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.3,т.4

от З-на горите,скица имот № 050050 землището на селото Държавен

горскостопанска територия с

площ от 660,014 дка-ДГФ

2686 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1021 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Родилно" 

с площ от 2 170 м2

2687 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1025 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Телчарник" 

с площ от 1 835 м2

2688 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1058 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник с 

доилно помещение" 

с площ от 4 473 м2

2689 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

995 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Бензиностанция" 

с площ от 3 048 м2

2690 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

990 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Занаятчийска работилница" 

с площ от 1 300 м2

2691 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

991 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Гатерна 

работилница" 

с площ от 1 136 м2

2692 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

992 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Складове-

навеси"  с площ от 1 480 м2

2693 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

998 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навес-

метална конструкция"  с площ от  5 

271м2

2694 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

997 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна 

работилница" с площ от 4 059 м2

2695 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

996 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Сграда" с 

площ от 2 040 м2

2696 частна 20.08.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1026 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 2 005 м2

2697 частна 25.08.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС №

58/49г.по ЗОЕГПНС

и скица
кв.73, ПИ №

678 ул."Александровска" № 41 Държавен

4,20 % ид.части от ПИ № 678 в

кв.73 с площ от 218 м2, заедно с

построената в него триетажна

масивна сграда със застроена

площ от 170 м2

Съставен нов АЧДС №

5423/28.01.2014 г. 362/28.12.50 г.



2698 публична 05.09.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

МФ по ЗИПО, скица имот № 000510 местност "Текето" Държавен

18 000/275,259 ид.части от имот

№ 000510 в землището на село

Николово,м-ст "Текето" и постр.

В него сгради:Дом за гости № 1-

едноет.монолитна сграда със

застр.площ 1 094 м2, Дом за

гости № 2-двуетажна сграда,

състояща се от три блока,свърза-

ни с топла връзка и Дом за гости

№ 3-двуетажна сграда с мансар-

ден етаж. Целият имот като терен

е с площ от 275,259 дка

Съставен нов АЧДС №

4434/16.10.08 г. 5149/13.04.90 г.

2699 публична 10.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,Решение

на ИС от 95г.,З-д №

1021/15.07.97г.на 

кмета на общ.Русе,

скица УПИ І

к-с "Възраждане",

ул."Студентска" № 8 Други

имот с площ от 192 230 м2 и

построените в него 27 броя

сгради

Съставен нов АПДС №

6395/20.12.2016 г. 3885/28.11.69 г.

2700 частна 10.09.2003
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, Удостов.

По ф.д.29869/91г. На

СфГС, З-д № 789/

00 г.-НЕК ЕАД-София ПИ № 1582 Други

подстанция "Две могили"-ПИ №

1582 с площ от 8 330 м2 и постр.

В него сгради: Административно-

производствена сграда с два

корпуса и гаражи-3 бр.клетки със

застр.площ 116,56 м2 449/23.11.94 г.

2701 частна 10.09.2003
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, Удостов.

По ф.д.29869/91г. На

СфГС, З-д № 789/

00 г.-НЕК ЕАД-София имот № 000170 местност "Ливадите" Други

имот с площ от 3,548 дка и постр.

В него сграда с два корпуса:

Административно-битова сграда-

масивна, четириетажна със застр.

Площ 117 м2 и Закрита разпреде-

лителна уредба-масивна, двуетаж

на със застроена площ 224 м2 151/22.02.95 г.

2702 частна 10.09.2003
кв."Средна кула"

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,РМС №

№ 292/64г. И 

106/66г.,

разделителен прото-

кол от 00г., скица имот № 0002570 местност "Гърков дол" Други

имот с площ от 64,529 дка и постр. 

в него сгради - 6 броя 9779/15.03.95г.



2703 частна 16.09.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.чл.15в и 14,ал.2 от

З-на за горите,чл.чл.

15,ал.1,т.1 и 17,ал.1,

т.9 от ППЗГ и др. имот № 000545 местност "Текето" Други имот с площ от 11,122 дка

2704 частна 16.09.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, акт за

изземане на описано

имущество, скица
кв.6, ПИ №

140 Отписан имот с площ от 1 000 м2

Отписан със З-д №

9500-652/02.10.06г.на

ОУ-област Русе 24/09.12.59 г.

2705 частна 16.09.2003
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, акт за

изземане на описано

имущество, скица
кв.6, ПИ №

139 Отписан имот с площ от 1 000 м2

Отписан със З-д №

9500-691/09.10.06г.на

ОУ-област Русе 24/09.12.59 г.

2706 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.147,

т.9 от ППЗДС,чл.100

от ЗС,декларация за

отказ от право на

собственост
кв.227.1, УПИ

VІІ-1742 ул."Петър Берон" № 18 Отписан

само втория етаж с входното

антре в партера на сградата с

водещото към този етаж стълби-

ще от двуетажна жилищна

сграда със застр.площ 123 м2,

заедно с 1/2 ид.част от таванс-

ката стая и тавана на сградата,

1/2 ид.ч. От стълбището към

тавана, 1/2 ид.ч.от избата под

сградата

Отписан със З-д №

9500-360/27.07.05г.на

ОУ-област Русе 414/28.12.50 г.

2707 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

31/02г.на "БДЖ"ЕАД-

Центр.управление,

скица УПИ ХV-612 Източна промишлена зона Други имот с площ от 130,03 м2 9307/18.02.94г.

2708 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

31/02г.на "БДЖ"ЕАД-

Центр.управление,

скица УПИ ХІV-612 Източна промишлена зона Други

имот с площ от 56 690,81 м2 и

построените в него сгради - 12

броя 9307/18.02.94г.

2709 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

31/02г.на "БДЖ"ЕАД-

Центр.управление,

скица УПИ ХVІ-612 Източна промишлена зона Други

имот с площ от 1 099,15 м2 и

построената в него сграда

"Резервни стаи и столова"-двуе-

тажна със сутерен,монолитна със

застроена площ 580 м2 9307/18.02.94г.

2710 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

31/02г.на "БДЖ"ЕАД-

Центр.управление,

скица УПИ LІ-612 Източна промишлена зона Други имот с площ от 349,74 м2 9307/18.02.94г.

2711 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС,скица
ул."Пристанищна" № 20 -

централна градска част Други

скривалище - отделно стоящо,

монолитно със застроена площ

от 303 м2



2712 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС,скица
кв.97, част от ПИ

№ 606 ул."Константин Иречек" №26 Други

скривалище, намиращо се в

сутерена на жилищния блок,

масивна, железобетонна конструк-

ция със застроена площ от

119,96 м2

2713 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС,скица
кв.225,част от ПИ

№ 1560 ул."Петко Д.Петков" № 13 Други

скривалище, намиращо се в

сутерена на жилищния блок,

масивна, железобетонна конструк-

ция със застроена площ от

148,13 м2

2714 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС,скица
кв.901,част от 

УПИ ІІ-655 ул."Борисова" № 6 Други

скривалище, намиращо се в

сутерена на жилищния блок,

масивна, железобетонна конструк-

ция със застроена площ от

155,63 м2

2715 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ",скица и др. УПИ LІ-5122

бул."Родина" № 35 -

Централна градска част Други

имот с площ 310 м2 и постр. В

него сгради: жилищен блок 2 -

едноетажна паянтова сграда със 

застроена площ 107 м2 и жилищен  

Блок 3-едноет.полумасивна сграда 

със застр.площ 30 м2

Със З-д № 9500-516/

29.10.04г. На ОУ-област

Русе се отписва само

жил. блок № 3

За останалата част е 

съставен нов АЧДС № 

6568/13.09.2018 г. 884/28.12.50 г.

2716 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ",скица и др. УПИ ХVІІІ-26

ул."Трепетлика" № 1,

Крайбрежна ивица Други

имот с площ от 659,50 м2 и постр.

В него жил.блок 6, състоящ се от

6 бр.апартамента

Сградата, предмет на акта 

е съборена, видно от 

писма и протокол № 24/ 

31.12.2003 г. за брак 881/28.12.50 г.

2717 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ",скица и др.
кв.502, УПИ

ХІV-5033 ул."Братя Обретенови" № 7 Други

имот с площ 563 м2 и построения 

в него

жил.блок 23, състоящ се от 7

броя апартаменти 881/28.12.50 г.

2718 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ",скица и др.
кв.502, УПИ

ХХVІІ-28 ул."Братя Обретенови" № 10 Други

имот с площ 1 910 м2 и постр. В

него 5 бр.апартаменти и една

жилищна сграда със застроена

площ от 58,50 м2 881/28.12.50 г.

2719 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ",скица и др. УПИ LІ-5121

бул."Родина" № 35 -

Централна градска част Други

имот с площ 325 м2 и част от

жилищен блок 4, състоящ се от

2 бр.апартаменти

Със З-ди №№ 9500-514

и 9500-515/29.10.04г.на

ОУ-област Русе се

отписват ап.№№ 1 и 2.
Теренът не се отписва.

Съставен нов АЧДС №

6514/10.07.2018 г. 884/28.12.50 г.

2720 частна 16.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ",скица и др. УПИ ХL ІХ-5119

бул."Родина" № 35 -

Централна градска част Други

имот с площ 197 м2 и част от

жилищен блок 4-апартамент 3

със застроена площ 42 м2

Съставен нов АЧДС №

6506/28.06.2018 г. 884/28.12.50 г.

2721 публична 17.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ VІІІ-9 Западна промишлена зона Други имот с площ от 1 168 м2

Съставен нов АДС №

4238/23.11.07 г.



2722 публична 17.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ІХ-11 Западна промишлена зона Други

имот с площ от 1 792 м2 и постр.

В него сграда на първи участък-

едноетажна, масивна със

застроена площ 143 м2

Съставени нови АПДС №№ 

6761 и 6762/

11.12.2019 г. 882/28.12.50 г.

2723 публична 17.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ",скица и др. УПИ ХХVІ-624 ул."Иван Ведър " № 31 Други

имот с площ 447 м2 и постр.в

него сгради: ЖП кантон със застр.

Площ 114 м2, Стопанска сграда

със застр.площ 120 м2 и склад

със застр.площ 15 м2 889/28.12.50 г.

2724 частна 17.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХХVІІІ-635 Гара Русе-разпределителна Други

имот с площ 9 286 м2 и постр.в

него сгради: Приемно здание на

гара Разпределителна-двуетажна,

масивна със застроена площ от

570 м2, магазия-едноетажна,

масивна сграда със застроена

площ 30 м2 и още 3 бр.постр.

2725 частна 17.09.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХLІ-628 Гара Русе-разпределителна FALSE

имот с площ 950 м2 и постр.в 

него сгради: Административна

сграда на оранжерията-масивна,

двуетажна със застроена площ

116 м2, Склад на оранжерията-

двуетажна, полумасивна сграда

със застр.площ 80 м2 и 2 броя

оранжерии-метална конструкция

Съставен нов АДС №

4889/17.06.2011 г.

2726 частна 17.09.2003
с.Ястребово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024010 местност "Пунарлъка" Отписан

прилежащ терен към "Склад за

зърно" с площ 0,463 дка

Отписан със З-д №

9500-266/27.06.05г.на

ОУ-област Русе

2727 частна 17.09.2003
с.Ястребово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024013 местност "Пунарлъка" Отписан

прилежащ терен към 

"Млекосъбирателен пункт" с площ 

0,234 дка

Отписан със З-д №

9500-266/27.06.05г.на

ОУ-област Русе

2728 частна 17.09.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 161006

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопанско летище" с площ 

65,263 дка

2729 частна 17.09.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1001 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Складове" с 

площ 9 191 м2

2730 частна 17.09.2003
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1000 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Складове" с 

площ 10 000 м2

2731 частна 17.09.2003
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068013 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ от 8,855 дка

Обособени са 4 имота:

ПИ № 068024: съставен

нов АДС № 6343/16 г.,

ПИ № 068046, ПИ №

068047 и 068046

Съставени нови АЧДС №№ 

6892 и 6893/

12.06.2020 г.



2732 частна 17.09.2003
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068026 местност "Люцерните" Отписан

прилежащ терен към "Силажна 

клетка" с площ от 0,987 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-19/08.01.13 г. на 

ОУ - област Русе

2733 частна 17.09.2003
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, парцел

10 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник 

за 100 крави" с площ от 2 580 м2

2734 частна 17.09.2003
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, парцел

4 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Телчарник" 

с площ от 4 097 м2

2735 частна 17.09.2003
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 098014 местност "Кайлийското" Отписан

прилежащ терен към 

"Селскостопанска сграда" с площ 

от 1,217 дка

Отписан със З-д №

9500-370/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

2736 частна 17.09.2003
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 098013 местност "Кайлийското" Отписан

прилежащ терен към 

"Селскостопанска сграда" с площ 

от 1,226 дка

Отписан със З-д №

9500-370/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

2737 частна 17.09.2003

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 078024 "Тракторен стан" Отписан

прилежащ терен към "Автомивка" 

с площ от 1,944 дка

Отписан със З-д №

9500-453/12.09.05г.на

ОУ-област Русе

2738 частна 17.09.2003
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 271035 местност "Полето" Отписан

прилежащ терен към "Пилчарник" 

с площ от 3,344 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-582/28.08.19 г.

на ОУ - област Русе

2739 частна 17.09.2003
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 271033 местност "Полето" Отписан

прилежащ терен към 

"Административно-битова 

сграда"от "Полски стан" с площ от 

2,890 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-789/10.11.14 г.

на ОУ-област Русе

2740 частна 17.09.2003
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000156 местност "Полето" Отписан

прилежащ терен към "Свинарник и 

кантар" от Стопански двор  с площ 

от 5,882 дка

Отписан със З-д №

9500-472/16.09.05г.на

ОУ-област Русе

2741 частна 17.09.2003
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 271037 местност "Полето" Отписан

прилежащ терен към "Открит 

склад" от "Полски стан"  с площ от 

5,484 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-789/10.11.14 г.

на ОУ-област Русе

2742 частна 17.09.2003
с.Божичен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000136 местност "Над село" Държавен

прилежащ терен към "Навес" с 

площ от 0,967 дка

2743 частна 17.09.2003
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 046005 местност "До стопанския двор" Държавен

прилежащ терен към "Птичарник" 

с площ от 4,148 дка

2744 частна 17.09.2003
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 046007 местност "До стопанския двор" Държавен

прилежащ терен към "Птичарник" 

с площ от 6,118 дка

2745 частна 17.09.2003
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 11 "Кравеферма" Държавен

прилежащ терен към "Навес за 

фуражи" с площ от 2,001 дка

2746 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063024 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,765 

дка

Отписан със З-д №

5-95-00-974/10.12.14 г.

на ОУ-област Русе

2747 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063037 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Сграда" от 

"Кравеферма" с площ от 1,069 дка

Отписан със З-д №

9500-223/20.03.06г.

На ОУ-област Русе

2748 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063040 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към 

"Лаборатория" от "Кравеферма" с 

площ от 1,783 дка



2749 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063029 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,126 

дка

Отписан със З-д №

9500-366/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

2750 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063039 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Сграда" от 

"Кравеферма" с площ от 1,357 дка

2751 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063028 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,633 

дка

Отписан със З-д №

9500-366/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

2752 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063023 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Площадка 

за животни" от "Кравеферма" с 

площ от 1,569 дка

2753 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063022 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,609 

дка

Отписан със З-д №

9500-221/20.03.06г.на

ОУ-област Русе

2754 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063036 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Сграда" от 

"Кравеферма" с площ от 1,555 дка

2755 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063021 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,587 

дка

Отписан със З-д №

5-95-00-974/10.12.14 г.

на ОУ-област Русе

2756 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063020 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,841 

дка

Отписан със З-д №

5-95-00-974/10.12.14 г.

на ОУ-област Русе

2757 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063019 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,804 

дка

Отписан със З-д №

5-95-00-974/10.12.14 г.

на ОУ-област Русе

2758 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063002 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 1,103 

дка

Отписан със З-д №

5-95-00-974/10.12.14 г.

на ОУ-област Русе

2759 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063004 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Терен за 

силаж" от "Кравеферма" с площ от 

1,325 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-974/10.12.14 г.

на ОУ-област Русе

2760 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063034 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,137 

дка

Отписан със З-д №

9500-67/27.01.06 г.на

ОУ-област Русе

2761 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063033 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,388 

дка

2762 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063001 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Терен за 

силаж" от "Кравеферма" с площ от 

1,783 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-974/10.12.14 г.

на ОУ-област Русе

2763 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063006 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Хангар-

гараж" от "Кравеферма" с площ от 

3,333 дка

2764 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063003 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Терен за 

силаж" от "Кравеферма" с площ от 

1,185 дка

2765 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063031 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,139 

дка

2766 частна 17.09.2003
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063030 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Кравеферма" с площ от 2,136 

дка

Отписан със З-д №

9500-366/28.07.05г.на

ОУ-област Русе



2767 частна 19.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 160003 местност "Параджика" Държавен

земеделска земя с площ от

7,192 дка

2768 частна 19.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 209008 местност "Кесик кору" Държавен

земеделска земя с площ от

24,602 дка

2769 частна 19.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050034 местност "Параджика" Държавен

овощна градина с площ от

1,000 дка

2770 частна 19.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 118004 местност "Иланлъка" Държавен

земеделска земя с площ от

5,009 дка

2771 частна 19.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 118003 местност "Иланлъка" Държавен

земеделска земя с площ от

5,007 дка

2772 частна 19.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 160010 местност "Параджика" Държавен

земеделска земя с площ от

8,004 дка

2773 частна 23.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 137004 местност "Каместата" Държавен

земеделска земя с площ от

6,604 дка

2774 частна 23.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 160008 местност "Параджика" Държавен

земеделска земя с площ от

3,401 дка

2775 частна 23.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 104016 местност "Календжи кору" Държавен

земеделска земя с площ от

4,006 дка

2776 частна 23.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050040 местност "Параджика" Държавен

овощна градина с площ от

1,194 дка

2777 частна 23.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 269010 местност "Акча ашлък" Държавен

земеделска земя с площ от

5,999 дка

2778 частна 23.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 083004 местност "Башака" Държавен

земеделска земя с площ от

2,001 дка

2779 частна 23.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 149003 местност "Юджак" Държавен

земеделска земя с площ от

3,201 дка



2780 частна 23.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051006 местност "Параджика" Държавен

овощна градина с площ от

1,012 дка

2781 частна 23.09.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 125004 местност "Керез баир" Държавен

земеделска земя с площ от

33,791 дка

2782 частна 24.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 017025 местност "Блатото" Държавен

земеделска земя с площ от

12,009 дка

2783 частна 24.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 082143 местност "Гимлийца" Държавен

земеделска земя с площ от

3,001 дка

2784 частна 24.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 058001 местност "Орманджика" Държавен

земеделска земя с площ от

4,998 дка

2785 частна 24.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 034029 местност "Могилите" Държавен

земеделска земя с площ от

9,049 дка

2786 частна 24.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 059032 местност "Орманджика" Държавен

земеделска земя с площ от

14,996 дка

2787 частна 24.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 027026 местност "Стрежерото" Държавен

земеделска земя с площ от

9,992 дка

2788 частна 24.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 073145 местност "Кооперативни лозя" Държавен лозе с площ от 1,000 дка

2789 частна 24.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 005037 местност "Диман чаир" Държавен

земеделска земя с площ от

16,795 дка

2790 частна 24.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 082083 местност "Гимлийца" Държавен

земеделска земя с площ от

2,502 дка

2791 частна 30.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 012022 местност "Табачица" Държавен

земеделска земя с площ от

20,492 дка

2792 частна 30.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063005 местност "Балийца" Държавен

земеделска земя с площ от

16,292 дка



2793 частна 30.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 075063 местност "Частни лозя" Държавен

земеделска земя с площ от

0,286 дка

2794 частна 30.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 072129 местност "Кайсиева градина" Държавен

овощна градина с площ от

1,100 дка

2795 частна 30.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071040 местност "Мешелика" Държавен

земеделска земя с площ от

5,000 дка

2796 частна 30.09.2003
с.Писанец

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 005042 местност "Диман чаир" Държавен

земеделска земя с площ от

5,004 дка

2797 частна 30.09.2003
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024026 местност "Дрисля" Държавен

земеделска земя с площ от

20,004 дка

2798 частна 30.09.2003
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002005 местност "Есенни кулак" Държавен

земеделска земя с площ от

17,994 дка

2799 частна 30.09.2003
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002007 местност "Есенни кулак" Държавен

земеделска земя с площ от

16,495 дка

2800 частна 30.09.2003
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 053008 местност "Чеснова" Държавен

земеделска земя с площ от

2,996 дка

2801 частна 30.09.2003
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 007014 местност "Есенни кулак" Държавен

земеделска земя с площ от

15,527 дка

2802 частна 30.09.2003
с.Кривня

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 005017 местност "Есенни кулак" Държавен

земеделска земя с площ от

16,213 дка

2803 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051004 местност "Юртлук" Държавен

земеделска земя с площ от

20,926 дка

2804 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043015 местност "Юртлук" Държавен

земеделска земя с площ от

2,075 дка

2805 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 030002 местност "Ашламалък" Държавен

земеделска земя с площ от

5,203 дка



2806 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 015003 местност "Испиденца" Държавен

земеделска земя с площ от

5,005 дка

2807 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002007 местност "Коджаирек" Държавен

земеделска земя с площ от

20,403 дка

2808 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 025007 местност "Келемлик" Държавен

земеделска земя с площ от

7,340 дка

2809 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024002 местност "Келемлик" Държавен

земеделска земя с площ от

13,992 дка

2810 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 034007 местност "Акбуба" Държавен

земеделска земя с площ от

27,493 дка

2811 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 017019 местност "Гайтарла" Държавен

земеделска земя с площ от

9,509 дка

2812 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 011031 местност "Чилтарла" Държавен

земеделска земя с площ от

3,001 дка

Съставен нов АЧДС №

6855/27.04.2020 г.

2813 частна 30.09.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 006004 местност "Кончапара" Държавен

земеделска земя с площ от

15,999 дка

2814 частна 02.10.2003
с.Глоджево

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,Разпо-

реждане №6/00г.-МС,

приемо-

предавателен

протокол и др. кв.128, УПИ І Отписан

имот с площ от 1 200 м2 и

построеният върху него кантон-

масивна двуетажна сграда със

застроена площ от 100 м2

Отписан със З-д №

9500-426/13.08.08г.на

ОУ-област Русе 213/07.07.93г.

2815

2816 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052025 местност "Арпалъка" Държавен лозе с площ от 1,563 дка

2817 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 045207 местност "Чону кору" Държавен

овощна градина с площ от

1,143 дка

2818 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035010 местност "Фъндъклията" Държавен нива с площ от 7,004 дка

2819 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035002 местност "Фъндъклията" Държавен нива с площ от 3,998 дка



2820 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 040016 местност "Ветово екенлик" Държавен нива с площ от 15,060 дка

2821 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 027014 местност "Параджика" Държавен

земеделска земя с площ от

9,997 дка

2822 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 045149 местност "Чону кору" Държавен

овощна градина с площ от

1,078 дка

2823 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 040040 местност "Ветово екенлик" Държавен нива с площ от 36,647 дка

2824 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 045186 местност "Чону кору" Държавен

овощна градина с площ от

0,990 дка

2825 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054002 местност "Арпалъка" Държавен лозе с площ от 1,000 дка

2826 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 028090 местност "Арпалъка" Държавен лозе с площ от 0,901 дка

2827 частна 02.10.2003
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 004035 местност "Акча ачлък" Държавен нива с площ от 27,012 дка

2828 частна 06.10.2003
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.чл.68 от 71 от ЗДС,

изпълнителен лист №

343/06.12.55г. Във

връзка с чл.20 от 

НСДТ,скица
кв.22, УПИ

ХІІІ Отписан

част от УПИ ХІІІ в кв.22 с площ от

550 кв.м.ид.ч. От целия с площ

от 650 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-373/14.05.12 г.

на ОУ-област Русе 3/20.03.56г.

2829 частна 13.10.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС по

ЗОЕГПНС, скица
кв.89, ПИ №

638 ул."Александровска" № 28 Държавен

имот с площ от 457 м2.В имота е

построена четириетажна масивна

сграда,собственост на Федераци-

ята на научно-техническите

дружества-София, съгласно НА

№12,том І, дело 55/91г. 

Съставен нов АЧДС №

5422/28.01.2014 г. 355/28.12.50г.

2830 частна 14.10.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.2а, УПИ

ІІ-479 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Трафопост"

с площ от 193 м2

Отписан със З-д №

9500-248/09.05.08г.на

ОУ-област Русе

2831 частна 14.10.2003
с.Пет кладенци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039003 местност "Фъндъклията" Отписан

прилежащ терен към "Свинарник"

с площ от 2,501 дка

Отписан със З-д №

9500-538/09.11.04г.на

ОУ-област Русе



2832 частна 14.10.2003
с.Пет кладенци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039002 местност "Фъндъклията" Отписан

прилежащ терен към "Хангар, 

гараж" от Стопански двор

с площ от 2,675 дка

Отписан със З-д №

9500-538/09.11.04г.на

ОУ-област Русе

2833 частна 14.10.2003
с.Пет кладенци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039008 местност "Фъндъклията" Държавен

прилежащ терен към 

"Фъндъклията"с площ от 0,509 дка

2834 частна 14.10.2003
с.Пет кладенци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039001 местност "Фъндъклията" Отписан

прилежащ терен към 

"Селскостопански складове"с 

площ от 5,000 дка

Отписан със З-д №

9500-538/09.11.04г.на

ОУ-област Русе

2835 частна 14.10.2003
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.11Б, УПИ

ІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Стопанска 

сграда"с площ от 1 117 м2

Отписан със З-д №

9500-522/02.08.06г.на

ОУ-област Русе

2836 частна 14.10.2003
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.11Б, УПИ

ІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Навес-склад 

за семена"с площ от 3 423 м2

Отписан със З-д №

9500-540/10.11.04г.на

ОУ-област Русе

2837 частна 14.10.2003
с.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 093001 местност "Опитно поле" Отписан

свободен терен с площ от

1,742 дка от Стопански двор

Отписан със З-д №

9500-216/27.04.04г.на

ОУ-област Русе

2838 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 127010 местност "Керез баир" Държавен

земеделска земя с площ от

24,004 дка

2839 частна 14.10.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 017039 местност "Гайтарла" Държавен

земеделска земя с площ от

2,999 дка

Съставен нов АЧДС №

6850/21.04.2020 г.

2840 частна 14.10.2003
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 017044 местност "Гайтарла" Държавен

земеделска земя с площ от

2,998 дка

Съставен нов АЧДС №

6856/27.04.2020 г.

2841 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 022050 местност "Стрежерото" Държавен

земеделска земя с площ от

12,403 дка

2842 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071003 местност "Мешелика" Държавен

земеделска земя с площ от

6,783 дка

2843 частна 14.10.2003

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

акт за изземване на

описано имущество

във връзка с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.26, УПИ

ХІ-135 ул."Индже войвода" Отписан

част от УПИ ХІ-135 в кв.26 с площ

от 500 м2 ид.ч. От целия с площ

от 1 030 м2

Отписан със З-д №

9500-089/04.02.04г.на

ОУ-област Русе 18/18.04.56г.



2844 частна 14.10.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др.
кв.651-3, УПИ

ІV-1

жк "Здравец",

бул."Липник" № 62 Други

имот с площ от 22 380 м2 и постр.

В него: Административна сграда

и ЗРУ-двуетажна, монолитна със

застроена площ 750 м2, обслуж-

ваща сграда със застроена площ

1 037 м2 и склад-гараж със 

застроена площ 126 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-520/29.07.19 г.

на ОУ - област Русе

797/28.12.50г.,

актуализиран

16.03.95г.

2845 частна 14.10.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,Удостов.

По ф.д.29869/91г.на

СфГС и др. имот № 000200 Други

имот с площ 6,270 дка и постр.в

него сгради:Подстанция "Борово"-

сграда с два корпуса-закрита

разпределителна уредба-

масивнаедноетажна сграда със 

застр. Площ 342 м2 и 

административна

сграда със застроена площ от

133 м2 . Склад-масивна едноет.

Сграда със застр.площ 81 м2

съставен нов АПДС № 

4795/22.12.2010 г. за част 

от имота

Останалата част е 

деактувана със З-д № 9500-

440/27.12.2010 г.

на ОУ-област Русе

331/01.07.80г.

2846 частна 14.10.2003
гр.Борово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС и чл.148,

ал.1 от ППЗДС и др. имот № 000203 местност "Карапетлика" Други

част от имот № 000203 по плана

за земеразделяне с площ от

0,850 дка ид.части от целия с

площ от 1,758 дка 517/05.12.94г.

2847 частна 14.10.2003
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,Удостов.

По ф.д.29869/91г.на

СфГС и др. имот № 000349 местност "Подстанцията" Други

имот с площ 3,216 дка и постр.в

него Подстонция "Латекс"-сграда

с два корпуса: Закрита разпреде-

лителна уредба-масивна двует.

Сграда със застр.площ 304 м2,

Административна сграда-масивна

четириетажна със застр.площ от

120 м2, РЗП-667 м2 1628/19.12.94г.

2848 частна 14.10.2003
гара Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.147,ал.9

от ЗДС и др.
кв.6, УПИ

ХІХ-169 Държавен

част от УПИ ХІХ-169 в кв.6 с площ

от 3 600 м2 ид.ч. От целия с

площ от 6 600 м2

1260/05.06.84г.,

1460/03.08.89г.,

1627/15.12.94

2849 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 269011 местност "Акча ашлък" Държавен

земеделска земя с площ от

7,499 дка

2850 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 043017 местност "Башака" Държавен

земеделска земя с площ от

1,103 дка

2851 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 215006 местност "Кесик кору" Държавен

земеделска земя с площ от

4,002 дка



2852 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 185022 местност "Курт орман" Държавен

земеделска земя с площ от

6,424 дка

2853 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 143001 местност "Каместата" Държавен

земеделска земя с площ от

5,400 дка

2854 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 068027 местност "Параджика" Държавен

овощна градина с площ от

0,971 дка

2855 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 165016 местност "Чирмашлъка 1" Държавен

земеделска земя с площ от

12,501 дка

2856 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 114003 местност "Иланлъка" Държавен

земеделска земя с площ от

13,006 дка

2857 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 190006 местност "Курт орман" Държавен

земеделска земя с площ от

13,006 дка

2858 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 131003 местност "Орман тарла" Държавен

земеделска земя с площ от

15,003 дка

2859 частна 14.10.2003
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 104017 местност "Календжи кору" Държавен

земеделска земя с площ от

2,000 дка

2860 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 046012 местност "Старите лозя" Държавен

земеделска земя с площ от

7,496 дка

2861 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 012002 местност "Табачица" Държавен

земеделска земя с площ от

3,501 дка

2862 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 070029 местност "Мешелика" Държавен

земеделска земя с площ от

11,530 дка

2863 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 005023 местност "Диман чаир" Държавен

земеделска земя с площ от

11,196 дка

2864 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 008020 местност "Тетовски път" Държавен

земеделска земя с площ от

6,000 дка

2865 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 038005 местност "Могилите" Държавен

земеделска земя с площ от

7,701 дка

2866 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 061014 местност "Орманджика" Държавен

земеделска земя с площ от

22,701 дка

2867 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 079002 местност "Бошака" Държавен

земеделска земя с площ от

19,998 дка

2868 частна 14.10.2003
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 057031 местност "Орманджика" Държавен

земеделска земя с площ от

10,000 дка



2869 частна 14.10.2003
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

изпълнителен лист

№ 465/55г.във връзка

с чл.20 от НСДТ
кв.28, УПИ

ХVІІ-459 Отписан

част от УПИ ХVІІ-459 в кв.28 с

площ от 400 м2 ид.ч. От целия с

площ от 2 380 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-373/14.05.12 г.

на ОУ-област Русе 2/20.03.56г.

2870 частна 11.11.2003
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, във

връзка с чл.7,ал.4 от

З-на за горите,скица имот № 000785 местност "Лагера" Други нива с площ от 44,246 дка

Съставен нов АЧДС №

4088/06.03.2007 г.

2871 частна 24.11.2003
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.119а, УПИ

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Административна сграда" от

Стопански двор с площ 3 998 м2

Съставени нови АДС

№№ 3094,3095 и 3096/

16.06.04 г.

2872 частна 24.11.2003
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.119а, УПИ

ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Стол" от

Стопански двор с площ 2 855 м2

Съставен нов АДС №

3095/16.06.04 г.

2873 частна 24.11.2003
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.135, УПИ

ІV-1158 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"ЦСМП" от

Стопански двор с площ 1 182 м2

Съставен нов АПДС № 

6529/26.07.2018 г.

2874 частна 24.11.2003
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.1, УПИ

І-478 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Стопански сгради" от

Стопански двор с площ 44 836 м2

Отписан със З-д №

9500-248/09.05.08г.на

ОУ-област Русе

2875 частна 28.11.2003
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

изп.лист № 1428/53г.-

Народен съд Бяла във

връзка с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.26, УПИ

Х-226 Отписан

част от УПИ Х-226 в кв.26 с площ

от 328 м2 ид.ч. От целия с площ

от 957 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-144/14.03.14 г.

на ОУ-област Русе 9/15.03.55 г.

2876 частна 28.11.2003
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

изп.лист № 1428/53г.-

Народен съд Бяла във

връзка с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.26, УПИ

ХІІІ-държ. Отписан

част от УПИ ХІІІ-държ. в кв.26 с 

площ

от 172 м2 ид.ч. От целия с площ

от 500 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-144/14.03.14 г.

на ОУ-област Русе 9/15.03.55 г.

2877 частна 08.01.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 013020 местност "Моруница" Държавен нива с площ от 3,000 дка

2878 частна 08.01.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 151005 местност "Дискору" Държавен нива с площ от 3,600 дка

2879 частна 08.01.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 147017 местност "Кованлъка" Държавен нива с площ от 5,051 дка

2880 частна 08.01.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 034002 местност "Острица" Държавен нива с площ от 9,998 дка



2881 частна 08.01.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 057011 местност "Бабината патка" Държавен нива с площ от 4,101 дка

2882 частна 08.01.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 188027 местност "Полето" Отписан нива с площ от 7,550 дка

Отписан със З-д №

9500-167/22.03.04г.на

ОУ-област Русе

2883 частна 08.01.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 052003 местност "Сене" Държавен нива с площ от 19,996 дка

2884 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 163002 местност "Балък сърта" Държавен нива с площ от 5,000 дка

2885 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 202001 местност "Очбунар" Държавен нива с площ от 6,000 дка

2886 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 163011 местност "Балък сърта" Държавен нива с площ от 6,397 дка

2887 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 166012 местност "Балък сърта" Държавен нива с площ от 6,000 дка

2888 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 051001 местност "Керезли пара" Държавен нива с площ от 5,028 дка

2889 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 076003 местност "Кору Баши" Държавен нива с площ от 2,415 дка

2890 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 166020 местност "Балък сърта" Държавен нива с площ от 26,153 дка

2891 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 189008 местност "Дюдюклюка" Държавен нива с площ от 6,000 дка

2892 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 124162 местност "Лахналъка" Държавен нива с площ от 0,100 дка

2893 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 137012 местност "Ливадите" Държавен нива с площ от 7,500 дка

2894 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 181002 местност "Кледжика" Държавен нива с площ от 3,600 дка

2895 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 055003 местност "Керезли пара" Държавен нива с площ от 11,120 дка

2896 частна 08.01.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 135033 местност "Балък сърта" Държавен нива с площ от 0,479 дка

2897 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 021019 местност "Дозлука" Държавен нива с площ от 22,999 дка

2898 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 056025 местност "Ашмалъка" Държавен нива с площ от 8,003 дка



2899 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 025025 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 7,405 дка

2900 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 046014 местност "Съзлъгьол" Държавен нива с площ от 13,001 дка

2901 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 088020 местност "Бозалъците" Държавен нива с площ от 12,024 дка

2902 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 024052 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 5,391 дка

2903 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 054034 местност "Капица" Държавен нива с площ от 3,300 дка

2904 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 008033 местност "Кованлък сърта" Държавен нива с площ от 3,902 дка

Съставен нов АЧДС №

6603/18.02.2019 г.

2905 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 052013 местност "Ливади" Държавен нива с площ от 3,398 дка

2906 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 054020 местност "Капица" Държавен нива с площ от 10,476 дка

2907 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 052007 местност "Ливади" Държавен нива с площ от 3,498 дка

2908 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 049036 местност "Михня" Държавен нива с площ от 4,798 дка

2909 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 054011 местност "Капица" Държавен нива с площ от 7,797 дка

2910 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 018016 местност "Добр.воденица" Държавен нива с площ от 8,000 дка

2911 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 036005 местност "Пазвантска чешма" Държавен нива с площ от 8,500 дка

2912 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 078020 местност "Чуката" Държавен нива с площ от 11,994 дка

2913 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 087003 местност "Бозалъците" Държавен нива с площ от 7,199 дка

2914 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 049055 местност "Михня" Държавен нива с площ от 9,699 дка

2915 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 035015

местност "Махмудов 

кованлък" Държавен нива с площ от 3,005 дка

2916 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 035023

местност "Махмудов 

кованлък" Държавен нива с площ от 4,999 дка



2917 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 088017 местност "Бозалъците" Държавен нива с площ от 3,901 дка

2918 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 030013 местност "Чаирска пътека" Държавен нива с площ от 6,002 дка

2919 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 041028 местност "Кавака" Държавен нива с площ от 14,000 дка

2920 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 095018 местност "Шабан чайр" Държавен нива с площ от 8,401 дка

2921 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 070002 местност "Кюнка" Държавен нива с площ от 5,200 дка

2922 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 008030 местност "Кованлък сърта" Държавен нива с площ от 3,999 дка

Съставен нов АЧДС №

6602/18.02.2019 г.

2923 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 059022 местност "Чуката" Държавен нива с площ от 7,097 дка

2924 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 059021 местност "Чуката" Държавен нива с площ от 7,101 дка

2925 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 024011 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 7,492 дка

2926 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 097013 местност "Капица" Държавен нива с площ от 3,401 дка

2927 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 022029 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 5,001 дка

2928 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 025009 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 12,589 дка

2929 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 015015 местност "Доулука" Държавен нива с площ от 12,901 дка

2930 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 084019 местност "Светения орех" Държавен нива с площ от 0,328 дка

2931 частна 08.01.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68,ал.3 от ЗДС,

чл.27б,ал.4 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 084021 местност "Светения орех" Държавен нива с площ от 0,596 дка

2932 частна 08.01.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,З-д на

АК-София,скица ПИ № 2209 кв."Ханищата" Държавен

част от ПИ № 2209 в кв.

"Ханищата" с площ 7 531 кв.м.

Ид.ч. От целия с площ 133 251 м2

Съставен нов АЧДС №

6696/11.10.2019 г.

1172/15.01.79г.,

1313/23.08.85г.



2933 публична 19.01.2004

Образцов 

чифлик,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. кв.1 Други

13 броя сгради, построени върху

терен - държавна собственост

Съставени нови АДС №№ 

5273, 5274, 5277, 

5280/12.12.2012 г.

Ап. №№ 1,2 и 4 са 

продадени, а за ап. 3, ет. 2 

е съставен нов АДС № 

6221/08.06.2015 г.

6730,6698,6700,

6701,6704,6657,

6672,6656,6735,

6714,6695,6675 и

6737/79 г.

2934 публична 19.01.2004

Образцов 

чифлик,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. кв.2 други

сгради,построени в кв.2 върху

терен - държавна собственост

За сградите са сътавени 

нови АПДС №№ 5277 и 

5278/12.12.2012 г.

6645,6646,6665

6702 и 6694/

79 г.

2935 публична 19.01.2004

Образцов 

чифлик,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. кв.3 други

сгради,построени в кв.3 върху

терен - държавна собственост

Съставен нов АПДС №

5279/12.12.2012 г. 6658/79 г.

2936 публична 19.01.2004

Образцов 

чифлик,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

кмета на общ.Русе 

и др. кв.4 други

сгради,построени в кв.3 върху

терен - държавна собственост

Съставен нов АПДС №

5278/12.12.2012 г.

6647,6731 и

6722/79 г.

2937 частна 19.01.2004
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071001 "Тухлена фабрика" Отписан

прилежащ терен към "Сгради за

строителни материали" с площ от 

33,387 дка

Отписан със З-д №

9500-626/29.12.04г. На

ОУ-област Русе 5/28.02.51 г.

2938 частна 19.01.2004
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 070004 "Стопански двор-горен" Държавен

прилежащ терен към "Кантар-

колиен" с площ от 0,335 дка

Отписан със З-д №

9500-267/27.06.05г.на

ОУ-област Русе

2939 частна 19.01.2004
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068022 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда с 

площ от 1,358 дка

2940 частна 19.01.2004
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068030 "Стопански двор-долен" Държавен

прилежащ терен към "Птичарник" 

с площ от 1,620 дка

Отписан със З-д №

9500-242/23.06.05г.на

ОУ-област Русе

2941 частна 19.01.2004
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 във връзка с чл.

3 и 71 от ЗДС,изп.лист

№ 340/53 г.-Народен

съд-Бяла,чл.20 от

НСДТ и др.
кв.31, УПИ

VІІ Отписан

УПИ VІІ в кв.31 с площ от

500 м2

Отписан като неправилно 

съставен със З-д №

5-95-00-1077/20.11.12 г. на 

ОУ-област Русе 14/21.09.55 г.

2942 частна 19.01.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.144,ал.1 и чл.

147,ал.3 от ППЗДС

и др. ПИ № 2210 кв."Ханищата" Държавен

част от ПИ № 2210 с площ от

358 м2 ид.ч. От целия с площ от

57 763 м2

Съставен нов АЧДС №

6697/11.10.2019 г.

498,499,501/67,

806/75г.,1314/

85г.,1649/95 г.

2943 частна 20.01.2004
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.121, парцел

ХХVІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Дърводелска работилница" с 

площ от 833 м2

2944 частна 20.01.2004
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 411007 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Хале" с 

площ от 2,300 дка

Отписан със З-д №

9500-484/19.09.05г.на

ОУ-област Русе

2945 частна 20.01.2004
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. обект 3А

"Стопански двор", местност

"Юг ясак" Държавен

прилежащ терен към "Стопански 

сгради" с площ от 29,852 дка

2946 частна 20.01.2004
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. обект 3В

"Стопански двор", местност

"Юг ясак" Държавен

прилежащ терен към 

"Зърноплощадка" с площ от 18,236 

дка



2947 частна 20.01.2004

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000013 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопанска сграда" с площ 

от 6 000 м2

Отписан със З-д №

9500-481/17.09.05г.на

ОУ-област Русе

2948 частна 20.01.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 074014 местност "Ряховско" Държавен

прилежащ терен към "Сграда" от 

"Битов сектор" към "Агролакт"с 

площ от 1,737 дка

2949 частна 20.01.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 074019 местност "Ряховско" Държавен

прилежащ терен към "Сграда" от 

"Битов сектор" към "Агролакт"с 

площ от 2,012 дка

2950 частна 20.01.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 074020 местност "Ряховско" Държавен

прилежащ терен към "Сграда" от 

"Битов сектор" към "Агролакт"с 

площ от 2,951 дка

2951 частна 20.01.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС №

66/49г.по ЗОЕГПНС,

Окръжно ВО-31/80г.

На МФ и др.
кв.21,ПИ №

3312 ул."Братя Миладинови" № 18 Държавен

имот с площ 285 м2 и постр.в 

негосгради: масивна жилищна 

сградасъстояща се от двуетажна 

иедноетажна часто с обща застр. 

Площ 66 м2 и шопрон-едноет. 

Сграда със застр.площ 66 м2

Съставен нов АДС №

4825/15.03.2011 г.

48/50г.,3906/

70 г. и 7372/

80 г.

2952 публична 20.01.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,прот.

Обр.16 и др.
част от УПИ

VІІІ бул."България" Други

четири броя гаражи с обща

застроена площ 84,50 м2

2953 публична 20.01.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,разр.за

строеж и др.
жк "Здравец-изток",блок

"Явор",част от вход Д Други

лаборатории,изградени в част от

партерния етаж на вх.Д на осем-

етажна сграда със застроена

площ 217,50 м2 7675/24.08.82г.

2954 частна 20.01.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 и 71 от ЗДС, акт

за изземване на опи-

сано имушество във

връзка с чл.20 от 

НСДТ и др.
кв.122, УПИ

ХVІІ-1208 Държавен имот с площ от 660 м2

Съставен нов АДС № 

4574/08.05.2009 г.  

160/56г.,388 и 

389/83г. И 415/

86 г.

2955 частна 22.01.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС №

1246/50г.,решение на

РРС, скица
кв.71а, ПИ №

712 ул."Христо Г.Данов" № 3 Държавен

1/2 ид.част от магазин № 4,

целия със застроена площ 40 м2, 

намиращ се в партера на масивна 

двуетажна сграда

С постнановление за 

възлагане на недвижим 

имот на съдия-изпълнител 

при РРС от 18.06.2004 г., 

имотът се възлага върху 

Валери Йорданов Савов. 467/28.12.50 г.

2956 частна 23.01.2004
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 064015 местност "Калето" Държавен

прилежащ терен към "Оранжерия

№ 15" от "Оранжерия" с площ от

0,746 дка

Отписан със З-д №

9500-235/23.06.05г.на

ОУ-област Русе

2957 частна 23.01.2004
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000145 Държавен

прилежащ терен към "Помпена

станция" с площ 7,544 дка

2958 частна 23.01.2004
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068002 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Телчарник" 

с площ 3,848 дка



2959 частна 23.01.2004
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068014 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Доилна 

зала" с площ 0,990 дка

2960 частна 23.01.2004
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068028 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" с площ 7,085 дка

От ПИ № 068028 са 

образувани ПИ №№ 

068041 и 068030. За ПИ № 

068041 с площ от 4,350 дка 

е съставен нов АЧДС № 

6260/02.10.15 г.

За ПИ № 068030 с площ

от 2,735 дка е съставен нов 

АЧДС № 6351/

28.07.2016 г.

2961 частна 23.01.2004
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068003 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Хамбар" с 

площ 1,063 дка

2962 частна 23.01.2004
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 139032 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към "Краварник" 

с площ 7,869 дка

2963 частна 23.01.2004
с.Стамболово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 029005 местност "Аша кору" Отписан

прилежащ терен към "Железарска 

работилница" с площ 3,452 дка

Отписан със З-д №

9500-482/17.09.05г.на

ОУ-област Русе

2964 частна 23.01.2004
с.Стамболово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 029004 местност "Аша кору" Отписан

прилежащ терен към "Навес за 

коли-гаражи" с площ 4,070 дка

Отписан със З-д №

9500-482/17.09.05г.на

ОУ-област Русе

2965 частна 23.01.2004
с.Стамболово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 029003 местност "Аша кору" Отписан

прилежащ терен към "Заслон" с 

площ 2,302 дка

Отписан със З-д №

9500-482/17.09.05г.на

ОУ-област Русе

2966 частна 23.01.2004
с.Пиргово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 938021 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към 

"Стратификалня" с площ 9,953 дка

2967 частна 23.01.2004
с.Пиргово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 938022 местност "Манкара" Отписан

прилежащ терен към 

"Дъскорезница" с площ 1,549 дка

Отписан със З-д №

9500-241/23.06.05г.на

ОУ-област Русе

2968 частна 23.01.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.122, УПИ

ХVІІІ-1208
Държавен имот с площ от 700 м2

Съставен нов АДС № 

4573/08.05.2009 г.  

160/56г.,388 и 

389/83г. И 414/

86 г.

2969 частна 26.01.2004
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000683 местност "Юртлука" Отписан

прилежащ терен към "Водосто-

панско съоръжение" от

"Помпена станция" с площ от

1,487 дка

Отписан със З-д №

9500-522/02.08.06г.на

ОУ-област Русе

2970 частна 26.01.2004
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110022 местност "Драките" Държавен

прилежащ терен към "Кантар"

от Стопански двор с площ от

0,563 дка

2971 частна 26.01.2004
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 109001 местност "През върха" Държавен

прилежащ терен към 

"Хангар,гараж"

от Стопански двор с площ от

0,400 дка

2972 частна 26.01.2004
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 110018 местност "Драките" Държавен

прилежащ терен към 

"Зърносушилня с навес"

от Стопански двор с площ от

8,144 дка



2973 частна 26.01.2004
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 108001 местност "През върха" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна 

база"

от Стопански двор с площ от

2,904 дка

2974 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131023

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към "Трафопост"

от "Стопански двор" с площ от

0,328 дка

2975 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131025

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към "Трафопост"

от "Стопански двор" с площ от

0,234 дка

2976 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131004

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към "Склад-

хамбар"от "Стопански двор" с 

площ от 0,952 дка

2977 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131018

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към "Склад-

хамбар"от "Стопански двор" с 

площ от 1,822 дка

2978 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131005

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към "Фуражна 

кухня"от "Стопански двор" с площ 

от 0,855 дка

2979 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131011

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

от "Стопански двор" с площ от

7,416 дка

2980 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131021

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към 

"Зърносушилня"

от "Стопански двор" с площ от

4,714 дка

2981 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131006

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към 

"Хангар,гараж"

от Стопански двор с площ от

0,594 дка

2982 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131005

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към 

"Хангар,гараж"

от Стопански двор с площ от

0,266 дка

2983 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131022

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопански склад"

от Стопански двор с площ от

2,142 дка

2984 частна 26.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 135001

по плана за земеразделяне

Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопански склад за 

отрови"от Стопански двор с площ 

от 1,500 дка

2985 частна 26.01.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,присъда

по ч.г.д.№167/62г.на

Околийски съдия-гр.

Бяла и др.
кв.86, УПИ

ІХ-793 Държавен

част от УПИ ІХ-793 в кв.86 с площ 

от 320 м2 ид.ч. От целия с площ от 

800 м2

2/18.02.51г.,

35/18.11.51 г.,

64/23.09.55 г.



2986 частна 26.01.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,присъда

по ч.г.д.№167/62г.на

Околийски съдия-гр.

Бяла и др.
кв.86, УПИ

Х-793 Държавен

част от УПИ Х-793 в кв.86 с площ

от 320 м2 ид.ч. От целия с площ

от 800 м2

2/18.02.51г.,

35/18.11.51 г.,

64/23.09.55 г.

2987 частна 26.01.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,присъда

по ч.г.д.№167/62г.на

Околийски съдия-гр.

Бяла и др.
кв.86, УПИ

ХІ-792 Отписан

част от УПИ ХІ-792 в кв.86 с площ

от 400 м2 ид.ч. От целия с площ

от 1000 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-33/24.01.2017 г.

на ОУ - област Русе

2/18.02.51г.,

35/18.11.51 г.,

64/23.09.55 г.

2988 частна 27.01.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.140в, парцел

VІІІ Държавен

прилежащ терен към "Кантар" от

"Стопански двор" с площ 546 м2

2989 частна 27.01.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.140в, парцел

ХХІV Държавен

прилежащ терен към "Сграда-

склад" от

"Стопански двор" с площ 1811 м2

2990 частна 27.01.2004
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 068029 Отписан

прилежащ терен към "Стопански 

сгради" от Стопански двор" с

 площ 3,700 дка

Отписан със З-д №

9500-578/30.11.04 г.

на ОУ-област Русе

2991 частна 27.01.2004
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. кв.11а, УПИ ІІ Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от Стопански двор" с

 площ 1 242 м2

2992 частна 27.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. ПИ № 549 Държавен

прилежащ терен към "Двор за

машини" от "Стопански двор" с

площ от 3000 м2

2993 частна 27.01.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. ПИ № 548 Държавен

прилежащ терен към "Ремонтно-

механична работилница" от 

"Стопански двор" с площ от 5100 

м2

2994 частна 30.01.2004
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 000026 местност "Лозята" Отписан

прилежащ терен към "Склад-

навес и тоалетна" от

"Селскостопански склад" с площ

от 6,984 дка

Отписан със З-д №

9500-704/30.12.05г.на

ОУ-област Русе

2995 частна 03.02.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.7,ал.4 от Закон за 

горите, скица имот № 274011 местност "Орех дол" Други

имот, представляващ "Дворно

място ГС" с площ 1,000 дка-ДГФ,

находящ се в отдел 42,подотдел

"а"

2996 частна 03.02.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.7,ал.4 от Закон за 

горите, скица имот № 274012 местност "Орех дол" Други

имот, представляващ "Дворно

място ГС" с площ 0,902 дка-ДГФ,

находящ се в отдел 35,подотдели

"4" и "а"



2997 частна 03.02.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

новопостроен
кв.728,ПИ №

4465 жк "Родина",бл."Буная" Други

апартамент № 5, ет.12, вх.Б със

застроена площ 44,32 м2, изба

№ 28 с площ 3,31 м2, заедно с

0,804% ид.ч. От ОЧС и от ОПС 7730/21.12.82

2998 частна 03.02.2004
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.7,ал.4 от Закон за 

горите, скица имот № 000528 местност "Текето" Други

прилежащ терен към "Двор-

горско стопанство" с площ от

2,069 дка

2999 частна 16.02.2004
с.Широково,

общ.Две могили

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

изп.лист № 340/53г.-

Беленски нар.съдия

във вр.с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.31, УПИ

І-98 Отписан

част от УПИ І-98 в кв.31 с площ

от 333,33 м2 ид.ч. От целия с

площ от 1 000 м2

Отписан като неправилно 

съставен със З-д №

5-95-00-1077/20.11.12 г. на 

ОУ-област Русе 14/21.09.55 г.

3000 частна 16.02.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

изп.лист № 865/53г.-

Беленски нар.съдия

във вр.с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.54, УПИ

ХІІ-373 Отписан

част от УПИ ХІІ-373 в кв.54 с площ 

от 208 м2 ид.ч. От целия с площ от 

1200 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-33/24.01.2017 г.

на ОУ - област Русе 105/15.10.55 г.

3001 частна 16.02.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

изп.лист № 865/53г.-

Беленски нар.съдия

във вр.с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.54, УПИ

ХІ-373 Отписан

част от УПИ ХІ-373 в кв.54 с площ 

от 205 м2 ид.ч. От целия с площ от 

1100 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-33/24.01.2017 г.

на ОУ - област Русе 105/15.10.55 г.

3002 частна 16.02.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

изп.лист № 865/53г.-

Беленски нар.съдия

във вр.с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.54, УПИ

ХІІІ-373 Отписан

част от УПИ ХІІІ-373 в кв.54 с площ 

от 187 м2 ид.ч. От целия с площ от 

1000 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-33/24.01.2017 г.

на ОУ - област Русе 105/15.10.55 г.

3003 частна 11.03.2004
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.148,ал.1 от ППЗДС

във вр.с Решение на

МС, З-д на МГГП

и др. имот № 000027 местност "Две могилския път" Други

обект "Складова база гр.Две

могили" - терен с площ 250,423

дка - ДПФ - МЗГ - др.селскостоп.

Територия,представляващ

сграда-трафопост - ЗП - 16 м2 и

6 броя складове

Отписан със З-д №

9500-534/30.10.08г.на

ОУ-област Русе

3004 частна 15.03.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

изп.лист № 865/53г.-

Беленски нар.съдия

във вр.с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.54, УПИ

ІІ-367 Отписан

част от УПИ ІІ-367 в кв.54 с площ

от 360 м2 ид.ч. От целия с площ

от 1200 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-14/11.01.17 г.

на ОУ - област Русе



3005 частна 15.03.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

изп.лист № 865/53г.-

Беленски нар.съдия

във вр.с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.54, УПИ

ІІІ-общ. Отписан

част от УПИ ІІІ-общ. в кв.54 с площ 

от 340 м2 ид.ч. От целия с площ от 

1100 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-14/11.01.17 г.

на ОУ - област Русе

3006 частна 14.04.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС по

ЗОЕГПНС и др.
кв.50, УПИ

ІV-15 ул."Рила" № 10 Държавен

1288/1793 м2 ид.ч. От УПИ ІV-15,

кв.50 и построените в него сгр.:

755 м2 ид.ч. От масивна двует.

Сграда,цялата със ЗП 1043 м2,

масивна двуетажна пристройка,

долепена до западната част на

сграда № 1 със ЗП 102 м2, мас.

Двует.сграда със ЗП 228 м2 и

сграда "Склад с гараж и канцела-

рии" със ЗП 136 м2

На основание чл.74,

ал.2 от ЗДС този АДС

се анулира.Съставен е

нов АДС № 3125/24.08.

04 г.

334/28.12.50г.,

10106/02.01.96

3007 публична 14.04.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.10,

ал.2 от ЗНП, протокол

от 15.11.46г., НА №

21/10.12.01г., скица
кв.76, ПИ №

755 ул." Велико Търново" № 21 Държавен

4066/5554 м2 ид.ч. От ПИ № 755 в

кв.76 и построената в него учи-

лищна сграда,състояща се от

пет корпуса

Съставен нов АПДС № 

4929/29.09.2011 г.

6145/6146,6148

6150/77 г. и 

10177/96 г.

3008 частна 14.04.2004
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.180, УПИ

ХІІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница" от Стопански двор с

площ 2 974 м2

Отписан със З-д №

9500-676/20.11.07г.на

ОУ-област Русе

3009 частна 14.04.2004
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др.

кв.82, УПИ

VІІІ-1020,1023,

1024 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

с площ от 7 974 м2

3010 частна 14.04.2004
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.128, УПИ І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел,негоден за земеделско

ползване" с площ от 1976 м2

3011 частна 14.04.2004
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 092014 местност "Адата" Отписан

прилежащ терен към "Краварник"

с площ от 2,541 дка

Отписан със З-д №

9500-243/23.06.05г.на

ОУ-област Русе

3012 частна 14.04.2004
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 092013 местност "Адата" Отписан

прилежащ терен към "Краварник"

с площ от 1,812 дка

Отписан със З-д №

9500-243/23.06.05г.на

ОУ-област Русе

3013 частна 14.04.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 279047 местност "Без местност" Отписан

прилежащ терен към "Свободен

парцел,негоден за земеделско

ползване" с площ от 10,217 дка

Отписан със З-д № ДС

9500-932/21.12.2011 г.

на ОУ-област Русе

3014 частна 14.04.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 279042 местност "Без местност" Отписан

прилежащ терен към "Свободен

парцел,негоден за земеделско

ползване" с площ от 1,920 дка

Отписан със З-д № ДС

9500-927/20.12.2011 г.

на ОУ-област Русе

3015 частна 14.04.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 279056 местност "Без местност" Отписан

прилежащ терен към "Свободен

парцел,негоден за земеделско

ползване" с площ от 0,766 дка

Отписан със З-д № ДС

9500-927/20.12.2011 г.

на ОУ-област Русе



3016 частна 14.04.2004
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 070029 местност "Кору дере" Държавен нива с площ от 13,401 дка

3017 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 008049 местност "Кованлък сърта" Държавен нива с площ от 4,002 дка

Съставен нов АЧДС №

6600/18.02.2019 г.

3018 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 029012 местност "Чаирска пътека" Държавен нива с площ от 8,905 дка

3019 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 066001 местност "Капица" Държавен нива с площ от 19,319 дка

3020 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 060002 местност "Боаза" Държавен нива с площ от 7,952 дка

3021 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 021004 местност "Дюзлука" Държавен нива с площ от 1,999 дка

3022 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 086007 местност "Айдарлъка" Държавен нива с площ от 3,298 дка

3023 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 049004 местност "Михня" Държавен нива с площ от 5,002 дка

3024 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024035 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 3,498 дка

3025 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 100008 местност "Светения орех" Държавен нива с площ от 3,653 дка

3026 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002011 местност "Долен кованлък" Държавен нива с площ от 3,213 дка

3027 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 042018 местност "Кавака" Държавен нива с площ от 2,998 дка

3028 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 092006 местност "Съзлъгьол" Държавен нива с площ от 3,006 дка



3029 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024029 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 8,000 дка

3030 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 067004 местност "Ант.воденица" Държавен нива с площ от 13,998 дка

3031 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 093013 местност "Светения орех" Държавен нива с площ от 0,712 дка

3032 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 061008 местност "Боаза" Държавен нива с площ от 4,700 дка

3033 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 049074 местност "Михня" Държавен нива с площ от 5,002 дка

3034 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051004 местност "Ливади" Държавен нива с площ от 4,998 дка

3035 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002012 местност "Долен кованлък" Държавен нива с площ от 3,213 дка

3036 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024034 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 3,502 дка

3037 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 046016 местност "Съзлъгьол`" Държавен нива с площ от 3,395 дка

3038 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054004 местност "Капица`" Държавен нива с площ от 7,093 дка

3039 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 100010 местност "Светения орех" Държавен нива с площ от 3,302 дка

3040 частна 14.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 003002 местност "Долен кованлък" Държавен нива с площ от 5,001 дка

3041 публична 14.04.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

ЦС на НАПС-София

 и др. имот № 000548 местност "Орта Екенлик" Други

имот с площ 79,819 дка и

изградените в него 11 броя

метални навеси всеки със застр.

Площ 148 м2

Съставен нов АПДС №

4894/28.06.2011 г. 3937/08.04.70г.



3042 частна 20.04.2004
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.148,ал.1 от ППЗДС

във вр.с Решение на

МС, З-д на МГГП

и др. имот № 000497 Отписан

обект "Складова база гр.Две

могили" - терен с площ 370,876

дка - ДПФ - МЗГ - складов терен,

представляващ 14 броя сгради

Отписан със З-д №

9500-535/30.10.08г.на

ОУ-област Русе

3043 частна 20.04.2004
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 016024 местност "Кору баир" Държавен лозе с площ от 2,100 дка

3044 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 021026 местност "Дюзлука" Държавен нива с площ от 3,499 дка

3045 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 095014 местност "Шабан чаир" Държавен нива с площ от 14,399 дка

3046 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 049063 местност "Михня" Държавен нива с площ от 6,995 дка

3047 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 042037 местност "Кавака" Държавен нива с площ от 4,599 дка

3048 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002008 местност "Долен кованлък" Държавен нива с площ от 2,899 дка

3049 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 045007 местност "Съзлъгьол" Държавен нива с площ от 3,099 дка

3050 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 100014 местност "Светения орех" Държавен нива с площ от 7,497 дка

3051 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035043

местност "Махмудов

 кованлък" Държавен нива с площ от 15,198 дка

3052 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 003011 местност "Долен кованлък" Държавен нива с площ от 4,998 дка

3053 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 025028 местност "Кара орман" Държавен нива с площ от 5,104 дка

3054 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 086034 местност "Петранец" Държавен нива с площ от 3,000 дка



3055 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054017 местност "Капица" Държавен нива с площ от 4,997 дка

3056 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052003 местност "Ливади" Държавен нива с площ от 3,901 дка

3057 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 014045 местност "Светения орех" Държавен нива с площ от 0,464 дка

3058 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 016003 местност "Узун бюлюк" Държавен нива с площ от 3,104 дка

3059 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 016002 местност "Узун бюлюк" Държавен нива с площ от 3,798 дка

3060 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 030011 местност "Чаирска пътека" Държавен нива с площ от 3,699 дка

3061 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 053023 местност "Боруна" Държавен нива с площ от 5,199 дка

3062 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 045009 местност "Съзлъгьол" Държавен нива с площ от 23,597 дка

3063 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 031006 местност "Чаирска пътека" Държавен нива с площ от 3,201 дка

3064 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 028008 местност "Чаирска пътека" Държавен нива с площ от 16,007 дка

3065 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 073002 местност "Дюзлука" Държавен нива с площ от 3,000 дка

3066 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 096015 местност "Капица" Държавен нива с площ от 7,001 дка

3067 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 017006 местност "Узун бюлюк" Държавен

изоставени трайни насаждения

с площ от 3,097 дка



3068 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 014031 местност "Светения орех" Държавен лозе с площ от 0,386 дка

3069 частна 20.04.2004
с.Лом Черковна,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.27б,

ал.4 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051002 местност "Ливади" Държавен нива с площ от 3,993 дка

3070 частна 20.04.2004
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,изп.лист

№ 940/53г.-Беленски

нар.съдия на основ.

Чл.20 от НСДТ и др.
кв.72, УПИ

VІІ-243 Отписан

част от УПИ VІІ-243 в кв.72 с площ 

от 500 м2 ид.ч. От целия с площ от 

1 130 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-773/30.08.12 г.

на ОУ-област Русе 9/09.05.55г.

3071 частна 20.04.2004
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,изп.лист

№ 940/53г.-Беленски

нар.съдия на основ.

Чл.20 от НСДТ и др.
кв.80, УПИ

ІХ-509 Отписан

част от УПИ ІХ-509 в кв.80 с площ 

от 500 м2 ид.ч. От целия с площ от 

576 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-26/09.01.13 г.

на ОУ-област Русе 15/10.05.55г.

3072 частна 20.04.2004
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.147,ал.6 от ППЗДС,

изп.лист № 409/53г.

Във връзка с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.37, УПИ

VІІІ-213 Отписан имот с площ от 800 м2

Отписан със З-д №

9500-370/29.07.04 г.на

ОУ-област Русе

3073 частна 27.04.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013020 местност "Под ормана" Държавен

прилежащ терен към "Тоалетни"

с площ от 0,164 дка

3074 частна 27.04.2004
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. кв.4, УПИ 16 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Авторемонтна работилница" с

площ от 5 720 м2

3075 частна 27.04.2004
с.Пиргово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 938042 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към

"Стратификалня" с площ от

12,968 дка

3076 частна 27.04.2004
с.Пиргово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 958001 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към "Навес"

с площ от 2,185 дка

3077 частна 27.04.2004
с.Пиргово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 938039 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към 

"Зърносушилня" с площ от

4,901 дка

3078 частна 27.04.2004
с.Пиргово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 938028 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към

"Дърводелна работилница" с

площ от 1,999 дка



3079 частна 05.05.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д на

НК "БДЖ" и др. УПИ ХХІХ-627 ул."Иван Ведър" № 25 Други

жилищен блок № 98 - едноет.

Масивна сграда,състояща се от:

ап.№1със ЗП 26,40 м2,ап.№2

със ЗП от 36,04 м2,ап.№3 със

ЗП от 34,05 м2 и стопанска сгр.-

едноетажна,полумасивна със

ЗП от 45 м2.Сградите са постр.

Върху УПИ ХХІХ-627 с площ от

1 081,57 м2 889/28.12.50

3080 публична 05.05.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

1576/02.11.01г.на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХХVІІ-33 Източна промишлена зона Други имот с площ от 61 м2

3081 частна 05.05.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

1576/02.11.01г.на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ V-13 Западна промишлена зона Други

имот с площ 818,21 м2 и постр.в

него сгради:жилище и канцела-

рия-едноетажна и двуетажна

масивна сграда със ЗП 160 м2,

помещение и склад-едноетажна

полумасивна сграда със ЗП от

82 м2

За имота е съставен

нов АДС № 4543/

30.12.08 г. 882/28.12.50

3082 публична 05.05.2004
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС,

Техн.справка,скица имот № 301001 землището на с.Иваново Държавен

обект "База на реставраторите-

скални църкви с.Иваново",постр.

В имот № 301001 в землището на 

с.Иваново,представляващ:

1.масивна едноетажна сграда

със ЗП 82 м2, пристройка-склад-

масивна едноет.сграда със ЗП

от 10 м2 и санитарен възел със

ЗП от 25 м2.

Съставен нов АПДС №

6889/09.06.2020 г.

3083 публична 05.05.2004
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС,

Техн.справка,скица имот № 000157 местност "Селище" Държавен

обект "Археологическа база с.

Червен",построен в имот №

000157 в землището на с.Червен,

представляващ" масивна едноет.

Сграда със ЗП от 27,80 м2 и

Санитарен възел със ЗП 4,6 м2

Съставен нов АПДС №

6888/09.06.2020 г.

3084 частна 01.06.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

3844/17.11.03 г.на

кмета на общ.Русе,

скица на имота ПИ № 256 Гара Русе-Запад Други

ПИ № 256 с площ 179 м2 и

построената в него битова 

сграда-масивна,едноетажна със

ЗП от 101 м2

Нов АДС № 4151/

14.09.07 г. 882/28.12.50

3085 частна 01.06.2004
с.Батин, 

община Борово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.4 от

Закон за горите,скица имот № 000221 местност "Умището" Други

залесена територия с площ от

3,181 дка - ДГФ, находящ се в

отдел 150,подотдел "д"



3086 частна 01.06.2004
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.147,

ал.6 от ППЗДС,изп.

Лист № 

940/21.03.53г.

На основание чл.20

от НСДТ,скица
кв.10, УПИ

VІІІ-140 Отписан

част от УПИ VІІІ-140 в кв.10 с

площ от 515 м2 ид.ч. От целия с

площ от 2500 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-449/24.04.15 г.

на ОУ-област Русе

3087 частна 15.06.2004
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.4 от

Закон за горите,скица имот № 000525 местност "Текето" Други

двор-горско стопанство с площ

от 5,021 дка-ДГФ,находящ се в

отдел 198,подотдел "и"

3088 частна 15.06.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

З-д № 126/03г.-кмет

на общ.Иваново,

скица
кв.138А,

УПИ ІV Отписан имот с площ от 1 180 м2

Отписан със З-д №

ДС 9500-332/16.05.2011 г. 

на ОУ-област Русе като

неправилно актуван. Има 

характера на ПОС - община 

Иваново

3089 частна 15.06.2004
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 092010 местност "Адата" Отписан

прилежащ терен към

"Краварник-родилно" от 

"Стоп.двор" с площ от 3,135 дка

Отписан със З-д №

9500-240/23.06.05г.на

ОУ-област Русе

3090 частна 16.06.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

чл.147,ал.6 от ППЗДС,

изп.лист № 190/53г.-

Беленски народен

съдия на основание

чл.20 от НСДТ и др.
кв.39, УПИ

ІІІ-717 Държавен

част от УПИ ІІІ-717 в кв.39 с

площ от 214 м2 ид.ч.от целия с

площ от 760 м2 113/15.10.53г.

3091 частна 16.06.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

чл.147,ал.6 от ППЗДС,

изп.лист № 190/53г.-

Беленски народен

съдия на основание

чл.20 от НСДТ и др.
кв.39, УПИ

ІV-717 Държавен

част от УПИ ІV-717 в кв.39 с

площ от 243 м2 ид.ч.от целия с

площ от 865 м2 113/15.10.53г.

3092 частна 16.06.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

чл.147,ал.6 от ППЗДС,

изп.лист № 190/53г.-

Беленски народен

съдия на основание

чл.20 от НСДТ и др.
кв.39, УПИ

ХІХ-717 Отписан

част от УПИ ХІХ-717 в кв.39 с

площ от 191 м2 ид.ч.от целия с

площ от 680 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-14/11.01.17 г.

на ОУ - област Русе 113/15.10.53г.

3093 частна 16.06.2004

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 от ЗДС,

чл.147,ал.6 от ППЗДС,

изп.лист № 190/53г.-

Беленски народен

съдия на основание

чл.20 от НСДТ и др.
кв.39, УПИ

ХХ-717 Държавен

част от УПИ ХХ-717 в кв.39 с

площ от 202 м2 ид.ч.от целия с

площ от 720 м2 113/15.10.53г.



3094 публична 16.06.2004
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.чл.68,71 и 72 от

ЗДС във връзка с

влязла в сила З-д №

1288/12.12.03г.-кмет

на общ.Сливо поле,

чл.6 от ЗИПО,З-д №

1000/06.04.92г.-МФ,

скица
кв.135,УПИ

ІІІ-1158 Смесен

имот с площ от 587 м2 и ІІ-ро

крило от Административна сграда

/масивна триетажна с две крила

с обща ЗП от 714 м2/-със ЗП от

252 м2, сутерен-252 м2 и ОПС

терен -на основание

чл.18,ал.1 от ЗДС-

Областен управител-

област Русе, сграда-

на основание чл.8,ал.2

от ППЗДС със З-д №

1671-ДС/04.12.98г.-

Областен управител-

Русенска област и

Договор от 07.12.98г.-

предоставено право

на стопанисване и

управление на МВР-

Регионална дирекция

на вътрешните 

работи-гр.Русе

332-333/01.03.

92г.-Сливо поле

525/06.06.01г.,

2871/24.11.03г.

3095 частна 16.06.2004
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.71 от ЗДС,

чл.45,ал.10 и 11 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.135, парцел

ІІ-1158 "Стопански двор" Отписан

имот с площ от 7 591 м2,

представляващ прилежащ терен

към сграда "Стол" от "Стопански

двор"

Отписан със З-д №

9500-369/28.07.05г.на

ОУ-област Русе

3096 частна 16.06.2004
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.71 от ЗДС,

чл.45,ал.10 и 11 от

ППЗСПЗЗ,З-д №

1288/12.12.03г.-кмет 

на

общ.Сливо 

поле,скица
кв.135, парцел

ІІ-1158 Държавен

имот с площ от 897 м2,

представляващ прилежащ терен 

към "Административна сграда"

от "Стопански двор"

332-333/01.03.

92г.-Сливо поле

525/06.06.01г.,

2871/24.11.03г.

3097 частна 22.06.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,раздели-

телен протокол от

08.05.00г.и протокол

№15/24.04.00 г.
кв.308,ПИ №

3949

ул."Богдан войвода" № 13,

бл."Север-І" Други

апартамент № 7,вх.А,ет.1 със

ЗП 27,31 м2,заедно с 0,902%

ид.ч. От ОЧС и от ОПС,изба №13

с площ от 3 м2 "НЕК"ЕАД - гр.София 1611/15.07.98г.

3098 частна 22.06.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

Р-18/31.03.98г.на НК

"БДЖ"-жп 

управление

Г.Оряховица и др. УПИ ХХХІ ул."Иван Ведър" № 21 Други

УПИ ХХХІ-25 с площ 426 м2 и

построената в него сграда- жил.

Блок № 102-едноетажна полу-

масивна сграда със ЗП 100 м2 2605/28.12.50г.

3099 публична 22.06.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

1576/02.11.01г.на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХVІІІ-5131 Централна градска част Други

УПИ ХVІІІ-5131 с площ от

2 671 м2

Съставен нов АПДС №

5442/04.04.2014 г.

3100 частна 22.06.2004
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 187026 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ 18,099 дка

Съставен нов АЧДС №

6537/02.08.2018 г.

3101 частна 22.06.2004
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,договор

за продажба на недв.

имот от 04.02.04г.,

скица имот № 000532 лесопарк "Липник" Отписан

имот с площ от 1,997 дка в

землището на с.Николово и

построената в него двуетажна

масивна сграда - ХИЖА със

застроена площ от 388 м2

Отписан със З-д №

9500-08/05.01.05 г.на

ОУ-област Русе



3102 частна 22.06.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.4 от

Закон за горите,скица имот № 274006 местност "Орех дол" Други

широколистна гора с площ от

2,292 дка - ДГФ,находящ се в

отдел 33, подотдел "и".Върху

терена има изградени два броя

дървени бунгала на бетонова

основа с обща ЗП от 48,34 м2,

собственост на ИА "Пътища"

към МРРБ-ОПУ-Русе

Съставен нов АЧДС №

6695/11.10.2019 г.

3103 частна 22.06.2004
с.Босилковци,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 131021 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Зърносушилня с навес" с площ

от 4,793 дка

3104 частна 22.06.2004
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 000308 Държавен

прилежащ терен към "Битова

сграда, столова, манипулационна

помпена станция и трансформа-

тор" от "Оранжерия" с площ от

99,712 дка

3105 частна 22.06.2004
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, акт №

2544/20.03.59г. За

изземане на описано

имущество, скица
кв.88, УПИ

VІІ-1055 Отписан

500/1 000 м2 ид.части от

УПИ VІІ-1055 в кв.88

Със З-д № 9500-275/

15.05.07г.се отписват

68/111 м2 ид.части от

395,22 м2 от УПИ VІІ-

1055 в кв.88 98/30.11.59 г.

3106 публична 02.07.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,стар 

държ.имот съгласно

чл.6 от Инструкцията

за ППДИ, З-д № 1011

от 20.05.04 г. на

кмета на общ.Русе
кв.226, УПИ

ХІ-1861 ул."Борисова" № 33 Държавен

имот с площ от 1 638 м2 и

построената в него масивна

четириетажна сграда със сутерен

състояща се от две крила със ЗП

от 530 м2

Съставен нов АЧДС

№4020/27.09.06 г.

3600/19.08.67г.

636/25.09.97 г.

3107 частна 12.07.2004
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 139033 местност "Борисовско" Отписан

прилежащ терен към "Трафопост"

от "Краве и телекомплекс" с

площ от 0,550 дка

Отписан със З-д №

9500-593/09.12.04г.на

ОУ-област Русе

3108 частна 12.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

удостоверение №

УТ-1395/23.06.04 г.
ул."Доростол" № 59,

бл."Марс" Други

приемна 25А-вх.А,ет.13 със ЗП

от 54,97 м2, изба № 25а с площ

от 6,11 м2, заедно с 0,890%

ид.части от ОЧС и от ОПС,

апартамент № 25Б-вх.А, ет.13

със ЗП от 71,73 м2, изба № 25б

с площ 5,62 м2, заедно с

1,133 % ид.части от ОЧС и от ОПС

За приемна 25А, вх.А,ет.

13, представляваща СОС с 

ид. 63427.1.96.1.73 е 

съставен нов АЧДС № 

6205/08.04.2015 г.

За апартамент 25Б, вх.А,

ет.13, представляващ СОС 

с ид. 63427.1.96.1.74 е 

съставен нов АЧДС № 

6206/08.04.2015 г. 10142/20.02.96

3109 публична 18.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.6,

т.7 от Инструкцията

за ППДИ, З-д № 1011/

20.05.04 г. на кмета

на общ.Русе, скица
кв.226, УПИ

ІІІ-1861 ул."Сливница" № 3 Държавен

имот с площ от 1 643 м2 и

построената в него масивна

двуетажна сграда със ЗП от

375 м2

Съставен нов АПДС №

5155/12.06.2012 г.

3600/19.08.67г.

636/25.09.97г.



3110 частна 18.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

протокол № 27/37 г.

на Русенска градска

община, З-д на МЗ,

скица
кв.139, УПИ

ІІ-3161 ул."Николаевска" № 74 Други

имот с площ 4 192 м2 и

построената в него сграда "АГ

комплекс" - четириетажна моно-

литна сграда със сутерен със ЗП

от 700 м2 и пристройка - четири -

етажна със сутерен със ЗП от 

275 м2 814/28.12.50

3111 частна 18.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

576/05.09.85 г. на ИК

на ОНС-Русе,РМС

№ 36/99 г., скица

и др.
кв.53, ПИ №

2742 ул."Червен" № 18 Отписан

имот с площ от 567 м2 и 

построените в него сгради:

сграда - едноетажна със ЗП от

190,60 м2 и два броя гаражи с

обща ЗП 42 м2

Отписан със З-д №

9500-234/09.05.08г.на

ОУ-област Русе

3905/13.01.70г.

7664/07.07.82г.

87/16.08.99 г

3112 публична 23.08.2004

землището на

с.Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

9500-332/24.06.04 

г.на

ОУ-област Русе,

чл.2, ал.2, т.4 от ЗДС,

скица на имота имот № 000248 местност "Кантона" Държавен

имот № 000248 с площ от

22,913 дка - начин на трайно

ползване - "Скала"

В имот № 000248 по КВС

се намират: пещера - 

бивша

каменоломна 1 с площ 249 

м2 и пещера - бивша 

камено-

ломна 2 с площ 187 м2,

преустроена в 

"Посетителски център"

Съставени нови АПДС №№ 

4740 и 4741/ 15.06.2010 г.

АОС № 3972/

10.02.03 г.

3113 частна 23.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХVІ-26

Парк на младежта,

ул."Алея Лилия" № 2, бл.№ 4 Други

апартамент № 2, ет.1 и сервизни

помещения със ЗП от 30,54 м2,

изба № 6 с площ 10,36 м2,

заедно с 10,48% ид.части от

ОЧС и от ОПС Съставен нов АЧДС №

6336/01.06.2016 г. 9038/10.09.91г.

3114 частна 23.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д

на МФ, скица имот № 000362 местност "Слатина" Отписан имот с площ от 7,318 дка

Отписан със З-д №

9500-609/15.12.09 г. на

ОУ-област Русе 9104/14.09.92г.

3115 частна 23.08.2004

гр.Русе,

общ.Русе,

кв."Долапите"

чл.68 от ЗДС, З-д на

МЗГ, примо - преда-

вателен протокол 

и др. имот № 156001 местност "Четалест дол" Отписан

имос площ от 3,576 дка и

построената в него портиерна -

едноетажна масивна сграда със

ЗП от 60 м2

Отписан със З-д №

9500-612/15.12.09 г. на

ОУ-област Русе 275/10.08.00 г.

3116 частна 23.08.2004

гр.Русе,

общ.Русе,

кв."Долапите"

чл.68 от ЗДС, З-д на

МЗГ, примо - преда-

вателен протокол 

и др. имот № 153006 местност "Четалест дол" Отписан

имот с площ от 4, 096 дка и

построената в него сграда "Склад

за МИС" - едноетажна,масивна

със ЗП от 1 200 м2

Отписан със З-д №

9500-608/15.12.09 г. на

ОУ-област Русе 274/10.08.00г.

3117 частна 23.08.2004

гр.Русе,

общ.Русе,

кв."Долапите"

чл.68 от ЗДС, З-д на

МЗГ, примо - преда-

вателен протокол 

и др. имот № 153007 местност "Четалест дол" Отписан

имот с площ от 2, 658 дка и

построените в него два склада -

едноетажни, масивни с обща ЗП

от 1 200 м2

Отписан със З-д №

9500-607/15.12.09 г. на

ОУ-област Русе 272/10.08.00г.



3118 публична 23.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ІІІ-227 Западна промишлена зона Други имот с площ от 1 213,75 м2

Съставен нов АПДС №

6300/29.01.2016 г.

3119 публична 23.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе

и др. УПИ LІІІ-5116 Военна рампа Други имот с площ от 1 012 м2

Съставен нов АПДС №

6485/10.05.2018 г.

3120 публична 23.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ІІІ-5141 к-с "Възраждане" Други имот с площ от 1 032,95 м2

3121 публична 23.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ІV-14 Западна промишлена зона Други имот с площ от 229,76 м2

Съставен нов АПДС № 

4879/06.06.2011 г.

3122 публична 23.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1576/02.11.01г. На 

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ІV-610 Източна промишлена зона Други

имот с площ от 32 858 м2 и

построените в него сгради:

оперативен пост-едноетажна,

масивна сграда със ЗП 164 м2 и

четно помещение - едноетажна,

масивна сграда със ЗП 50 м2

3123 частна 23.08.2004
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.156, УПИ

VІІІ-1362,1364 Отписан

прилежащ терен към "Краварник"

и "Навес за торове" от "Стопански

двор" с площ от 9 865 м2

Отписан със З-д №

9500-705/31.12.05г.на

ОУ-област Русе

3124 публична 23.08.2004
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2, от ЗДС,

З-д на МЗГ,скица
кв.47,УПИ

ХІV-252 Други

имот с площ от 982 м2 и

построената върху него

Ветеринарна лечебница - масивна

едноетажна сграда със ЗП от

248 м2

37/11.10.51г.

285/25.02.87г.

3125 частна 24.08.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС

№№ 35/04.08.49 г.,

1247/13.05.50 г. по

ЗОЕГПНС и др.
кв.50, УПИ

ІV-15 ул."Рила" № 10 Държавен

1288/1793 кв.м. Ид.части от

УПИ ІV-15,кв.50 и построените в

него сгради: 548 кв.м.ид.части от 

масивна двуетажна сграда,

цялатя със ЗП 836 м2, масивна

двуетажна пристройка долепена

до западната част на сграда № 1 

със ЗП 78 м2, масивна едноет.

Сграда със ЗП 236 м2 и сграда

"Склад с гараж и канцеларии" със 

ЗП 136 м2

За имота е съставен акт за 

поправка № 4320/ 

09.05.2008 г.

334/28.12.50г.

10106/96 г.,

3006/14.04.04г.

3126 частна 24.08.2004
ДЗС,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

скица ПИ № 87

ул."Чинар" № 19,

жил.блок № 11 Отписан

апартамент № 2 със ЗП от

44,40 м2, изба № 2 с площ от

12,20 м2, заедно със съответния

% ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

9500-347/14.07.09 г. на ОУ-

област Русе 6827/13.02.79г.



3127 частна 24.08.2004
ДЗС,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

скица ПИ № 82

ул."Липа" № 2,

жил.блок № 8 Други

апартамент № 1 със ЗП от

44,40 м2, изба № 1 с площ от

12,20 м2, заедно със съответния

% ид.части от ОЧС и от ОПС 6830/13.02.79г.

3128 частна 24.08.2004
ДЗС,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

скица ПИ № 47

ул."Чинар" № 3,

жил.блок № 1 Други

апартамент № 4 със ЗП от

44,20 м2, изба № 4 с площ от

12,20 м2, заедно със съответния

% ид.части от ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

6109/17.11.2014 г. 6837/13.02.79г.

3129 частна 24.08.2004
ДЗС,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

скица ПИ № 88

ул."Чинар" № 21,

жил.блок № 12 Други

апартамент № 2 със ЗП от

44,40 м2, изба № 2 с площ от

12,20 м2, заедно със съответния

% ид.части от ОЧС и от ОПС и

апартамент № 3 със ЗП от

44,40 м2, изба № 3 с площ от

12,20 м2, заедно със съответния

% ид.части от ОЧС и от ОПС

За апартамент № 3 е

съставен нов АЧДС №

6112/17.11.2014 г.

За апартамент № 2 е

съставен нов АЧДС №

6575/13.11.2018 г. 6826/13.02.79г.

3130 частна 24.08.2004
ДЗС,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

скица ПИ № 74

ул."Звъника" № 3,

жил.блок № 16 Други

апартамент № 3 със ЗП от

44,40 м2, изба № 3 с площ от

12,20 м2, заедно със съответния

% ид.части от ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

4933/14.10.2011 г. 6822/13.02.79г.

3131 частна 24.08.2004
ДЗС,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

скица ПИ № 61

ул."Листопад" № 4,

жил.блок № 14 Други

апартамент № 1 със ЗП от

44,40 м2, изба № 1 с площ от

12,20 м2, заедно със съответния

% ид.части от ОЧС и от ОПС

За имота е съставен нов

АЧДС № 6111/17.11.14 г. 6824/13.02.79г.

3132 частна 24.08.2004
ДЗС,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

скица ПИ № 80

ул."Явор" № 36,

жил.блок № 36 Други

апартамент № 2,вх.А  със ЗП от

31 м2, изба № 2 с площ от

14 м2, заедно със съответния

% ид.части от ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

6093/23.10.2014 г. 6815/13.02.79г.

3133 частна 24.08.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 073013 местност "Ялията" Отписан

прилежащ терен към "Навес

РСМ" от "Стопански двор" с

площ от 0,384 дка

Отписан със З-д №

9500-676/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3134 частна 24.08.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 073002 местност "Ялията" Отписан

прилежащ терен към "Навес

РСМ" от "Стопански двор" с

площ от 2,420 дка

Отписан със З-д №

9500-676/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3135 частна 24.08.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 073014 местност "Ялията" Отписан

прилежащ терен към "Навес

РСМ" от "Стопански двор" с

площ от 0,281 дка

Отписан със З-д №

9500-676/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3136 частна 24.08.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 073012 местност "Ялията" Отписан

прилежащ терен към "Трафопост"

от "Стопански двор" с площ от

0,100 дка

Отписан със З-д №

9500-676/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3137 частна 24.08.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 073001 местност "Ялията" Отписан

прилежащ терен към

"Административна сграда, гаражи

и химически склад" от "Стопански

двор" с площ от 4,582 дка

Отписан със З-д №

9500-676/20.12.05г.на

ОУ-област Русе



3138 частна 24.08.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 073003 местност "Ялията" Отписан

прилежащ терен към "Масивна

сграда" от "Стопански двор" с

площ от 1,907 дка

Отписан със З-д №

9500-676/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3139 частна 24.08.2004
ДЗС,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

скица ПИ № 59

ул."Здравец" № 1,

жил.блок № 30 Други

апартамент № 2 със ЗП от

43,20 м2, изба № 2 с площ от

8,70 м2, заедно със съответния

% ид.части от ОЧС и от ОПС

За имота е съставен нов 

АЧДС № 6113/17.11.14 г.

3140 частна 24.08.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2 от ЗДС,

З-д на МЗГ и др.
кв.72, УПИ

ХІІІ Други

имот с площ от 475 м2 и 

построената върху него

Ветеринарна лечебница със ЗП

от 216 м2 - част от масивна

едноетажна сграда с обща ЗП

от 768 м2 111/29.05.95г.

3141 частна 24.08.2004

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.147,

ал.6 от ППЗДС, акт

за изземване на

описано имущество

№ 561/344/53 г.на

основание чл.20 от

НСДТ, скица
кв.51А, УПИ

ХІ-351,351а Отписан

част от УПИ ХІ-351,351а в кв.56А

с площ от 500 кв.м. Ид.части от

целия с площ от 1 680 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-637/26.09.17 г.

на ОУ - област Русе 51/18.04.56г.

3142 публична 24.08.2004

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 във връзка с чл.

2, ал.2 от ЗДС и др.
кв.76, УПИ

VІ Други

имот с площ от 2 937 м2 и

построената върху него

Ветеринарна лечебница - масивна 

едноетажна сграда със ЗП от 

137,25 м2 291/16.01.95 г.

3143 частна 24.08.2004
с.Черешово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,

Решение № 523/02г.

На Министерски 

съвет,

техническа справка,

скица
кв.20, УПИ

ІІ-347 Отписан

имот с площ от 3 575 м2 и

построените в него сгради: склад-

масивна, едноетажна със ЗП от

231 м2, гараж - масивна, едоет.

Със ЗП от 167 м2, склад -

масивна, едноетажна със ЗП от

488 м2, дървена барака - 

масивна, паянтова със ЗП от

152 м2 и склад и тоалетна -

масивна, едноетажна със ЗП от

25 м2

Отписан със З-д №

9500-874/29.12.06 г.на

ОУ-област Русе

3/24.12.51г.,

Н.А.1474/75 г.,

260/03.05.01г.,

1138/02.04.03г.

3144 публична 24.08.2004
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 във връзка с 

чл.2,ал.2 от ЗДС,З-д

на МЗГ и др. имот № 043027 Стопански двор Други

имот с площ 1,029 дка и 

построената върху него

Ветеринарна лечебница - полу-

масивна едноетажна сграда със

ЗП от 210 м2 234/10.06.87г.

3145 публична 24.08.2004
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 във връзка с 

чл.2,ал.2 от ЗДС,З-д

на МЗГ и др. имот № 000371 Други

имот с площ 1,908 дка и 

построената върху него

Ветеринарна лечебница - 

масивна двуетажна сграда със

ЗП от 153 м2 235/10.06.87г.

3146 публична 24.08.2004
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с 

чл.2 от ЗДС,З-д

на МЗГ и др.
кв.90, УПИ

ІІ Други

имот с площ 5 120 кв.м. и 

построената върху него

Ветеринарна лечебница - 

полумасивна едноетажна сграда 

със ЗП от 240 м2 5/21.01.51г.



3147 публична 24.08.2004
гр.Борово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 във 

връзка с 

чл.2,ал.2 от ЗДС,З-д

на МЗГ и др.
кв.94, УПИ

І - 408 Други

имот с площ от 930 кв.м. И

построените върху него:

масивна двуетажна сграда със

ЗП от 80 м2 и масивна едное-

тажна сграда със ЗП от 92 м2 395/27.02.87г.

3148 публична 24.08.2004
гр.Борово,

общ.Борово

чл.чл.68 и 71 във 

връзка с 

чл.2,ал.2 от ЗДС,З-д

на МЗГ и др.
кв.94, УПИ

ІІ - 408 Други имот с площ от 570 м2 395/27.02.87г.

3149 частна 24.08.2004
с.Белцов,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, ПМС №

143/25.07.00г. И др. имот № 021001 местност "Бостанлъка" Други

имот с площ от 9,999 дка - начин 

на трайно ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6727/08.11.2019 г.

3150 частна 24.08.2004
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, ПМС №

143/25.07.00г. И др. имот № 005003 местност "Блатото" Други

имот с площ от 5,009 дка - начин 

на трайно ползване - посевна 

площ

Съставен нов АЧДС 

№6699/17.10.2019 г.

3151 частна 08.09.2004
с.Басарбово,

община Русе чл.68 от ЗДС,скица имот № 000313 местност "Малък Саджак" Държавен

имот с площ от 62,266 дка

За имота са образувани ПИ №№ 

000315 и 000322 по КВС на с. 

Басарбово.

За ПИ № 000315 с площ от

1,260 дка е съставен нов АЧДС № 

6287/22.12.2015 г.

За ПИ № 000322 с площ 61,006 дка 

е съставен нов АЧДС №

6288/22.12.2015 г.

Съгласно договор №

9600-121/19.07.2005 г.,

на фирма "Екло" ООД - 

гр. Русе се учредява 

възмездно вещно право на 

ползване за срок от 10 

години.

Имотът не е ползван по 

предназначение от 

ползвателя "Екло ООД"-

Русе в продължение на 5 

г., поради което Договор 

№ 9600-121/19.07.05 г. за 

учредяване на ползване 

върху част от имота е 

прекратен едностранно от 

ОУ-област Русе, на 

основание т.7.1 от 

договора: уведомително 

писмо изх. № 0800-

417/10/25.03.2011 г. до 

"Екло" ООД - Русе

Съгласно скици №№ 

К01178 и К01179/15 г.,

от ПИ № 000313 са 

обособени сл. имоти:

ПИ № 315 по КВС с площ 

1,260 дка, с НТП: скала и 

3152 частна 20.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.601, ПИ №

62 к-с "Чародейка - Г - юг" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него Трафопост 719 с 

обща ЗП от 44 м2 9584/22.12.94 г.

3153 частна 20.09.2004
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.56, ПИ №

1348 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад"

от "Стопански двор" с площ от

1 765 м2



3154 публична 20.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

протокол № ПД-163/

28.05.04 г. на МТС,

предавателно-прием.

Протокол, скица
кв.69.1, ПИ №

4975 ул."Пристанищна" № 22а,б Други

триетажна масивна сграда със

ЗП 375 м2, заедно с две избени

помещения, първи и втори етажи 

от четириетажна масивна сграда 

със ЗП 305 м2, пет избени 

помещения, заедно със съотв. % 

ид.ч. От ОЧС

Съставен нов АДС №

4311/16.04.08 г.

876,877/ 50г.,

9114/20.10.92г.

3155 публична 20.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-ди

№№ 1679/17.08.94г.

И 1807/02.07.04 г. на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ІІ-77

Източна промишлена зона,

ул."Липник" № 117 Други

имот с площ от 7 100 м2 и

построените в него сгради:

Административна сграда -

двуетажна със сутерен със ЗП

от 648 м2 и Автомивка - масивна 

едноетажна сграда със ЗП от 72 м2

Съставен нов АДС №

4939/14.11.2011 г.

4361/21.04.68г.,

8264/26.05.86г.,

АОС № 7/

03.95 г.

3156 частна 20.09.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.73, УПИ

VІ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 2 324 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-754/12.11.19 г.

на ОУ - област Русе

3157 частна 20.09.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.72, УПИ

ІХ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Свободен

парцел" с площ от 1 960 м2

3158 частна 20.09.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.72, УПИ

Х "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Кантар"

с площ от 497 м2

Отписан със З-д №

9500-676/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3159 частна 20.09.2004
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.73, УПИ

ІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Масивна

едноетажна сграда" с площ от

8 699 м2

Отписан със З-д №

9500-676/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3160 частна 20.09.2004
с.Бъзън,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 057001 местност "Чуката" Държавен

прилежащ терен "Свободен

парцел" от "Овцеферма" с площ

от 33,786 дка

3161 частна 20.09.2004
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. имот № 000188 местност "Ломски места" Държавен

прилежащ терен към "Помпена

станция с трафопост" с площ

от 0,290 дка

3162 частна 20.09.2004
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 161003 Отписан

имот с площ от 3,869 дка,

представляващ "Овчарник" от

"Овцеферма" извън регулацията

на гр.Ветово

Отписан със З-д №

9500-675/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3163 частна 20.09.2004
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 161002 Отписан

имот с площ от 3,137 дка

представляващ "Овчарник" от

"Овцеферма" извън регулацията

на гр.Ветово

Отписан със З-д №

9500-675/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3164 частна 20.09.2004
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.138, УПИ

ІV "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Стопански двор" с площ от 3 

280 м2

Отписан със З-д №

9500-480/17.09.05г.на

ОУ-област Русе



3165 частна 20.09.2004
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.147,

ал.6 от ППЗДС, акт за 

изземане на описано

имущество № 1/84 г. 

на основание чл.8 от 

НСДТ и др.
кв.17, УПИ

ІІ-271 Отписан

част от УПИ ІІ-271 в кв.17 с площ

от 660 м2 ид.части от целия с

площ от 1200 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-224/23.04.18 г.

на ОУ - област Русе 163/29.06.84г.

3166 частна 27.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.651, ПИ №

336 комплекс "Здравец-Изток" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него Трафопост

"Ела" с обща ЗП от 44 м2 9602/14.12.94 г.

3167 частна 27.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.681, ПИ №

137 комплекс "Здравец-Изток" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него Трафопост

"Жерав" с обща ЗП от 44 м2 9604/14.12.94 г.

3168 частна 27.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.686, ПИ №

183 комплекс "Здравец-Изток" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него Трафопост

"Ангел" с обща ЗП от 44 м2 9606/14.12.94 г.

3169 частна 27.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.685, ПИ №

180 комплекс "Здравец-Изток" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него Трафопост

"Асен" с обща ЗП от 44 м2 9607/14.12.94 г.

3170 частна 27.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.2, ПИ №

264 Източна промишлена зона Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него Трафопост

"Ерма" с обща ЗП от 44 м2 9706/14.12.94 г.

3171 частна 27.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.2, ПИ №

264 комплекс "Дружба-ІІІ" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него Трафопост

"343" с обща ЗП от 86 м2 9568/08.12.94 г.

3172 частна 27.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.685, ПИ №

170 комплекс "Изток" Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него Трафопост

"Румяна" с обща ЗП от 42 м2 9943/28.07.95 г.

3173 частна 27.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.9, ПИ №

703

Източна промишлена зона

кв."Тракцията" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него Трафопост

"Модерни дамове" с обща ЗП от 

44 м2 9667/26.01.95 г.

3174 частна 27.09.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.685, ПИ №

178 комплекс "Здравец-Изток" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него Трафопост

"Петър" с обща ЗП от 44 м2 9899/24.08.95 г.



3175 частна 26.10.2004
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.82, ПИ №

1055 Отписан

ПИ № 1055 в кв.82 с площ от

4 327 м2,представляващ

"Краварници" от Стопански двор

Отписан със З-д №

9500-565/07.11.05г.на

ОУ-област Русе

3176 частна 26.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.752, ПИ №

4733 комплекс "Родина" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Голям купен" с обща ЗП 44 м2 9502/02.12.94

3177 частна 26.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.60, ПИ №

5318 ул."Калоян", до бл."Калоян" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Мрамор" с обща ЗП 44 м2 9771/06.03.95

3178 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.340, ПИ №

3376 к-с "Възраждане" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Електрон" с обща ЗП 44 м2 9594/14.12.94

3179 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.48, ПИ №

5317 Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Криволак" с обща ЗП 44 м2 9767/06.03.95

3180 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.251, ПИ №

5320 Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Асен Златаров" с обща ЗП 44 м2 9791/06.03.95

3181 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.661, ПИ №

216 к-с "Здравец" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Сребърна" с обща ЗП 44 м2 9688/30.01.95

3182 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.140, ПИ №

5316 ж.к. "Мидия Енос" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Ереван" с обща ЗП 44 м2 9710/31.01.95

3183 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.158, ПИ №

4900 ж.к. "Мидия Енос" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Мусала" с обща ЗП 44 м2 9708/31.01.95

3184 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.157, ПИ №

4875 ж.к. "Мидия Енос" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Пирдоп" с обща ЗП 44 м2 9904/24.08.95

3185 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.605, ПИ №

103 к-с "Чародейка - Г - юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"702" с обща ЗП 86 м2 9591А/28.11.95



3186 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.640, ПИ №

106 к-с "Чародейка - Г - юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"704" с обща ЗП 86 м2 9586А/28.11.95

3187 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.605, ПИ №

104 к-с "Чародейка - Г - юг" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"705" с обща ЗП 44 м2 9576/22.12.94

3188 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.859, ПИ №

39 к-с "Дружба-І" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"109" с обща ЗП 86 м2 9532/08.12.94

3189 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.594, ПИ №

44 к-с "Дружба-ІІІ" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"307" с обща ЗП 86 м2 9541/08.12.94

3190 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.594, ПИ №

73 к-с "Дружба-ІІІ" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"328" с обща ЗП 86 м2 9557/08.12.94

3191 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.594, ПИ №

79 к-с "Дружба-ІІІ" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"339" с обща ЗП 86 м2 9566/08.12.94

3192 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.594, ПИ №

43 к-с "Дружба-ІІІ" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"310" с обща ЗП 86 м2 9544/08.12.94

3193 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.594, ПИ №

40 к-с "Дружба-ІІІ" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"306" с обща ЗП 86 м2 9540/08.12.94

3194 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.591, ПИ №

127 к-с "Дружба-ІІІ" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"323" с обща ЗП 44 м2 9553/08.12.94

3195 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.591, ПИ №

57 к-с "Дружба-ІІІ" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"324" с обща ЗП 86 м2 9554/08.12.94

3196 частна 27.10.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.592, ПИ №

39 к-с "Дружба-ІІІ" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"305" с обща ЗП 86 м2 9539/08.12.94



3197 публична 11.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, писмо и

З-д № 2279/12.06.03г.

На кмета на общ.Русе

протокол обр.16 и др. УПИ Х-74

Източна промишлена зона,

бул."Липник" № 119 Други

общежитие - пететажна масивна

сграда, ППП- едропанелна

конструкция със ЗП 543 м2,

построена върху УПИ с площ от

 7 235 м2

За имота е съставен

нов АДС № 4545/

30.12.08 г. 7569/15.01.82г.

3198 публична 11.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

940/12.03.02 г. на

кмета на общ.Русе,

скица на имота УПИ ХІХ-661 Източна промишлена зона Други

УПИ ХІХ-661 с площ 15 455 м2

от км.1+118 до км.1+539 по 4-та

жп линия и построената в него

сграда "Кантон-Дунав мост" на

км.1+135-масивна едноетажна

сграда със ЗП от 23,76 м2

За новообразувания ПИ

№ 63427.8.432 с площ от

14920 м2 е съставен нов

АПДС № 6223/16.06.15 г. 

Сградата не е предмет на 

новия акт, тъй като не е 

заснета и нанесена по КК 

на гр. Русе няма

3199 частна 11.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.6

от ЗИПО, З-д № 291/

18.03.92 г., нот.акт №

36/09.01.84 г.
кв.250, ПИ №

1595

ул."Петко Д.Петков" № 4а,

бл."Ангел Кънчев" Държавен

апартамент № Г, ет.1, вх.Б със

ЗП 91,48 м2, изба № 1 с площ от

11,70 м2, таван № 4 от 13,42 м2,

заедно с 7,03% ид.ч. От ОЧС и

от ОПС

За имота е обособен 

самост.обект в сграда с ид. 

63427.2.1595.1.10. 

Съставен е нов АЧДС № 

5257/12.12.2012 г. 9373/22.06.94

3200 частна 11.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.5,

ал.1 от ЗВСОНИ по

ЗТСУ,ЗПИНМ,ЗБНМ,

ЗДИ,ЗС, З-д № 366/

10.03.93г.на кмета на

общ.Русе
кв.187, ПИ №

4924

ул."Муткурова" № 84,

блок № 5 Отписан

апартамент № 1, ет.1, вх.В със

ЗП от 58,79 м2, изба № 1 с площ

3,65 м2, заедно с 0,969% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

9500-434/30.08.05г.на

ОУ-област Русе 9993/18.09.95

3201 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.11 от

Закона за наследство-

то, удостоверение за

наследници
кв.147, ПИ №

3359

ул."Борисова" № 96,

бл."Антон Иванов" Държавен

апартамент № 2, ет.8, вх.А със

ЗП 48,31 м2, изба № 8, заедно с

0,664% ид.ч. От ОЧС и от ОПС

Съставен нов АДС №

5143/21.05.2012 г. 9225/30.09.93

3202 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-ди

№№ 767/27.05.92 г. и

922/11.06.92г. На 

кмета на общ.Русе,

чл.5 от ЗВС по ЗТСУ,

ЗПИНМ, ЗБНМ,ЗС,

ЗДИ кв.536, УПИ І

жк "Здравец-север",

бл."Проф.Баларев" Държавен

апартамент № 12, вх.Г, ет.ІV със

ЗП 58,93 м2, изба № 3 с площ

2,70 м2, заедно с 0,597% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

Съставен нов АДС №

5259/12.12.2012 г. 9094/23.07.92

3203 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.5,

ал.1 от ЗВСОНИ по

ЗТСУ,ЗПИНМ,ЗБНМ,

ЗДИ,ЗС, З-д № 1200/

15.07.92г.на кмета на

общ.Русе
кв.207, ПИ №

1908

ул."Петър Берон" № 38,

бл."Хъшове" Държавен

апартамент № 16, ет.9 със ЗП от

97,62 м2, изба № 20 с площ от

5,43 м2, заедно с 1,831 % ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

Със Заповед № 95-00-

767/17.11.2006 г. на ОУ-

област Русе, договор № 

9600-78/22.11.2006 г. и 

анекси №№ 1/19.07.07 г. и 

2/09.06.11 г. имотът е 

отдаден под наем на 

Диляна Желязкова Кирова, 

служител в ОА

За него е съставен нов 

АЧДС № 5261/12.12.12 г. 9139/08.12.92



3204 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.5,

ал.1 от ЗВСОНИ по

ЗТСУ,ЗПИНМ,ЗБНМ,

ЗДИ,ЗС, З-д № 1732/

16.10.92г.на кмета на

общ.Русе
кв.754, ПИ №

4762

жк "Родина"-ІІ, блок

"Петрохан" Отписан

апартамент № 5, ет.4, вх.Б със

ЗП от 37,21 м2, изба № 8 с площ

3,58 м2, заедно с 1,277% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-191/14.03.12 г.

на ОУ-област Русе 9135/08.12.92

3205 частна 12.11.2004
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.56, УПИ

І-1346 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към сграда

"Колиен кантар"" с площ от 467 м2

Отписан със З-д №

9500-98/11.03.05г.на

ОУ-област Русе

3206 частна 12.11.2004
с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 066036 Стопански двор Държавен

свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2,866 дка

3207 частна 12.11.2004
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.86, парцел

4 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към обект

"Бензиностанция" с площ от

1 695 м2

3208 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.115, ПИ №

4857

в двора на Мюсюлманското

училище Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Цар Самуил" с ОЗП 44 м2 9766/06.03.95

3209 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.265, ПИ №

5319 ул."Трапезица" Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него трафопост

"Темида" с ОЗП 42 м2 9789/06.03.95

3210 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.248, ПИ №

1625 Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него трафопост

"Едисон" с ОЗП 42 м2 9787/06.03.95

3211 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС №

202/61г.,З-д № 46/

17.01.62г.на ИК на

ОНС-Русе и др.
кв.778, УПИ

І-4297 ул."Ибър" № 20 Отписан

УПИ І-4297 в кв.778 с площ от

387 м2

Отписани ид.части със

заповеди №№

9500-379/29.06.07 г.,

9500-397/06.07.07г. И

9500_432/18.07.07г.на

ОУ-област Русе

3212 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС №

202/61г.,З-д № 46/

17.01.62г.на ИК на

ОНС-Русе и др.
кв.778, УПИ

VІІІ-4312 ул."Ибър" №№ 22,24 Държавен

УПИ VІІІ-4312 в кв.778 с площ от

978 м2

3213 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС №

202/61г.,З-д № 46/

17.01.62г.на ИК на

ОНС-Русе и др.
кв.778, УПИ

ІІІ-2353 ул."Згориград" № 15в Държавен

УПИ ІІІ-2353 в кв.778 с площ от

313 м2

3214 частна 12.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС №

202/61г.,З-д № 46/

17.01.62г.на ИК на

ОНС-Русе и др.
кв.778, ПИ №

4336 ул."Елин Пелин" № 9а Отписан

ПИ № 4336 в кв.778 с площ от

292 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-433/02.07.14 г.

на ОУ-област Русе



3215 частна 15.11.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.18,

ал.1 от ЗДС,чл.147,

ал.6 от ППЗДС във

връзка с Окръжно 9 -

ДВ,бр.257/49г. И др.
кв.64, УПИ

І-638 Държавен имот с площ от 2 100 м2 7/25.02.51 г.

3216 публична 15.11.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 във връзка с чл.

45,ал.10 от ППЗДС и 

чл.2, ал.2 от ЗДС и др.
кв.141, ПИ №

892 ул."Васил Левски" № 99 Други

имот с площ 3 589 м2 и постр.

Върху него: Ветеринарна лечеб-

ница-масивна двуетажна сграда

със ЗП от 230 м2, Стационар за

животни-масивна едвоетажна

сграда със ЗП от 209 м2 и др.

85/20.11.51 г.,

актуализиран на

20.04.87 г.

3217 публична 15.11.2004
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 във връзка с чл.

2, ал.2 от ЗДС и др. кв.131А, УПИ І Други

имот с площ от 1270 м2 и постр.

Върху него Ветеринарна лечеб-

ница-масивна двуетажна сграда

със ЗП от 160 м2 38/01.02.51 г.

3218 частна 15.11.2004
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68о т ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др. кв.11а, УПИ І "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към обект

"Колиен кантар" с площ 1553 м2

Отписан със З-д №

9500-522/02.08.06г.на

ОУ-област Русе

3219 частна 23.11.2004
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68о т ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др. имот № 107007 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Ветеринарна

лечебница, стол, кухня и 

складови помещения" с площ от

2,097 дка

Отписан със З-д №

9500-532/14.10.05г.на

ОУ-област Русе

3220 частна 23.11.2004
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68о т ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др. имот № 107003 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Метален

навес" с площ от 0,834 дка

Отписан със З-д №

9500-532/14.10.05г.на

ОУ-област Русе

3221 частна 23.11.2004
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68о т ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др. имот № 107005 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Колиен

кантар" с площ от 0,660 дка

Отписан със З-д №

9500-532/14.10.05г.на

ОУ-област Русе

3222 частна 23.11.2004
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68о т ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др. имот № 411002 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник

и два броя сгради с друго

предназначение" с площ от

2,447 дка

3223 частна 23.11.2004
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68о т ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др. имот № 411003 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Битова

сграда" с площ от 0,880 дка

3224 частна 24.11.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68о т ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др.
кв.138, УПИ

ХІІІ-2013 "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 3301 м2

Съставен акт за поправка 

№ 6225/16.06.2015 г.



3225 частна 24.11.2004
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68  от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др. имот № 271036 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Стопанска

сграда" с площ от 3,978 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-281/16.02.15 г.

на ОУ-област Русе

3226 частна 24.11.2004
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68  от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др.
кв.77, УПИ

І-1154 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

"Кравеферма"

с площ от 3 249 м2

Отписан със З-д №

ДС 9500-807/18.11.11 г.

на ОУ-област Русе

3227 частна 24.11.2004
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68  от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др.
кв.331, УПИ

І-1179 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Колиен

кантар и обслужваща сграда" с

площ от 2 745 м2

Съставен акт за поправка 

№ 6572/01.10.2018 г.

3228 частна 25.11.2004
с.Пет кладенци,

общ.Бяла

чл.68  от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др. имот № 039010 местност "Фъндъклъка" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 14,886 дка

3229 частна 25.11.2004
с.Пет кладенци,

общ.Бяла

чл.68  от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др. имот № 039012 местност "Фъндъклъка" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 8,820 дка

3230 частна 25.11.2004
с.Пет кладенци,

общ.Бяла

чл.68  от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППДСПЗЗ и др. имот № 039011 местност "Фъндъклъка" Държавен

"Свободен парцел" от Стопански

двор с площ от 4,304 дка

3231 частна 25.11.2004
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.148,

ал.1 от ППЗДС и др. кв.5, УПИ ІХ Други

имот с площ от 3 400 м2 и

построената върху него Възлова

станция-масивна двуетажна 

сграда със ЗП от 123,35 м2

3232 частна 25.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.200, ПИ №

5323 ул."Цар Асен" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Афродита" с ОЗП 44 м2 9730/03.02.95г.

3233 частна 25.11.2004
гр.Русе,

кв.Долапите

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.28, ПИ №

991 Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Созопол" с ОЗП 44 м2 9795/16.03.95г.

3234 частна 25.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.3302, ПИ №

5185 ж.к-с "Възраждане" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Луна" с ОЗП 44 м2 9593/14.12.94 г.

3235 частна 25.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.5321, ПИ №

215 ул."Муткурова" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Беласица" с ОЗП 44 м2 9725/03.02.95 г.

3236 частна 25.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.594, ПИ №

45 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"313" с ОЗП 86 м2 9547/08.12.94 г.



3237 частна 25.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.123, ПИ №

4863 ул."Генерал Гурко" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Боряна" с ОЗП 44 м2 9776/06.03.95 г.

3238 частна 25.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.307, ПИ №

3936

ъгъла между улици "Майор

Узунов" и "Богдан войвода" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Майор Узунов" с ОЗП 44 м2 9792/06.03.95 г.

3239 частна 25.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.337, ПИ №

5194 к-с "Родина" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Росица" с ОЗП 44 м2 9588/14.12.94 г.

3240 частна 02.12.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.138, УПИ

VІІ-2007 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Административно-стопански

сгради" с площ от 3 599 м2

3241 частна 02.12.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.138, УПИ

ХІ-2011 "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от "Стопански

двор" с площ от 2 487 м2

3242 частна 02.12.2004
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.87, УПИ

ІХ "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към

"Административна сграда" с

площ от 2 700 м2

Отписан със З-д №

9500-268/27.06.05г.на

ОУ-област Русе

3243 частна 02.12.2004
с.Чилнов,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,

З-д № 531/04.05.66г.

На ОНС-Русе,скица
кв.17, УПИ

ІІ-161 Държавен

140/2 130 м2 ид.части от УПИ

ІІ-161 в кв.17 9/28.09.66

3244 публична 08.12.2004
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, З-д на

МЗ, скица имот № 451 местност "Орта Екенлик" Други

имот № 451 с площ 298 344 м2

и построените в него 7 бр.сгради

и жилищен блок със ЗП от 132,60

м2

Съставен нов АПДС №

6250/19.08.2015 г. 4201/15.06.71 г.

3245 частна 08.12.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.138, УПИ

ІV-2004 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Гаражи" с

площ от 2 803 м2

3246 частна 08.12.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.138, УПИ

V-2005 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Тракторен

стан, сгради бригадирски лагер,

ПУЦ и площадка" с площ от

10 100 м2

3247 частна 08.12.2004
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.138, УПИ

ХХХV-2035 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Портал" с

площ от 283 м2



3248 частна 14.12.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.147, т.6 от

ППЗДС и др.
кв.140, ПИ №

2986 ул."Тодор Каблешков" № 7 Държавен

дворно място с площ 185/484

ид.части ,представляващо имот

пл.№ 2986 в кв.140 по плана на

гр.Русе, а съгласно скица с

площ 505 м2, включен в УПИ VІ,

кв.140

За имота е съставен нов 

АДС

№ 4310/16.04.2008 г. 8329/24.10.86г.

3249 частна 20.12.2004
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС

във Връзка с чл.147,

ал.2 от ППЗДС и др. имот № 000400 местност "Блатски борун" Държавен

имот с площ от 73,655 дка - 

начин на трайно ползване: друга

производствена база

3250 частна 20.12.2004
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68, ал.3 от ЗДС

във Връзка с чл.147,

ал.2 от ППЗДС и др. имот № 025012 местност "Дервента" Държавен

имот с площ от 44,517 дка - 

начин на трайно ползване: друга

производствена база

3251 публична 27.12.2004
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.чл.3 и 9 от

З-на за БДЖ, скица,

счетоводна справка

ПИ 

07603.159.327

по кад.карта ул."Железничарска" № 28 Други

обект "ЖП Гара Бяла"- ПИ с

площ от 118 917 м2-урбанизирана

територия с н-н на трайно ползв.:

за жп спирка, ведно с постр.в

него сгради: Приемно здание

"Гара Бяла"-масивна двуетажна

сграда със ЗП от 108 м2 и още

други 10 броя сгради 1593/13.07.93 г.

3252 частна 10.01.2005
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000167 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Склад за препарати" от "Стоп.

Двор" по КВС с площ 2,576 дка

3253 частна 10.01.2005
с.Писанец,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ и др. кв.4, ПИ № 17 "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от "Стопански

двор" с площ от 282 м2

Съставен нов АДС №

5270/12.12.2012 г.

3254 частна 10.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1810/02.07.04г.на

кмета на общ.Русе,

скица УПИ І- 545 Източна промишлена зона Държавен

7 027/44 027 м2 ид.части от

УПИ І-545 7417/10.12.80

3255 публична 10.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

РД-1419/01.12.03 г. 

на

МОСВ, приемо-преда-

вателен протокол и 

др.
кв.82, УПИ

ІІ-902,903 и 904 бул."Придунавски" № 20 Други

част от административно-

лабораторен комплекс представ-

ляващ: заседателна зала на

мецанина със ЗП 137,76 м2,

заедно с 4,2174% ид.ч. От ОЧС

и от дворното място, цялото от

976 м2



3256 публична 10.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, НА №27

97 г., Постановления

за възлагане на недв.

Имоти №№ 0464/03г.

И др.
кв.82, УПИ

ІІ-902,903 и 904 бул."Придунавски" № 20 Други

Част от административно-

лабораторен комплекс представ-

ляващ: Радиологична

лаборатория - сутеренен етаж със 

ЗП 111,51 м2, заедно с 4,2217% 

ид.ч. От ОЧС и от терена, целия от 

976 м2, гаражни места-сутеренен 

етаж с ОЗП 42,66 м2,офис, магазин 

и др.

3257 частна 10.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

789/28.11.00г.на 

"НЕК"

ЕАД,протокол № 44/

16.11.04г.на Съвета 

на

директорите на "НЕК"

ЕАД, скица
кв.227, част от

ПИ № 5191 бул."Скобелев" № 23 Други

Реално обособена част от

четириетажна административна

сграда - сутерен със ЗП 257,70

м2, заедно с 5,1471% ид.части от

ОЧС и от ОПС

4459/02.12.72

6320/24.03.78,

актуал.14.03.95

3258 частна 10.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

789/28.11.00г.на 

"НЕК"

ЕАД,протокол № 44/

16.11.04г.на Съвета 

на

директорите на "НЕК"

ЕАД, скица
кв.227, част от

ПИ № 5191 ул."Борисова" № 27 Други

Реална част от административна

сграда: І-ви етаж със ЗП 48,53 м2

ІІ-ри етаж със ЗП 180,80 м2,

ІІІ-ти етаж със ЗП 193,75 м2,

ІV-ти и V-ти етажи със ЗП по

166,40 м2, тавански етаж със ЗП

44,31 м2, сутерен със ЗП 80,17м2

4459/02.12.72

6320/24.03.78,

актуал.14.03.95

3259 частна 11.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.147, ПИ №

5000 ж.к. "Мидия Енос" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Видин" с ОЗП от 44 м2 9711/31.01.95

3260 частна 11.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.157, ПИ №

4876 ж.к. "Мидия Енос" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Калофер" с ОЗП от 44 м2 9701/31.01.95

3261 частна 11.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.114, ПИ №

5315 ул."Цар Самуил" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Драган Цанков" с ОЗП от 44 м2 9762/06.03.95

3262 частна 11.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.731, ПИ №

5061 ж.к."Родина" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Драва" с ОЗП от 44 м2 9498/06.03.95

3263 частна 11.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.160, ПИ №

4912

ж.к."Мидия Енос", ъгъла на

ул."Гевгели" и ул."Македония" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"Пирин" с ОЗП от 86 м2 9702/31.01.95

3264 частна 11.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.202, ПИ №

4957 ул."6-ти септември" Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него трафопост

"Полет" с ОЗП от 42 м2 9723/03.02.95



3265 частна 11.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.106, ПИ №

4861 ул."Рила" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Михаил Арнаудов" с ОЗП от 44 м2 9763/06.03.95

3266 частна 11.01.2005

землището на

Образцов 

чифлик,

община Русе

чл.68 от ЗДС, скица на

имота, писмо № П-

313/11.11.04 г. имот № 000008 местност "Трансформатора" Отписан

ПИ № 000008 с площ

от  7,669 дка

Отписан със З-д №

9500-585/15.11.05г.на

ОУ-област Русе

3267 частна 12.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.160, ПИ №

4913 ж.к. "Мидия Енос" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Златица" с ОЗП от 44 м2 9703/31.01.95

3268 частна 12.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.307, ПИ №

3948 ул."Богдан войвода" Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него трафопост

"Мостова" с ОЗП от 42 м2 9731/07.02.95

3269 частна 12.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.225, ПИ №

4953 ул."Петър Берон" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Поп Харитон" с ОЗП от 44 м2 9727/03.02.95

3270 частна 12.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.183, ПИ №

4935 ж.к."ЦЮР" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"Елин Пелин" с ОЗП от 86 м2 9695/25.01.95

3271 частна 12.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.751, ПИ №

4727 ж.к."Родина" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Мътивир" с ОЗП от 44 м2 9505/02.12.94

3272 частна 12.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.612, ПИ №

2264 ул."Ракитово" Други

прилежащ терен от 88 м2 с

изградения в него трафопост

"Мътивир" с ОЗП от 44 м2 9597А/28.11.95

3273 частна 12.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.148 от ППЗДС, 

скица и др.
кв.215, ПИ №

5322 ул."Муткурова" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Съединение" с ОЗП от 44 м2 9724/03.02.95

3274 частна 12.01.2005
с. Батин,

община Борово

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 27б

ал. 4 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 022003 местност "Аламурлука" Държавен лозе с площ от 1,800 дка няма

3275 частна 12.01.2005
с. Батин,

община Борово

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 27б

ал. 4 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 035047 местност "Ряовица" Държавен

земеделска земя с НТП: полска

култура с площ от 21,601 дка няма



3276 частна 12.01.2005
с. Батин,

община Борово

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 27б

ал. 4 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 052027 местност "Сърт дере" Държавен

земеделска земя с НТП: полска

култура с площ от 15,003 дка няма

3277 частна 12.01.2005
с. Батин,

община Борово

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 27б

ал. 4 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 201150 местност "Блатото" Държавен

земеделска земя с НТП: полска

култура с площ от 1,199 дка няма

3278 частна 12.01.2005
с. Батин,

община Борово

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 27б

ал. 4 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 025015 местност "Ер Кюпрю" Държавен лозе с площ от 0,601 дка няма

3279 частна 12.01.2005
с. Батин,

община Борово

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 27б

ал. 4 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 015002 местност "Обора" Държавен

земеделска земя с НТП: полска

култура с площ от 8,200 дка няма

3280 частна 12.01.2005
с. Батин,

община Борово

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 27б

ал. 4 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 031052 местност "Средният ред" Държавен

земеделска земя с НТП: полска

култура с площ от 12,602 дка няма

3281 частна 12.01.2005
с. Батин,

община Борово

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 27б

ал. 4 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 201306 местност "Блатото" Държавен

земеделска земя с НТП: полска

култура с площ от 1,200 дка няма

3282 частна 12.01.2005
гр. Русе,

община Русе

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 148

от ППЗДС, скица и др.
кв. 601, 

ПИ № 65

комплекс 

"Чародейка - Г - юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него Трафопост

№ 716 с обща ЗП от 86 м2 9582/22.12.94 г.

3283 частна 12.01.2005
гр. Русе,

община Русе

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 148

от ППЗДС, скица и др.
кв. 601, 

ПИ № 141

комплекс 

"Чародейка - Г - юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него Трафопост

№ 717 с обща ЗП от 86 м2 9586/22.12.94 г.

3284 частна 12.01.2005
гр. Русе,

община Русе

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 148

от ППЗДС, скица и др.
кв. 602, 

ПИ № 73

комплекс 

"Чародейка - Г - юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него Трафопост

№ 718 с обща ЗП от 86 м2 9945/28.07.95 г.



3285 частна 12.01.2005
гр. Русе,

община Русе

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 148

от ППЗДС, скица и др.
кв. 97, 

ПИ № 5324 ул. "Константин Иречек" Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него Трафопост

"Банката" с обща ЗП от 42 м2 9768/06.03.95 г.

3286 частна 12.01.2005
гр. Русе,

община Русе

чл. 68, ал. 3 от ЗДС,

във връзка с чл. 148

от ППЗДС, скица и др.
кв. 601, 

ПИ № 64

комплекс 

"Чародейка - Г - юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него Трафопост

№ 720 с обща ЗП от 86 м2 9583/22.12.94 г.

3287 частна 14.01.2005
с. Пиперково,

община Ценово

чл.68 от ЗДС, ПМС №

143/25.07.00г. и др. ПИ № 000064

местност "Зеленчукова

градина" Други

ПИ с площ от 1,811 дка, с НТП:

друга пътна територия

Съставен нов АЧДС №

6771/16.12.2019 г. няма

3288 частна 14.01.2005
с. Пиперково,

община Ценово

чл.68 от ЗДС, ПМС №

143/25.07.00г. и др. ПИ № 000094

местност "Зеленчукова

градина" Други

ПИ с площ от 3,353 дка, с НТП:

друга пътна територия

Съставен нов АЧДС №

6772/16.12.2019 г. няма

3289 частна 14.01.2005
с. Пиперково,

община Ценово

чл.68 от ЗДС, ПМС №

143/25.07.00г. и др. ПИ № 000243

местност "Зеленчукова

градина" Други

ПИ с площ от 0,568 дка, с НТП:

друга пътна територия

За имота е съставен нов

АЧДС № 6778/17.12.19 г. няма

3290 частна 14.01.2005
с. Пиперково,

община Ценово

чл.68 от ЗДС, ПМС №

143/25.07.00г. И др.
имот №

000044 местност "Сарпа" Други

имот с площ от 4,102 дка с начин 

на трайно ползване: съор. 

Поддържане и построените върху 

него сгради: кантон - администр. 

Масивна двуетажна сграда със ЗП 

от 384 м2 и склад - паянтова 

едноетажна сграда със ЗП от 65 

кв.м.

За имота е съставен нов 

АДС

№ 4788/07.12.2010 г. 59/16.01.91 г.



3291 публична 14.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, 

Решение

№ 413/11.10.94г. На

МС, протокол обр.16,

З-д № 2886/23.09.04г.

На кмета на общ.Русе,

скица на имота
кв.683, УПИ

І-334

жк "Здравец-изток",

ул."Рига" № 38 Други

имот с площ 7 602 м2 и

построената в него сграда -

"Педагогически факултет" ,

състояща се от пет блока:

блок "А"-пететажна сграда със ЗП

от 884 м2, блок "Б"-едноетажна

сграда със ЗП от 252 м2, блок "Е"

триетажна сграда със ЗП 448 м2,

блок Ж"-триетажна сграда със ЗП

459 м2, блок "К"-едноетажна

сграда със ЗП 158 м2, сграда -

трафопост със ЗП 45 м2

Съставен нов АПДС №

6450/22.12.2017 г. няма

3292 частна 26.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1278/20.07.99г. На

кмета на общ.Русе,

скица
кв.657, УПИ

ІІ-89 ул."Чипровци" Отписан имот с площ от 6 650 м2

Отписан със З-д №

9500-361/27.07.05г.на

ОУ-област Русе 9413/31.08.94

3293 частна 26.01.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68,ал.1 от ЗДС

във връзка с чл.147,

т.5 от ППЗДС,скица кв.77, УПИ VІ Отписан дворно място от 2 420 м2

Отписан със З-д №

9500-201/28.05.05г.на

ОУ-област Русе

Досието се намира в

действ.архив 112/11.05.95

3294 частна 26.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.147, т.6 от

ППЗДС и др.
кв.82, ПИ №

915 ул."Баба Тонка" № 32 Отписан

1/5 ид.част от недвижим имот,

представляващ 231/417 ид.ч.от

дворно място,съставляващо ПИ

№ 915 в кв.82 по кад.план на гр.

Русе с площ 429 м2 съгласно

скицата на имота, който имот е

идентичен с пл.№ 13 в кв.82 по

плана на гр.Русе, с площ 417 м2,

ведно със застроената в това

дворно място масивна жилищна

сграда, цялата с площ 186 м2

Отписан със З-д №

9500-524/11.09.07г.

На ОУ-област Русе 7683/05.10.82

3295 частна 28.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
к-с "Възраждане"

ПИ № 4336 к-с "Възраждане" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Мадарски конник" с ОЗП 44 м2 9662/01.02.95

3296 частна 28.01.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.626,ПИ №

2254

ъгъла на ул."Йосиф

Цанков" и ул."Обзор" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Страцин" с ОЗП 44 м2 9594А/28.11.95

3297 частна 14.02.2005

Образцов 

чифлик,

общ.Русе чл.68 от ЗДС,скица ПИ № 61

ул."Образцов чифлик" № 9,

жил.блок № 9 Други

апартамент № 1 със ЗП от

57 м2, изба № 1 със ЗП 57 м2,

апартамент № 2 със ЗП от 57 м2,

изба № 2 със ЗП 57 м2

Съставен нов АЧДС №

6576/13.11.2018 г. 6722/18.01.79



3298 частна 14.02.2005

Образцов 

чифлик,

общ.Русе чл.68 от ЗДС,скица ПИ № 16

ул."Образцов чифлик" № 11,

жил.блок № 11 Други

апартамент № 2,вх.А със ЗП от

47,17 м2, изба № А-2 със ЗП 17,30 

м2, апартамент  № 2,вх.Б със ЗП от 

47,17 м2,

изба № Б-2 със ЗП 17,30 м2

За ап. № 2, вх. А е съставен 

нов АЧДС № 

6103/04.11.2014 г.

За ап. № 2, вх. Б е съставен 

нов АЧДС № 

6104/04.11.2014 г. 6727/22.01.79

3299 частна 14.02.2005

Образцов 

чифлик,

общ.Русе чл.68 от ЗДС,скица ПИ № 7

ул."Образцов чифлик" № 7,

жил.блок № 7 Други

апартамент № 1 със ЗП 38,15 м2, 

изба № 1 извън сградата със ЗП 

18,40 м2

Съставен нов АЧДС №

6092/23.10.2014 г. 6712/17.01.79

3300 частна 14.02.2005

Образцов 

чифлик,

общ.Русе чл.68 от ЗДС,скица ПИ № 12

ул."Образцов чифлик" № 12,

жил.блок № 12 Други

апартамент № 2,вх.А със ЗП от

25 м2, изба № 2 с площ от

4,12 м2

За имота е съставен нов

АЧДС № 6108/17.11.14 г. 6705/17.01.79

3301 частна 14.02.2005

Образцов 

чифлик,

общ.Русе чл.68 от ЗДС,скица ПИ № 14

ул."Образцов чифлик" № 8,

жил.блок № 8 Други

апартамент № 1,вх.А със ЗП от

38,15 м2, изба № 1 с площ от

18,40 м2

Съставен нов АЧДС №

6094/23.10.2014 г. 6711/17.01.79

3302 публична 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,конст.

Протокол обр.16,

скица УПИ ХХХІІІ-630 Гара Русе-Разпределителна Други

трафопост - едноетажна

монолитна сграда със ЗП 144,68

м2

Съставен нов АПДС № 

4335/27.05.2010 г. 9203/06.93

3303 публична 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,конст.

Протокол обр.16,

скица УПИ ХLІІ-5113 Товарна гара Други

трафопост - едноетажна

монолитна сграда със ЗП 42 м2

Съставен нов АДС №

4333/26.05.2008 г. Теренът 

е актуван с АДС № 

1688/15.01.1961 г. 9206/06.93

3304 частна 14.02.2005
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,ПМС №

143/00 г. и др. имот № 000063

местност "Зеленчукова

градина" Други

имот № 000063 по КВС с площ

от 1,608 дка

Съставен нов АЧДС №

6777/17.12.2019 г.

3305 частна 14.02.2005
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.4 от

Закон за горите,скица имот № 000257 местност "Чината" Отписан

имот № 000257 по КВС с площ

от 121,094 дка, ДГФ - залесена

територия

Отписан със З-д №

5-95-00-661/02.11.16 г.

на ОУ-област Русе

3306 частна 14.02.2005
с.Сваленик,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,ПМС №

143/25.07.00г., Указ

№ 1/05.01.99г.,Указ

№ 423/17.09.03г. На

Президента на РБ,

протокол и др. кв.17, УПИ ХІ Други

имот с площ от 1110 м2 и

построената върху него сграда-

кантон - масивна двуетажна със

ЗП от 209 м2 и разгъната ЗП от

418 м2

Съставен нов АЧДС №

6740/05.12.2019 г.

176/19.10.90

545/22.01.01

3307 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.645, ПИ №

142 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"342" с ОЗП от 86 м2 9567/08.12.94

3308 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.841, ПИ №

55 к-с "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Стрешер" с ОЗП от 44 м2 9633/26.01.95

3309 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.69, ПИ №

5326 ул."Епископ Босилков" Други

прилежащ терен от 52 м2 с

изградения в него трафопост

"Куклен театър" с ОЗП от 52 м2 4918/06.01.74

3310 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.187, ПИ №

4927

жк "ЦЮР"

ул."6-ти септември" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Димчо Дебелянов" с ОЗП от 44 м2 9691/25.01.95

3311 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.183, ПИ №

4936 жк "ЦЮР" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Цанко Церковски" с ОЗП от 44 м2 9693/25.01.95



3312 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 4331

к-с "Възраждане",

ул."Садово" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Садово" с ОЗП от 44 м2 9663/01.02.95

3313 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.647, ПИ №

78 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"330" с ОЗП от 86 м2 9559/08.12.94

3314 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.160, ПИ №

4965 к-с "Мидия Енос" Други

прилежащ терен от 120 м2 с

изградения в него трафопост

"Мидия Енос" с ОЗП от 44 м2 9704/31.01.95

3315 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.115, ПИ №

4858

ъгъла на ул."Цар Самуил" и

ул."Шишман" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Машиностроител" с ОЗП от 44 м2 9765/06.03.95

3316 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.114, ПИ №

4859

междублоковото пространство

на кв.114 Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"Шишман" с ОЗП от 86 м2 9764/06.03.95

3317 публична 14.02.2005
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 във връзка с чл.

2 от ЗДС,З-д № 1719/

14.12.66г.-ОНС,З-д №

44/09.06.86г.-МЗГи 

др.
кв.31, УПИ

ХІ Други

УПИ І-307 в кв.31 с площ от

1650 м2 и построената върху

него Ветеринарна лечебница-

масивна едноетажна сграда със

ЗП от 150 м2

15/20.09.51г.,

актуализиран

на 13.05.87 г.

3318 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.187, ПИ №

4923

жк "ЦЮР",

ул."Муткурова" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Захари Стоянов" с ОЗП от 44 м2 9694/25.01.95

3319 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.187, ПИ №

4925

жк "ЦЮР",

ул."Муткурова" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Каблешков" с ОЗП от 44 м2 9698/25.01.95

3320 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.592, ПИ №

37 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"302" с ОЗП от 86 м2 9536/08.12.94

3321 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.593, ПИ №

61 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"308" с ОЗП от 86 м2 9542/08.12.94

3322 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.591, ПИ №

123 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"317" с ОЗП от 86 м2 9549/08.12.94

3323 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.593, ПИ №

49 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"319" с ОЗП от 86 м2 9551/08.12.94

3324 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.594, ПИ №

69 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"325" с ОЗП от 86 м2 9555/08.12.94

3325 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.591, ПИ №

67 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"327" с ОЗП от 86 м2 9556/08.12.94

3326 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.595, ПИ №

75 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"332" с ОЗП от 86 м2 9561/08.12.94

3327 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.646, ПИ №

114 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"344" с ОЗП от 86 м2 9569/08.12.94



3328 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.594, ПИ №

89 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"335" с ОЗП от 44 м2 9564/08.12.94

3329 частна 14.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 4343

к-с "Възраждане",

ул."Никюп" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Никюп" с ОЗП от 44 м2 9664/01.02.95

3330 частна 22.02.2005
гр.Русе,

ДЗС

чл.68 от ЗДС,З-д №

41/14.01.04г.на кмета

на общ.Русе,скица
кв.12,имот №

172 Държавен имот № 172 с площ 895 м2

Съставен нов АДС №

5418/28.01.2014 г.

3331 частна 24.02.2005
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

от ППЗСПЗЗ и др.
кв.60а, УПИ

V Отписан

прилежащ терен към "Овчарник"

от "Стопански двор № 2" с

площ от 9010 м2

Отписан със З-д №

9500-674/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3332 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.601, ПИ №

59 к-с"Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"715" с ОЗП от 86 м2 9581/22.12.94

3333 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.721, ПИ №

5075 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"Колос" с ОЗП от 86 м2 9681/21.01.95

3334 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 718 Източна промишлена зона Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него трафопост

"Перуника" с ОЗП от 42 м2 9669/26.01.95

3335 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.603, ПИ №

84 к-с"Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"721" с ОЗП от 44 м2 9946/28.07.95

3336 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.606, ПИ №

90 к-с"Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"706" с ОЗП от 44 м2 9588А/28.11.95

3337 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.607, ПИ №

55 к-с"Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"707" с ОЗП от 86 м2 9580/22.12.94

3338 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.607, ПИ №

49 к-с"Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"711" с ОЗП от 86 м2 9579/22.12.94

3339 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.607, ПИ №

50 к-с"Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"712" с ОЗП от 86 м2 9578/22.12.94

3340 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.604, ПИ №

41 к-с"Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"713" с ОЗП от 86 м2 9577/22.12.94

3341 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.604, ПИ №

44 к-с"Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"714" с ОЗП от 86 м2 9909/24.08.95

3342 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.597, ПИ №

16 к-с"Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"743" с ОЗП от 44 м2 9575/09.12.94

3343 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.597, ПИ №

21 к-с"Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"733" с ОЗП от 86 м2 9574/09.12.94

3344 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.599, ПИ №

35 к-с"Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"730" с ОЗП от 86 м2 9579А/28.11.95



3345 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.599, ПИ №

31 к-с"Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"729" с ОЗП от 86 м2 9580А/28.11.95

3346 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.509, ПИ №

30 к-с"Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"728" с ОЗП от 86 м2 9581А/28.11.95

3347 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.603, ПИ №

78 к-с"Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"723" с ОЗП от 86 м2 9584А/28.11.95

3348 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.597, ПИ №

23 к-с"Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"725" с ОЗП от 86 м2 9573/09.12.94

3349 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.603, ПИ №

82 к-с"Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"722" с ОЗП от 44 м2 9585/28.11.95

3350 частна 24.02.2005
с.Кошарна,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.13, ПИ №

440 Други

прилежащ терен от 7,29 м2 с

изградения в него трафопост 1 с

ОЗП от 7,29 м2 133/30.05.94

3351 частна 24.02.2005
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.16, ПИ №

402 Други

прилежащ терен от 12,42 м2 с

изградения в него трафопост 1 с

ОЗП от 12,42 м2 149/30.05.94

3352 частна 24.02.2005
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.53, ПИ №

617 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 3 с

ОЗП от 9 м2 109/30.05.94

3353 частна 24.02.2005
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.21, ПИ №

518 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 2 с

ОЗП от 9 м2 108/30.05.94

3354 частна 24.02.2005
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.65, ПИ №

1501 Други

прилежащ терен от 11,75 м2 с

изградения в него трафопост 1 с

ОЗП от 11,75 м2 361/30.05.94

3355 частна 24.02.2005
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.59, ПИ №

1502 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 5 с

ОЗП от 9 м2 362/25.01.95

3356 частна 24.02.2005
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.2, ПИ №

549 Други

прилежащ терен от 7,29 м2 с

изградения в него трафопост 1 с

ОЗП от 7,29 м2 44/30.05.94

3357 частна 24.02.2005
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.25, ПИ №

1121 Други

прилежащ терен от 12,15 м2 с

изградения в него трафопост 1 с

ОЗП от 12,15 м2 279/30.05.94

3358 частна 24.02.2005
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.72, ПИ №

1122 Други

прилежащ терен от 12,42 м2 с

изградения в него трафопост 2 с

ОЗП от 12,42 м2 280/30.05.94

3359 частна 24.02.2005
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.105А, ПИ №

1123 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 3 с

ОЗП от 9 м2 281/30.05.94



3360 частна 24.02.2005
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.7, ПИ №

583 Други

прилежащ терен от 16 м2 с

изградения в него трафопост 2 с

ОЗП от 16 м2 121/25.01.95

3361 частна 24.02.2005
с.Малко Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.6, ПИ №

452 Други

прилежащ терен от 7,29 м2 с

изградения в него трафопост 1 с

ОЗП от 7,29 м2 101/25.01.95

3362 частна 24.02.2005
с.Стамболово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.34, ПИ №

402 Други

прилежащ терен от 7,29 м2 с

изградения в него трафопост 1 с

ОЗП от 7,29 м2 121/30.05.94

3363 частна 24.02.2005
с.Стамболово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.10, ПИ №

403 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 3 с

ОЗП от 9 м2 122/25.01.95

3364 частна 24.02.2005

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.54, ПИ №

638 Други

прилежащ терен от 7,29 м2 с

изградения в него трафопост 1 с

ОЗП от 7,29 м2 290/30.05.94

3365 частна 24.02.2005

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.37, ПИ №

637 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 4 с

ОЗП от 9 м2 292/25.01.95

3366 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.758, УПИ

І-4836 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 111 м2 с

изградения в него трафопост

"Крали Марко" с ОЗП от 44 м2 9734

3367 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.744, УПИ

ІІ-5144 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 107 м2 с

изградения в него трафопост

"Рибарица" с ОЗП от 44 м2 9735

3368 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.727, УПИ

І-4482 жк "Родина" Други

прилежащ терен от 167 м2 с

изградения в него трафопост

"Лисец" с ОЗП от 86 м2 9508/02.12.94

3369 частна 24.02.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.536, ПИ №

548 жк "Здравец-север" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Баларев" с ОЗП от 44 м2 9687/30.01.95

3370 частна 02.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.225, ПИ №

4954 ул."Сливница" Други

прилежащ терен от 103 м2 с

изградения в него трафопост

"Бачо Киро" с ОЗП от 44 м2 9728/03.02.95

3371 частна 02.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.632, ПИ №

2275 ул."Троян" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Клисура" с ОЗП от 44 м2 9598/28.11.95

3372 частна 02.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.859, УПИ

І-40 жк "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 181 м2 с

изградения в него трафопост

"110" с ОЗП от 86 м2 9533/08.12.94

3373 частна 02.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 158 жк "Изток" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Пеликан" с ОЗП от 44 м2 9608/14.12.94

3374 частна 02.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 91 жк "Изток" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Латинка" с ОЗП от 44 м2 9603/14.12.94

3375 частна 02.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 169 жк "Изток" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Индже" с ОЗП от 44 м2 9601/14.12.94



3376 частна 02.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.694, УПИ

ІІІ-2153 ул."Мальовица" Други

прилежащ терен от 167 м2 с

изградения в него трафопост

"Ракета" с ОЗП от 44 м2 9595А/28.11.95

3377 частна 02.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.859, ПИ №

36 жк "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"107" с ОЗП от 86 м2 9530/08.12.94

3378 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 5187 к-с "Възраждане" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Цитадела" с ОЗП от 44 м2 9590/14.12.94

3379 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 77 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"331" с ОЗП от 86 м2 9560/08.12.94

3380 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 101 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"334" с ОЗП от 86 м2 9563/08.12.94

3381 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 704 Източна промишлена зона Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Марица" с ОЗП от 44 м2 9668/26.01.95

3382 частна 07.03.2005

гр.Русе,

землището на

Образцов чифлик

чл.68 от ЗДС, писмо 

от

ОС "ЗГ"-Русе, скица имот № 000011 местност "Трансформатора" Отписан

имот № 000011 с площ от

2 650 м2

Отписан със З-д №

9500-586/15.11.05г.на

ОУ-област Русе

3383 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.601, ПИ №

76 жк "Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"724" с ОЗП от 86 м2 9583А/28.11.95

3384 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.606, ПИ №

91 жк "Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"709" с ОЗП от 86 м2 9589А/28.11.95

3385 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.606, ПИ №

94 жк "Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"708" с ОЗП от 86 м2 9587/28.11.95

3386 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.719, УПИ №

І-5032 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 115 м2 с

изградения в него трафопост

"Лозен планина" с ОЗП от 44 м2 9677/28.11.95

3387 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.751, УПИ №

І-4720 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 102 м2 с

изградения в него трафопост

"Бакаджик" с ОЗП от 44 м2 9504/02.12.94

3388 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.845, УПИ №

І-42 жк "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 241 м2 с

изградения в него трафопост

"Ледено езеро" с ОЗП от 44 м2 9636/26.01.95

3389 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.775, УПИ №

І-4303 жк "Родина"-3 Други

прилежащ терен от 122 м2 с

изградения в него трафопост

"Черни връх" с ОЗП от 44 м2 9510/02.12.94

3390 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.857, УПИ №

ІІ-78 жк "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 363 м2 с

изградения в него трафопост

"Свети Спас" с ОЗП от 86 м2 9637/26.01.95

3391 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.729, УПИ №

І-4494 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 91 м2 с

изградения в него трафопост

"Маркова капия" с ОЗП от 44 м2 9496/02.12.94

3392 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.727, УПИ №

ІІ-4481 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 88 м2 с

изградения в него трафопост

"Огражден" с ОЗП от 44 м2 9495/02.12.94

3393 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.777, УПИ №

ІІ-4338 жк "Родина"-3 Други

прилежащ терен от 203 м2 с

изградения в него трафопост

"Бистрица" с ОЗП от 44 м2 9507/02.12.94



3394 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.722, УПИ №

І-5071 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 141 м2 с

изградения в него трафопост

"Копривщица" с ОЗП от 44 м2 9680/27.01.95

3395 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.261, УПИ №

V-5325 ул."Тодор Александров" Други

прилежащ терен от 184 м2 с

изградения в него трафопост

"Алеко" с ОЗП от 44 м2 9788/06.03.95

3396 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.851, УПИ №

V-37 жк "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 184 м2 с

изградения в него трафопост

"111" с ОЗП от 44 м2 9534/08.12.94

3397 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.605, ПИ №

97 жк "Чародейка-Г-юг" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"703" с ОЗП от 44 м2 9590А/28.11.95

3398 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.736, УПИ №

І-4529 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 129 м2 с

изградения в него трафопост

"Гълъбец" с ОЗП от 44 м2 9682/27.01.95

3399 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.738, УПИ №

ІІ-4553 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 151 м2 с

изградения в него трафопост

"Герлово" с ОЗП от 44 м2 9683/27.01.95

3400 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.723, УПИ №

І-4462 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 114 м2 с

изградения в него трафопост

"Вихрен" с ОЗП от 44 м2 9679/27.01.95

3401 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.839, УПИ №

ІІІ-1667 жк "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 643 м2 с

изградения в него трафопост

"Мермер" с ОЗП от 44 м2 9632/26.01.95

3402 частна 07.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.734, УПИ №

ІІ-5094 жк "Родина" Други

прилежащ терен от 102 м2 с

изградения в него трафопост

"Техноимпекс" с ОЗП от 44 м2 9503/02.12.94

3403 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.1871, УПИ №

ІV-4926 жк "ЦЮР" Други

прилежащ терен от 117 м2 с

изградения в него трафопост

"Бургас" с ОЗП от 44 м2 9697/25.01.95

3404 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.719, УПИ №

ІІ-4423 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 200 м2 с

изградения в него трафопост

"Козница" с ОЗП от 44 м2 9678/27.01.95

3405 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.1831, УПИ №

VІІ-4933 жк "ЦЮР" Други

прилежащ терен от 293 м2 с

изградения в него трафопост

"Петко Тодоров" с ОЗП от 44 м2 9692/25.01.95

3406 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 2325 местност "Левента" Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него трафопост

"Ресторант Левента" с ОЗП от 42 

м2 9881/26.07.95

3407 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 118 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"345" с ОЗП от 86 м2 9570/08.12.94

3408 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.535, ПИ №

549 жк "Здравец-север" Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него трафопост

"Млечна кухня" с ОЗП от 42 м2 9685/30.01.95

3409 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 105 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"333" с ОЗП от 44 м2 9562/08.12.94

3410 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.597, ПИ №

5 жк "Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"738" с ОЗП от 44 м2 9576А/28.11.95

3411 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.593, ПИ №

60 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"309" с ОЗП от 86 м2 9543/08.12.94



3412 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.645, ПИ №

146 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"346" с ОЗП от 44 м2 9571/08.12.94

3413 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др. ПИ № 112 жк "Дружба"-ІІІ-разширение Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"347" с ОЗП от 44 м2 9572/08.12.94

3414 частна 10.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.72, УПИ

ІV-721 ул."Цариброд" Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него трафопост

"Балкан" с ОЗП от 42 м2 9772/06.03.95

3415 частна 16.03.2005
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.89, ПИ №

1-г Други

прилежащ терен от 12,25 м2 с

изградения в него трафопост 1

с ОЗП от 12,25 м2 678/25.08.95

3416 частна 16.03.2005
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.81, ПИ №

4 Други

прилежащ терен от 12,25 м2 с

изградения в него трафопост 4

с ОЗП от 12,25 м2 675/25.08.95

3417 частна 16.03.2005
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.44, ПИ №

5 Други

прилежащ терен от 12,25 м2 с

изградения в него трафопост 5

с ОЗП от 12,25 м2 676/25.08.95

3418 частна 16.03.2005
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.12, ПИ №

6 Други

прилежащ терен от 43 м2 с

изградения в него трафопост 6

с ОЗП от 43 м2 677/25.08.95

3419 публична 24.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,РМС №

408/17.05.04г.,

предавателно-

приемателен

протокол и др.
кв.300, УПИ

VІІ-5334 ул."Майор Узунов" Други

имот с площ от 10 579 м2 и

построените в него сгради: КПП-

едноетажна масивна сграда със

ЗП от 377 м2 и сграда-масивна,

пететажна със ЗП 1 087 м2 -

незавършено строителство

Съставен нов АПДС № 

4852/28.04.2011 г.

0605/02.12.03г. На

Министерство на

отбраната

3420 частна 24.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.684, ПИ №

339 жк "Изток" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Гимназия" с ОЗП от 44 м2 9609/14.12.94

3421 частна 24.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.591, ПИ №

29 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"316" с ОЗП от 86 м2 9548/08.12.94

3422 частна 24.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.592, ПИ №

54 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"304" с ОЗП от 86 м2 9538/08.12.94

3423 частна 24.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.590, ПИ №

2223 жк "Дружба"-ІІ Други

прилежащ терен от 118 м2 с

изградения в него трафопост

"Тръстеник" с ОЗП от 44 м2 9592А/28.11.95

3424 частна 24.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.724, ПИ №

5029 жк "Родина"-І Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Сакар планина" с ОЗП от 44 м2 9676/27.01.95

3425 частна 24.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.594, ПИ №

42 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"311" с ОЗП от 86 м2 9545/08.12.94

3426 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.847, ПИ №

86 жк "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него трафопост

"Дружба" с ОЗП от 42 м2 9492/26.01.95

3427 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.534, ПИ №

550 жк "Здравец-север" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост

"Пелистер" с ОЗП от 44 м2 9686/30.01.95



3428 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.596, УПИ №

VІІІ жк "Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 325 м2 с

изградения в него трафопост

"740" с ОЗП от 86 м2 9578А/28.11.95

3429 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.700, УПИ №

І-1239

ъгъла на ул."Ропотамо" и

ул."Мальовица" Други

прилежащ терен от 155 м2 с

изградения в него трафопост

"Ропотамо" с ОЗП от 42 м2 9903/24.08.95

3430 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.597, ПИ №

7 жк "Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"739" с ОЗП от 86 м2 9577А/28.11.95

3431 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.597, ПИ №

3 жк "Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"735" с ОЗП от 86 м2 9574А/28.11.95

3432 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.597, ПИ №

27 жк "Чародейка-Г-север" Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"727" с ОЗП от 86 м2 9582А/28.11.95

3433 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС и чл.71

от ЗДС във връзка с

чл.147,т.5 от ППЗДС,

скица имот № 000092 местност "Кръста" Отписан

52,84% ид.части от имот №

000092 с площ 9,500 дка,Имотът

е образуван от имот №

000012

Отписан със З-д №

9500-30/23.01.2009 г. на 

ОУ-област Русе

9846/30.05.95г.,

1513/07.05.02 г.

3434 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС и чл.71

от ЗДС във връзка с

чл.147,т.5 от ППЗДС,

скица имот № 000105 местност "Кръста" Държавен

52,84% ид.части от имот №

000105 с площ 10,643 дка,Имотът

е образуван от имот №

000012

На основание договор за 

доброволна делба № 9600-

110/23.12.08 г. е 

прекратена 

съсобствеността на ПИ 

№№ 000092 и 000105 по 

КВС между Българската 

държава и "Петър 

Караминчев" АД-Русе, с 

който в реален дял на 

държавата се поставя ПИ 

№ 000105 / ПИ с ид. 

63427.15.580/ по кад.к.и за 

него е съставен нов АДС № 

4606/22.05.2009  

9846/30.05.95г.,

1513/07.05.02 г.

3435 частна 29.03.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.107, ПИ №

1408 Други

прилежащ терен от 7,29 м2 с

изградения в него трафопост 2 с

ОЗП от 7,29 м2 167/27.11.95

3436 частна 29.03.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.51, ПИ №

1411 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 6 с

ОЗП от 9 м2 170/27.11.95

3437 частна 29.03.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.51, ПИ №

1411 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 7 с

ОЗП от 9 м2 171/27.11.95



3438 частна 29.03.2005
кв."Долапите",

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.6, УПИ

VІ-935 Смесен

прилежащ терен от 173 м2 с

изградения в него трафопост 

"Добротица"  с ОЗП от 44м2

Със З-д № ДС 9500-55/ 

20.01.2011 г. на ОУ-област 

Русе се отписва част от 

имота: трафопост 

"Добротица" със ЗП от 44 

м2 и прилежащ терен с 

площ от 44 м2, целият с 

площ от 176 м2 9862/26.06.95

3439 частна 29.03.2005
кв."Долапите",

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.13, УПИ

І Други

прилежащ терен от 192 м2 с

изградения в него трафопост 

"Т-2"  с ОЗП от 17м2 9863/26.06.95

3440 частна 29.03.2005
кв."Средна кула",

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.111, УПИ

І-94 Други

прилежащ терен от 99 м2 с

изградения в него трафопост 

"Кранево"  с ОЗП от 9м2 9870/04.07.95

3441 частна 29.03.2005
кв."Средна кула",

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.142, УПИ

ІХ-1772 Други

прилежащ терен от 180 м2 с

изградения в него трафопост 

"Харманли"  с ОЗП от 44 м2 9800/23.03.95

3442 частна 29.03.2005
кв."Средна кула",

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.165, УПИ

VІІІ-441 Други

прилежащ терен от 79 м2 с

изградения в него трафопост 

"Чудомир"  с ОЗП от 42 м2 9869/04.07.95

3443 частна 29.03.2005
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.43, ПИ №

1630 Други

прилежащ терен от 13,89 м2 с

изградения в него трафопост 

"1"  с ОЗП от 13,89 м2 406А/24.08.95

3444 частна 29.03.2005
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.36, ПИ №

1635 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 

"6"  с ОЗП от 9 м2 409/28.07.95

3445 частна 29.03.2005
с.Мартен, КТМ,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.57, ПИ №

1637 Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост 

"8"  с ОЗП от 44 м2 407/28.07.95

3446 частна 29.03.2005
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.57, ПИ №

1638 Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост 

"9"  с ОЗП от 44 м2 408/28.07.95

3447 частна 29.03.2005
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.21, ПИ №

1633 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 

"4"  с ОЗП от 9 м2 410/28.07.95

3448 частна 29.03.2005
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.88, ПИ №

1634 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 

"5"  с ОЗП от 9 м2 415/28.11.95

3449 частна 29.03.2005
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.54, ПИ №

1632 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 

"3"  с ОЗП от 9 м2 411/28.07.95

3450 частна 29.03.2005
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.78, ПИ №

1631 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 

"2"  с ОЗП от 9 м2 406/28.07.95

3451 частна 29.03.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.33, ПИ №

1409 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 

"3"  с ОЗП от 9 м2 168/27.11.95

3452 частна 29.03.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.11, ПИ №

1410 Други

прилежащ терен от 9 м2 с

изградения в него трафопост 

"5"  с ОЗП от 9 м2 169/27.11.95

3453 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.851, УПИ №

VІІ-35 жк "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 189 м2 с

изградения в него трафопост 

"105"  с ОЗП от 86 м2 9528/08.12.94



3454 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.594, ПИ №

225 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост 

"340"  с ОЗП от 86 м2 9907/28.08.95

3455 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.610, ПИ №

2304 жил.район "Мальовица" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост 

"Тинтява"  с ОЗП от 44 м2 9599А/28.11.95

3456 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.675, ПИ №

335 жк "Изток" Други

прилежащ терен от 78 м2 с

изградения в него трафопост 

"Ясен"  с ОЗП от 78 м2 9942/28.02.95

3457 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.724, ПИ №

5027 жк "Родина-І" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост 

"Тервел"  с ОЗП от 44 м2 9674/27.01.95

3458 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.591, ПИ №

56 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост 

"318"  с ОЗП от 86 м2 9550/08.12.94

3459 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.592, ПИ №

36 жк "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост 

"303"  с ОЗП от 86 м2 9537/08.12.94

3460 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.702, ПИ №

2143 жил.район "Мальовица" Други

прилежащ терен от 42 м2 с

изградения в него трафопост 

"Тетевен"  с ОЗП от 42 м2 9599А/28.11.95

3461 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.859, УПИ №

ІІ-38 жк "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 265 м2 с

изградения в него трафопост 

"108"  с ОЗП от 86 м2 9531/08.12.94

3462 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.48, ПИ №

5345 ул."Криволак" Други

прилежащ терен от 47 м2 с

изградения в него трафопост 

"19-ти февруари"  с ОЗП от 47 м2 няма

3463 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.330.2, ПИ №

5238 жк "Възраждане" Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост 

"Марс"  с ОЗП от 44 м2 няма

3464 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.827, ПИ №

74 жк "Дружба"-І Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост 

"Връшка чука"  с ОЗП от 86 м2 няма

3465 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС и др.
кв.608, ПИ №

2161 Други

прилежащ терен от 44 м2 с

изградения в него трафопост 

"Върбица"  с ОЗП от 44 м2 9600А/28.11.95

3466 частна 29.03.2005
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.827, ПИ №

1056 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Краварници

и доилно" от "Стопански двор" с

площ от 4 298 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-818/05.12.19 г.

на ОУ - област Русе

3467 частна 29.03.2005
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 185006 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Краварник-

обор № 1" и "Санитарен филтър"

от "Стопански двор" с площ от

3,323 дка

3468 частна 29.03.2005
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.177, УПИ №

ХХІ Стопански двор Отписан

"Свободен парцел" от "Стопански

двор" с площ от 10044,70 м2

Отписан със З-д №

9500-342/07.06.07г.на

ОУ-област Русе

3469 частна 29.03.2005
с.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, УПИ №

ХVІІ Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Краварник

от "Стопански двор" с площ от

10179 м2

Съставени нови АЧДС

№№ 6166 и 6167/

22.12.2014 г.



3470 частна 29.03.2005
с.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, УПИ №

VІ Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Конюшня"

от "Стопански двор" с площ от

1430 м2

3471 частна 29.03.2005
с.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, УПИ №

V Стопански двор Отписан

прилежащ терен към "Склад за

материали"

от "Стопански двор" с площ от

530 м2

Отписан със З-д №

9500-261/31.03.06г.на

ОУ-област Русе

3472 частна 29.03.2005
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.72, УПИ №

VІІ Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Масивен 

хамбар"

от "Стопански двор" с площ от

1230 м2

3473 частна 29.03.2005
с.Черешово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.13, УПИ №

ІІІ Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

от "Стопански двор" с площ от

2 737 м2

3474 частна 29.03.2005
с.Черешово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.13, УПИ №

ІV Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Склад за

семена"

от "Стопански двор" с площ от

528 м2

3475 частна 29.03.2005
с.Красен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 092001 местност "Четвъртита дупка" Отписан

прилежащ терен към

"Свинеферма" по КВС с площ от

7,869 дка

Отписан със З-д №

9500-478/17.09.05г.на

ОУ-област Русе

3476 частна 29.03.2005
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 927001 местност "В село" Отписан

прилежащ терен към

"Ремонтна работилница" по КВС с 

площ от 7,653 дка

Отписан със З-д №

9500-608/23.11.05г.на

ОУ-област Русе

3477 частна 29.03.2005
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 000915 местност "В село" Държавен

прилежащ терен към

"Овчарник" от "Стопански двор" 

по КВС с площ от 9,447 дка

3478 частна 29.03.2005
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 070011 местност "Юнук орман" Държавен

прилежащ терен към

"Овчарник" от "Стопански двор" 

по КВС с площ от 4,559 дка

3479 частна 29.03.2005
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 070009 местност "Юнук орман" Държавен

прилежащ терен към

"Колиен кантар" от "Стопански 

двор" по КВС с площ от 0,478 дка

3480 частна 29.03.2005
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 070007 местност "Юнук орман" Отписан

прилежащ терен към

"Хамбар" от "Стопански двор" по 

КВС с площ от 7,213 дка

Отписан със З-д №

9500-598/04.12.08г.на

ОУ-област Русе

3481 частна 29.03.2005
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 070005 местност "Юнук орман" Държавен

прилежащ терен към

"Овчарник" от "Стопански двор" 

по КВС с площ от 5,917 дка

3482 частна 29.03.2005
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 069003 местност "Орта бурун" Държавен

"Свободен парцел" от "Тракторен 

стан" по КВС с площ от 4,296 дка

3483 частна 29.03.2005
с.Юделник,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 069004 местност "Орта бурун" Държавен

прилежащ терен към "Хангар,

диагностичен пункт и битова

сграда" от "Тракторен стан" по

КВС с площ от 5,651 дка



3484 публична 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

1576/02.11.01г.на

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХІV-621

Източна промишлена зона,

гара Русе-Разпределителна Други

имот с площ от 36 947,52 м2 и

построените в него 5 броя сгради

Съставен нов АДС №

4927/13.09.2011 г. 9118/06.11.92

3485 частна 29.03.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.147,

ал.6 от ППЗДС,изп.

Лист № 

464/30.03.53г.-

Народен съд-Бяла във

вр.с чл.20 от НСДТ

и др.
кв.43, УПИ

V-705 Отписан

част от УПИ V-705 в кв.43 с

площ от 450 м2 ид.част от целия

с площ от 2050 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-602/25.08.2014 г. 

на ОУ-област Русе 4/20.03.56

3486 частна 29.03.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.93, УПИ

ІХ Държавен

прилежащ терен към

"Дъскорезница" от "Стопански

двор" с площ от 1096 м2

3487 частна 29.03.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.96, УПИ

І-811 Отписан

прилежащ терен към

"Колиен кантар" от "Стопански

двор" с площ от 1135 м2

Отписан със З-д №

9500-19/10.01.06г.на

ОУ-област Русе

3488 частна 29.03.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.93, УПИ

ІІ-803 Държавен

прилежащ терен към

"Краварник-родилно" от 

"Стопански

двор" с площ от 3 910 м2

3489 частна 29.03.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.93, УПИ

VІ-807 Държавен

прилежащ терен към

"Склад за семена" от "Стопански

двор" с площ от 1 967 м2

3490 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.71 от

ЗДС,ЗОЕГПНС-ПМС

№ 44/26.09.49г. И във

връзка с чл.147,т.5 от

ППЗДС, скица УПИ І-2392 ул."Черни връх" № 23 Отписан

застроено дворно място с площ

от 242 м2 от имот № 2392 с

площ от 245 м2

Отписан със З-д №

9500-413/23.08.05г.на

ОУ-област Русе 610/28.12.50

3491 частна 29.03.2005
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.1 от

Закон за горите,скица имот № 150003 местност "Харманлъка" Други

ПИ № 150003 по КВС с площ от

1,000 дка - начин на трайно

ползване-залесена територия

3492 частна 29.03.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.99, УПИ

VІІІ-908 "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от "Стопански

двор" с площ от 3 100 м2

3493 частна 29.03.2005
с.Долна Студена

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 050007 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Гаражи" от

"Стопански двор 1" по КВС с

площ от 2,120 дка

3494 частна 29.03.2005
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 050006 местност "Бабин кладенец" Държавен

прилежащ терен към "Склад-

навес" от

"Стопански двор 1" по КВС с

площ от 1,050 дка

3495 частна 29.03.2005
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 109005

"Стопански двор - 

зърносушилня" Отписан

прилежащ терен към "Трафопост"

от "Стопански двор-зърносушил-

ня" по КВС с площ от 0,230 дка

Отписан със З-д №

9500-531/14.10.05г.на

ОУ-област Русе



3496 частна 29.03.2005
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.64, УПИ

ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Контролно-

технически пункт" от "Стопански

двор" с площ от 288 м2

3497 частна 29.03.2005
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.64, УПИ

ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навес" от 

"Стопански

двор" с площ от 2 649 м2

3498 частна 29.03.2005
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.64, УПИ

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна 

работилница и склад" от 

"Стопански

двор" с площ от 3020 м2

3499 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.10,УПИ

І-351, пл.№ 354 ул."Тракция" № 11,бл.№ 4 Други

апартамент № 1 със ЗП от 59,37

м2

3500 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.10,УПИ

І-351

ул."Тракция" № 11, вх.А,

ет.2 Други

апартамент № 5 със ЗП от 46,44

м2, изба № 5 с площ 6,14 м2,

заедно с 5,351% ид.ч. От ОЧС

3501 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др. ПИ № 1753

кв."Дружба", ул."Гео Милев"

№ 2,вх.Г, ет.1, ап.№ 5 Други

апартамент № 5 със ЗП от 40,71

м2, изба № 5 с площ 6,14 м2,

заедно с 1,402% ид.ч. От ОЧС и

от ОПС 4358/12.04.72

3502 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др. пл.№ 375 ул."Тракция" № 17, бл.№ 6 Други

апартамент № 1със ЗП 39,14 м2,

апартамент № 2 със ЗП 37,97 м2,

апартамент № 3 със ЗП 37,97 м2,

апартамент № 4 със ЗП 39,14 м2,

заедно с избите към тях и 

съответните % ид.с.от ОЧС

3503 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др. пл.№ 376 ул."Тракция" № 17, бл.№ 7 Други

апартамент № 1със ЗП 43,46 м2,

апартамент № 2 със ЗП 39,77 м2,

апартамент № 3 със ЗП 39,77 м2,

апартамент № 4 със ЗП 71,34 м2,

заедно с избите към тях и 

съответните % ид.с.от ОЧС

3504 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.10, УПИ

І-351 ул."Тракция" № 14, бл.№ 1 Други

апартамент № 1със ЗП 39,14 м2,

апартамент № 2 със ЗП 37,97 м2,

апартамент № 3 със ЗП 37,97 м2,

апартамент № 4 със ЗП 39,14 м2,

заедно с избите към тях и 

съответните % ид.с.от ОЧС



3505 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.10, УПИ

І-351 ул."Тракция" № 11, бл.№ 3 Други

апартамент № 1 със ЗП 66,37 м2,

апартамент № 2 със ЗП 39,77 м2,

апартамент № 3 със ЗП 32,98 м2,

обща стая № 1 със ЗП 19,88 м2

3506 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.11, УПИ

І-346 ул."Искър", бл.№ 77 Други 6 броя апартаменти

3507 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.11, УПИ

І-346 ул."Искър", бл.№ 75 Други 5 броя апартаменти

3508 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.10, УПИ

І-351 ул."Тракция" № 14, бл.№ 2 Други 7 броя апартаменти

3509 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.11, УПИ

І-346 ул."Искър", бл.№ 71 Други 6 броя апартаменти

3510 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.11, УПИ

І-346 ул."Искър", бл.№ 83 Други 6 броя апартаменти

3511 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.15, УПИ

І-346 ул."Искър", бл.№ 81 Други 4 броя апартаменти

3512 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.11, УПИ

І-346 ул."Искър", бл.№ 87 Други 10 броя апартаменти

3513 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др. пл.№ 374 ул."Тракция" № 17, бл.№ 5 Други 6 броя апартаменти

3514 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.11, УПИ

І-346 ул."Искър", бл.№ 73 Други 5 броя апартаменти

3515 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др.
кв.9, УПИ

І-349 ул."Искър", бл.№ 89 Други 20 броя апартаменти

3516 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др. ПИ № 23

кв."Дружба", ул."Хр.Ясенов"

№ 2, бл.№3, вх.Д, ет.1, ап.1 Други

апартамент № 1, вх.Д, ет. Със ЗП

от 100,76 м2, изба № 8 с площ от

11,69 м2, заедно с 0,826% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС 7674/20.08.82

3517 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

670/22.06.99г.на НК

"БДЖ" и др. УПИ ХLІІІ-5145

ул."Цветница" № 4, вх.Е,

ет.1, ап.№ 1 Други

апартамент № 1, вх.Е, ет.1Със ЗП

от 59,78 м2, изба № 1 с площ от

3,65 м2, заедно с 4,573% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС 8625/09.12.88



3518 публична 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2 и 3

от ПМС № 104/02г.,

чл.2 от наредба за

ГКПП, З-д № 326/01г.

На кмета на общ.Рс,

скица на имота УПИ ІV-587 Източна промишлена зона Смесен

УПИ ІV-587 с площ от 61 850 м2

и построените в него 11 броя

сгради

За новообразувания ПИ

№ 63427.8.431 и постр.

Върху него сгради, 

представляващ 

Национален обект ГКПП 

"Русе-Дунав мост-Зона 

Запад" е съставен нов 

АПДС № 6246/06.08.15 г. 9267/29.12.93 г.

3519 частна 29.03.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.147,

ал.6 от ППЗДС,акт за

изземване на 

описано

имущество № 2770/

25.03.53г.във връзка

с чл.20 от НСДТ и др.
кв.135, ПИ №

1746 Отписан ПИ с площ от 984,19 м2

Отписан със З-д №

9500-589/16.11.05 г.на

ОУ-област Русе 17/10.05.56

3520 публична 29.03.2005
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2 и 3

от ПМС № 104/02г.,

чл.2 от наредба за

ГКПП, З-д № 940/02г.

На кмета на общ.Рс,

скица на имота
ІІ-А етап

УПИ VІ-85 Смесен

УПИ VІ-85 с площ 68 230 м2 и

построените в него 12 бр.сгради

За сгради с идентиф. 

63427.8.894.15, 

63427.8.894.23 и 

63427.8.894.24 по кад.к. на 

гр. Русе, предоставени на 

Агенция "Митници", е 

съставен нов АПДС № 

5247/14.11.2012 г.

За сграда с ид. 

63427.8.894.2 по кад.к. на 

гр. Русе, предоставена за 

упр. На МВР за нуждите на 

ГД "Гранична полиция", е 

съставен нов АПДС № 

5234/18.10.12 г. няма

3521 частна 29.03.2005
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, изп.

Лист № 

340/14.04.53г.

Във връзка с чл.20 от

НСДТ и др.
кв.101, УПИ

VІІІ-562 Отписан

застроено дворно място от

1050 м2

Отписан със З-д №

9500-412/23.08.05г.на

ОУ-област Русе 2/21.05.54

3522 частна 29.03.2005
с.Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.147,т.5 от

ППЗДС и др.
кв.52, УПИ

VІ-553 ул."Вардар" Отписан

незастроено дворно място от

970 м2

Отписан със З-д №

9500-523/11.09.07г.

На ОУ-област Русе 2616/153/16.06.65

3523 частна 29.03.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, & 27 от

ПП на ЗОЕГПНС и др.

имот № 534 по

кад план / идент.

С ПИ 1 в кв.63 по

стар план / ул."Славянска" № 10 Държавен

1/24 ид.част от дворното място,

цялото от 563 м2, заедно със

същата идеална част от постр.в

него масивна четириетажна 

сграда с обща ЗП 551 м2,

съставляващо ПИ № 534 в кв.63

Съставен нов АДС №

4257/14.12.07 г. 390/28.12.50



3524 публична 18.05.2005
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2 от ЗДС,

чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.159, УПИ

ХХІ Други

имот с площ 1100 м2 и постр.

Върху него Ветеринарна лечеб-

ница-полумасивна едноетажна

сграда със ЗП от 250 м2 316/21.04.87

3525 публична 18.05.2005
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2 от ЗДС,

чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 938002 местност "Манкара" Други

ПИ с площ 0,905 дка и постр.

Върху него Ветеринарна лечеб-

ница-масивна,едноетажна сграда 

със ЗП от 182 м2 145/16.03.94

3526 частна 18.05.2005
с.Николово,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 142006 местност "Потока" Държавен ПИ с площ от 7,558 дка

3527 частна 18.05.2005
с.Николово,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 142005 местност "Потока" Държавен ПИ с площ от 8,504 дка

3528 частна 18.05.2005
с.Николово,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 058022 местност "Плужна" Държавен ПИ с площ от 5,953 дка

3529 частна 18.05.2005
с.Николово,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 129004 местност "Йонкова могила" Държавен ПИ с площ от 12,284 дка

3530 частна 18.05.2005
с.Николово,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 129012 местност "Йонкова могила" Държавен ПИ с площ от 9,448 дка

3531 частна 18.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 079336 местност "Аскереолу-лозя" Държавен ПИ с площ от 0,250 дка

3532 частна 18.05.2005
с.Дряновец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 133003 "Стопански двор № 2" Отписан

прилежащ терен към "Обор" от

"Стопнаски двор № 2" с площ от

1,362 дка

Отписан със З-д №

9500-671/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3533 частна 18.05.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, Указ №

54/22.10.95г., З-д №

983/01.07.98г.на 

кмета на общ.Русе УПИ ІІ-179 Западна промишлена зона Други

имот с площ от 7 722 м2 и

построените в него 4 бр.сгради

Образувани са следните

имоти:

ПИ 63427.3.742 с площ

6337 м2 - нов АЧДС №

6585/21.12.2018 г. и

ПИ 63427.3.743 с площ

1347 м2 - нов АЧДС №

6586/21.12.2018 г.

3534 частна 19.05.2005
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 143007 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

фуражи" от "Стопански двор" с

площ от 1,615 дка

3535 частна 19.05.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 111048 местност "Старите лозя" Държавен ПИ с площ от 0,500 дка



3536 частна 19.05.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 042021 местност "Черна вода" Държавен ПИ с площ от 4,500 дка

3537 частна 19.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 097095 местност "Геранчето-ов.гр." Държавен ПИ с площ от 1,206 дка

3538 частна 19.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 017075 местност "Еникьой" Държавен ПИ с площ от 26,479 дка

3539 частна 19.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 019108

местност "Чатъръкорусу-

ов.гр." Държавен ПИ с площ от 1,060 дка

3540 частна 19.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 019066

местност "Чатъръкорусу-

ов.гр." Държавен ПИ с площ от 1,060 дка

3541 частна 19.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 101108 местност "Геранчето-ов.гр." Държавен ПИ с площ от 1,206 дка

3542 частна 19.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 079303 местност "Аскереолу-лозя" Държавен ПИ с площ от 0,500 дка

3543 частна 19.05.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 114007 местност "Гераните" Държавен ПИ с площ от 14,734 дка

3544 публична 31.05.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

300-5-18-3/06.12.04г.

На служба по 

кадастър имот 63427.74.43

местност "Слатина",

жп гара Русе-Изток Други имот с площ от 2 675 м2

3545 публична 31.05.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

300-5-18-3/06.12.04г.

На служба по 

кадастър имот 63427.74.40 местност "Слатина" Други

ПИ с площ от 301 288 м2 и

построените в него сгради

3546 публична 31.05.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

300-5-18-3/06.12.04г.

На служба по 

кадастър имот 63427.74.46 местност "Слатина" Други ПИ с площ от 4 628 м2 

3547 частна 31.05.2005
гр.Русе,

общ.Русе

мл.68 от ЗДС,плат.

Нареждания №№ 20 

и 21/11.90г.,счет. 

справка
кв.3302, имот № 

5183

к-с "Възраждане",

ул."Доростол" № 59, блок

"Марс", вх.Б, ет.14, ап.№ 41 Други

апартамент № 41 със ЗП от

83,66 м2, изба № 41 с площ от

4,24 м2, заедно с 1,224% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

6207/09.04.2015 г. за

СОС с ид. 63427.1.96.1.70 10142/20.02.96г.

3548 частна 31.05.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 011039

местност "Долен

Пендикуряк" Държавен ПИ с площ от 17,564 дка



3549 частна 31.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052004 местност "Дряновица" Държавен ПИ с площ от 3,000 дка

3550 частна 31.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 101037 местност "Геранчето-ов.гр." Държавен ПИ с площ от 1,031 дка

3551 частна 31.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024005 местност "Банката" Държавен ПИ с площ от 2,737 дка

3552 частна 31.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024009 местност "Банката" Държавен ПИ с площ от 2,230 дка

3553 частна 31.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 088034 местност "Узункуш" Държавен ПИ с площ от 6,394 дка

3554 частна 31.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 088095 местност "Узункуш" Държавен ПИ с площ от 6,899 дка

3555 частна 31.05.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 101120 местност "Геранчето-ов.гр." Държавен ПИ с площ от 1,206 дка

3556 частна 31.05.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 048034 местност "Биюкен" Държавен ПИ с площ от 3,285 дка

3557 частна 31.05.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 113032 местност "Старите лозя" Държавен ПИ с площ от 0,499 дка

3558 частна 31.05.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 040008 местност "Перестица" Държавен ПИ с площ от 4,000 дка

3559 частна 31.05.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 111009 местност "Старите лозя" Държавен ПИ с площ от 0,501 дка

3560 частна 31.05.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 070019 местност "Бошма" Държавен ПИ с площ от 3,000 дка

3561 частна 31.05.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 053025 местност "Ири копчи" Държавен ПИ с площ от 5,404 дка



3562 частна 31.05.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 057011 местност "Калско парче" Държавен ПИ с площ от 4,000 дка

3563 частна 31.05.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 040008 местност "Перестица" Държавен ПИ с площ от 4,000 дка

3564 частна 31.05.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 029007 местност "Меймиш дере" Държавен ПИ с площ от 4,498 дка

3565 частна 01.06.2005

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038019 местност "Акар Гьол" Държавен ПИ с площ от 26,900 дка

3566 частна 01.06.2005
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 059007 местност "Банга" Държавен ПИ с площ от 1,850 дка

3567 частна 01.06.2005
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 058003 местност "Смилекин" Държавен ПИ с площ от 5,275 дка

3568 частна 01.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 021027 местност "Долни Растов" Отписан ПИ с площ от 4,772 дка

Отписан със З-д №

9500-18/16.01.07г.на

ОУ-област Русе

3569 частна 01.06.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 161003 местност "Баламата" Държавен ПИ с площ от 13,486 дка

3570 частна 01.06.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039058 местност "Коцева чешма" Държавен ПИ с площ от 1,009 дка

3571 частна 01.06.2005
с.Ново село,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 115023 местност "Ортлука" Държавен ПИ с площ от 3,005 дка

3572 частна 01.06.2005
с.Николово,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 165004 местност "Слатина" Държавен ПИ с площ от 2,611 дка

3573 частна 01.06.2005
с.Кошарна,

общ.Сливо поле

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 016008 местност "Ески Балък" Държавен ПИ с площ от 17,201 дка

3574 частна 01.06.2005
с.Кошарна,

общ.Сливо поле

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 005008 местност "Касап гьол" Държавен ПИ с площ от 14,702 дка



3575 частна 01.06.2005
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 109022 местност "По Лома" Държавен ПИ с площ от 0,300 дка

3576 частна 01.06.2005
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 119059 местност "Орловеца" Държавен ПИ с площ от 1,000 дка

3577 частна 01.06.2005
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 119068 местност "Орловеца" Държавен ПИ с площ от 1,000 дка

3578 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002116 местност "Лозята" Държавен ПИ с площ от 0,518 дка

3579 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 066059 местност "Селище" Държавен ПИ с площ от 0,259 дка

3580 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002071 местност "Лозята" Държавен ПИ с площ от 0,969 дка

3581 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 067073 местност "Селище" Държавен ПИ с площ от 0,434 дка

3582 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 066053 местност "Селище" Държавен ПИ с площ от 0,195 дка

3583 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 066020 местност "Селище" Държавен ПИ с площ от 0,345 дка

3584 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 072029 местност "Селище" Държавен ПИ с площ от 0,679 дка

3585 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 066005 местност "Селище" Държавен ПИ с площ от 0,291 дка

3586 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 067132 местност "Селище" Държавен ПИ с площ от 0,252 дка

3587 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054017 местност "Иванков дол" Държавен ПИ с площ от 4,125 дка



3588 частна 01.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 001045 местност "Иванков дол" Държавен ПИ с площ от 0,495 дка

3589 частна 02.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054016 местност "Иванков дол" Държавен ПИ с площ от 2,974 дка

3590 частна 02.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 090005 местност "Чинарка" Държавен ПИ с площ от 0,996 дка

3591 частна 02.06.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 094011 местност "Костадинов дол" Държавен ПИ с площ от 1,000 дка

3592 частна 02.06.2005
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 439002 местност "ДЗС" Държавен ПИ с площ от 26,801 дка

3593 частна 02.06.2005
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 116007 местност "Черна вода" Държавен ПИ с площ от 10,001 дка

3594 частна 02.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

счетоводна справка
кв.149, имот №

4886

ул."Борисова" № 120,

вх.Г /Б/, ет.2, ап.№ 14 Отписан

апартамент № 14 със ЗП от

59,77 м2, изба № 59 с площ от

9,18 м2, заедно с 0,668% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

9500-116/10.03.09г.на

ОУ-област Русе

1743/28.03.62г.,

25/30.06.66г. И

48/17.12.96 г.

3595 частна 02.06.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 128043 местност "Иржата" Държавен ПИ с площ от 3,300 дка

3596 частна 02.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 098110 местност "Дерменеолу-лозя" Държавен ПИ с площ от 1,511 дка

3597 частна 02.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 064034 местност "Той баир" Държавен ПИ с площ от 5,659 дка

3598 публична 14.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

УЗ-00-67/04.05.94г.на

МЗ, скица имот № 000454 местност "Орта Екенлик" Други

имот № 000454 с площ 23806 м2, с 

начин на трайно ползване

"Стопански двор" и построените

в него сгради:-Административна

сграда-двуетажна,монолитна със 

ЗП 70,10 м2, Лаборатория-

едноетажна,монолитна със ЗП от 

423,70 м2, обор за бици-едноет., 

монолитна със ЗП от 537,20 м2 и 

др.

Със З-д № РД-41-176/

14.09.06г.на МЗГ и З-д

№ РД-09-898/11.10.06г.

На гл.секретар на МЗГ

се предоставя на МЗГ

първи етаж от админ.

Сграда със ЗП от 70,10

м2, за който е съставен

нов АДС № 4281/

27.12.07 г.

Съставен последващ АПДС 

№ 6284/18.12.15 г. 9251/30.11.93



3599 частна 14.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

счетоводна справка имот № 3445

к-с "Възраждане",

ул."Алея Топола" № 1,

бл.№ 26, ап.№8, вх.Б, ет.2 Други

апартамент № 8 със ЗП от

62,17 м2, изба № 8 с площ от

14,93 м2, таван № 8 с площ 

33,17 м2, заедно с 13,13% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

5180/03.07.2012 г. няма

3600 частна 14.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС №

75/06.04.49г. По

ЗОЕГПНС, скица
кв.777, имот №

4000

жк "Родина"-ІІІ,

ул."Елин Пелин" № 15а Отписан имот с площ от 396 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-433/02.07.14 г.

на ОУ-област Русе 520/29.12.50г.

3601 частна 14.06.2005
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС №

75/06.04.49г. По

ЗОЕГПНС, скица
кв.777, имот №

4007

жк "Родина"-ІІІ,

ул."Елин Пелин" № 19 Отписан имот с площ от 385 м2

Отписан със З-д №

9500-611/12.09.06г. На

ОУ-област Русе 520/28.12.50 г.

3602 частна 14.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС №

75/06.04.49г. По

ЗОЕГПНС, скица
кв.777, имот №

4008

жк "Родина"-ІІІ,

ул."Елин Пелин" № 17 Отписан имот с площ от 254 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-433/02.07.14 г.

на ОУ-област Русе 520/29.12.50г.

3603 частна 14.06.2005

землището на

с.Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,писмо

№ 432/13.05.05г-на 

ОД

"ЗГ"-Русе, скица имот № 000320 местност "Кантона" Отписан

производствен терен с площ от

773 м2

Отписан със З-д №

9500-525/14.10.05г.на

ОУ-област Русе няма

3604 частна 14.06.2005

землището на

с.Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,писмо

№ 304/27.04.05г-на 

ОД

"ЗГ"-Русе, скица имот № 000534 местност "Кантона" Отписан

производствен терен с площ от

1 184 м2

Отписан със З-д №

9500-526/14.10.05г.на

ОУ-област Русе няма

3605 частна 20.06.2005
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 055003 местност "Аблановското" Отписан

прилежащ терен към

"Овцеферма" с площ от 22,473

дка

Отписан със З-д №

9500-168/07.03.06г.на

ОУ-област Русе

3606 частна 20.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.71

от ЗДС, З-д на зам.

кмета на общ.Русе

и др. УПИ І-148 nn

Източна промишлена зона,

бул"Тутракан" № 30а Отписан имот с площ от 3324,91 м2

Отписан със З-д №

9500-648/07.12.05г.на

ОУ-област Русе

4816/12.03.74г.,

776/05.12.01 г.

3607 частна 20.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.71

от ЗДС, З-д на зам.

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХІІІ-726 nn

Източна промишлена зона,

бул"Тутракан" № 30а Държавен имот с площ от 3663,08 м2

Съставен нов АЧДС №

5421/28.01.2014 г.

4816/12.03.74г.,

776/05.12.01 г.

3608 частна 20.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.71

от ЗДС, З-д на зам.

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХІІ-725 nn

Източна промишлена зона,

бул"Тутракан" № 30а Отписан имот с площ от 7420,25 м2

Отписан със З-д №

9500-29/16.01.06г.на

ОУ-област Русе

4816/12.03.74г.,

776/05.12.01 г.

3609 частна 20.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.71

от ЗДС, З-д на зам.

кмета на общ.Русе

и др. УПИ ХХІV-728 nn

Източна промишлена зона,

бул"Тутракан" № 30а Държавен имот с площ от 2413,19 м2

Съставен нов АЧДС №

5412/16.01.2014 г.

4816/12.03.74г.,

776/05.12.01 г.

3610 частна 22.06.2005
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2 от ЗДС и др.
кв.39, УПИ

І Държавен

УПИ І в кв.39 по регулационния

план на с.Бръшлен с площ от

1 600 м2 - застроен

3611 частна 22.06.2005

землището на

Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС, писмо

№ 947/14.04.05г.на

ОД "ЗГ"-Русе и др. имот № 000151 местност "Моргуля" Държавен

имот № 000151 с площ от

2 886 м2

3612 частна 22.06.2005
с.Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, укази

№№ 547/51г., 

141/54г.

И 406/56г., скица
кв.52, УПИ

ІХ-555 ул."Алпинист" Отписан УПИ ІХ-555 с площ от 1100 м2

Отписан със З-д №

9500-522/11.09.07г.на

ОУ-област Русе 2618/155/16.06.65



3613 частна 22.06.2005
с.Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, укази

№№ 547/51г., 

141/54г.

И 406/56г., скица
кв.52, УПИ

Х-555 ул."Алпинист" Отписан УПИ Х-555 с площ от 1090 м2

Отписан със З-д №

9500-532/14.09.07г.на

ОУ-област Русе 2618/155/16.06.65

3614 частна 24.06.2005
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.7,

ал.4 и чл.20 от Закона

за горите и др. имот № 095002 Други

ПИ № 095002 по КВС с площ от

4,888 дка-

дървопроизв.площ,отдел

148г - иглолистна гора

3615 частна 24.06.2005
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.7,

ал.4 и чл.20 от Закона

за горите и др. имот № 095003 Други

ПИ № 095003 по КВС с площ от

4,890 дка-

дървопроизв.площ,отдел

148г - иглолистна гора

3616 частна 24.06.2005
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.7,

ал.4 и чл.20 от Закона

за горите и др. имот № 095004 Други

ПИ № 095004 по КВС с площ от

4,606 дка-

дървопроизв.площ,отдел

148г - иглолистна гора

3617 публична 24.06.2005

землището на

Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

44/09.06.86г.на МЗГ

и др. имот № 135007 местност "Арнаут дере" Други

имот № 135007 с площ 484 м2 и

построената в него сграда-

едноетажна, сглобяема със ЗП

от 192 м2,състояща се от аптека,

административни и работни

помещения 9489/29.11.94

3618 публична 24.06.2005

Образцов 

чифлик,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

44/09.06.86г.на МЗГ

и др. имот № 133010 местност "Гърков дол" Други

имот № 133010 с площ от

3 182 м2 и построената в него

сграда-"Ветеринарна лечебница"-

едноетажна масивна със ЗП от

175 м2 6779/05.02.89

3619 публична 24.06.2005

землището на

с.Сандрово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

44/09.06.86г.на МЗГ

и др. имот № 068015 местност "Люцерните" Други

имот № 068015 с площ от

5055 м2 и построената в него

сграда "Ветеринарен пункт"-

едноетажна масивна със ЗП от

224 м2 220/25.02.87

3620 частна 24.06.2005
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938004 местност "Манкара" Отписан

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор"

с площ от 6,732 дка

Отписан със З-д №

9500-664/20.11.07г.

На ОУ-област Русе

3621 частна 24.06.2005
с.Красен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 060025

местност "Между двата

друма" Държавен ПИ № 060025 с площ 5,502 дка

3622 частна 24.06.2005
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 030048 местност "Зад лозята" Държавен ПИ с площ от 0,545 дка

3623 частна 24.06.2005
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 004031 местност "Али Йолду" Държавен ПИ с площ от 38,696 дка

3624 частна 24.06.2005
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 030027 местност "Зад лозята" Държавен ПИ с площ от 0,560 дка



3625 частна 24.06.2005
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 006002 местност "Юделнишко" Държавен ПИ с площ от 30,598 дка

3626 частна 27.06.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 064021 местност "Ливадите" Отписан

ПИ с начин на трайно ползване-

Селскостопански склад с площ

от 1,639 дка

Отписан със З-д №

9500-63/27.01.06г.на ОУ- 

област Русе

3627 частна 27.06.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

счетоводна справка имот № 3445

к-с "Възраждане",

ул."Алея Топола" № 1,

бл.№ 26, ап.№ 1, вх.А, ет.1 Други

апартамент № 1,ет.1,вх.А със ЗП

от 44,62 м2,изба № 1 с площ от

14,93 м2, таван № 1 от 33,17 м2,

заедно с 9,43% ид.части от ОЧС

и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

6439/30.11.2017 г.

3628 частна 27.06.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 002002 местност "До село" Държавен

прилежащ терен към "Хангар и

гараж" от "Стопански двор" с

площ от 3,595 дка

3629 частна 27.06.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 002001 местност "До село" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна

база" от "Стопански двор" с

площ от 1,982 дка

3630 частна 27.06.2005
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 050007 местност "Бабин кладенец" Държавен

прилежащ терен към 

"Канцелария" от "Стопански двор" 

с площ от 0,252 дка

3631 частна 27.06.2005
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 092007 местност "Адата" Отписан

прилежащ терен към 

"Кравеферма" от "Стопански двор" 

с площ от 12,450 дка

Отписан със З-д №

9500-169/07.03.06г.на

ОУ-област Русе

3632 частна 27.06.2005
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 092008 местност "Адата" Отписан

прилежащ терен към "Краварник" 

от "Стопански двор" с площ от 

3,910 дка

Отписан със З-д №

9500-65/27.01.06г.на ОУ-

област Русе

3633 частна 27.06.2005
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 092012 местност "Адата" Отписан

прилежащ терен към "Доилна 

зала" от "Стопански двор" с площ 

от 1,680 дка

Отписан със З-д №

9500-66/27.01.06г.на ОУ-

област Русе

3634 частна 27.06.2005
с.Бъзовец,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 092017 местност "Адата" Държавен

прилежащ терен към 

"Трансформаторен пост" от 

"Стопански двор" с площ от 0,150 

дка

3635 частна 27.06.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033027 местност "Баира" Държавен ПИ с площ от 25,082 дка

3636 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 089113 местност "Геранчето" Държавен ПИ с площ от 8,000 дка

3637 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 100079 местност "Пещерата" Държавен ПИ с площ от 21,002 дка



3638 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 015008 местност "Домузени" Държавен ПИ с площ от 14,988 дка

3639 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 093116 местност "Петко Баир" Държавен ПИ с площ от 8,000 дка

3640 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 098037 местност "Дерменеолу-лозя" Държавен ПИ с площ от 1,511 дка

3641 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 064087 местност "Той баир" Държавен ПИ с площ от 3,591 дка

3642 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 018069 местност "Дюзя" Държавен ПИ с площ от 5,220 дка

3643 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 019037

местност "Чатъръкорусу-ов.

гр." Държавен ПИ с площ от 1,191 дка

3644 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 017047 местност "Еникьой" Държавен ПИ с площ от 23,378 дка

3645 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043002 местност "Таушана" Държавен ПИ с площ от 22,051 дка

3646 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 017080 местност "Еникьой" Държавен ПИ с площ от 3,900 дка

3647 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013014 местност "Дюзела" Държавен ПИ с площ от 16,451 дка

3648 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068097 местност "Старите лозя" Държавен ПИ с площ от 3,649 дка

3649 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 097244 местност "Геранчето-ов.гр." Държавен ПИ с площ от 1,207 дка

3650 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 042014 местност "Таушана" Държавен ПИ с площ от 29,608 дка



3651 частна 27.06.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 093082 местност "Петко баир" Държавен ПИ с площ от 5,472 дка

3652 публична 27.06.2005
Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

141/24.11.97г.на СА-

София, скица имот № 133019 местност "Гърков дол" Други

сгради построени в имот

№ 133019 в землището на Средна 

кула върху терен от ДПФ с н-н на 

трайно ползване - 3 броя конюшни 

- едноетажни, монолитни сгради, 

всяка със ЗП от 234 м2

Съставен нов АПДС №

6045/09.10.2014 г. за 

сграда с ид. 

63427.318.185.1 със ЗП 495 

м2 / бивша конюшня/ 

Останалите две конюшни 

са бракувани с прот. За 

бракуване на МДА №№ 

1/27.06.07 г. и 4/16.10.06 г. 

и заличени от КК на гр. 

Русе

3653 публична 27.06.2005
Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

141/24.11.97г.на СА-

София, скица имот № 133020 местност "Гърков дол" Други

сграда, построена в имот

№ 133020 в землището на Средна 

кула върху терен от ДПФ с н-н на 

трайно ползване - Стопански двор - 

конюшня - едноетажна монолитна 

сграда,  със ЗП от 234 м2

3654 частна 27.06.2005
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 939002 местост "Владики бари" Отписан

прилежащ терен към "Склад за

зърнени храни" от "Стопански

двор" с площ от 6,407 дка

Отписан със З-д №

9500-199/15.03.06г.на

ОУ-област Русе

3655 частна 27.06.2005
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10и 10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 074014 местост "Ряховско" Държавен

прилежащ терен към "Бетонова

площадка" от "Битов сектор"-

"Агролакт" с площ от 1,737 дка

3656 частна 27.06.2005
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10и 10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 074013 местост "Ряховско" Държавен

прилежащ терен към "Бетонова

площадка" от "Битов сектор"-

"Агролакт" с площ от 2,944 дка

3657 частна 27.06.2005
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10и 10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 074020 местост "Ряховско" Държавен

прилежащ терен към "Бетонова

площадка" от "Битов сектор"-

"Агролакт" с площ от 2,951 дка

3658 частна 27.06.2005
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10и 10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 074019 местост "Ряховско" Държавен

прилежащ терен към "Бетонова

площадка" от "Битов сектор"-

"Агролакт" с площ от 2,012 дка

3659 частна 27.06.2005
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033012 местност "Кадамжата" Държавен ПИ № 033012 с площ 13,701 дка

3660 частна 27.06.2005
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033015 местност "Кадамжата" Държавен ПИ № 033015 с площ 16,490 дка

3661 частна 27.06.2005
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033017 местност "Дьолюка" Държавен ПИ № 033017 с площ 14,431 дка



3662 частна 27.06.2005
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 055015 местност "Биюкова" Държавен ПИ № 055015 с площ 3,812 дка

3663 частна 27.06.2005
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 058004 местност "Смилекин" Държавен ПИ № 058004 с площ 10,259 дка

3664 публична 27.06.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2 от ЗДС,З-д №

44/09.06.86г.-МЗГ

и др.
кв.140г, УПИ

ХІ Стопански двор Други

УПИ ХІ в кв.140г с площ от

1469 м2 и построената върху

него Ветеринарна лечебница-

масивна едноетажна сграда със

ЗП от 169 м2

Съставен нов АПДС №

6884/08.06.2020 г. 429/29.04.87 г.

3665 частна 11.07.2005
гр.Русе,

общ.Русе чл.68 от ЗДС,скица
УПИ ІV, имот

№ 5144

к-с "Възраждане",

Гара Русе-товарна Други

Портал с навес-едноетажна

масивна сграда,състояща се от

портал-ЗП 56 м2 и навес-ЗП от

65 м2, Склад за гуми с гараж-

едноетажна масивна сграда,

състояща се от: склад-ЗП 74 м2

и гараж-ЗП 20 м2, Работилница-

двуетажна сграда,сглобяема

стоманобетонна конструкция със

ЗП от 1 340 м2

3666 публична 11.07.2005
с.Тетово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

44/09.06.86г.на МЗГ

и др.
кв.107, УПИ

І-426 Други

сграда "Ветеринарна лечебница"-

едноетажна масивна със ЗП от

234 м2 489/13.02.96

3667 частна 11.07.2005
гр.Сеново,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 080011 местност "Гарата" Държавен

прилежащ терен към "Бетонов

център" от "Стопански двор" с

площ от 6,795 м2

3668 частна 11.07.2005

землището на

гр.Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 279055 местност "Без местност" Отписан

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 10,000 дка

Отписан със З-д № ДС

9500-927/20.12.2011 г.

на ОУ-област Русе

3669 частна 11.07.2005

с.Каран 

Върбовка,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.7,ал.4

чл.20,ал.1 и чл.24 от

Закона за горите,

скица имот № 107008 местност "Аязмото" Други

ПИ № 107008 с н-н на трайно

ползване-залесена територия с

площ от 8,000 дка

Съставен е акт за поправка 

№ 6259/ 29.09.2015 г.

Отписан със З-д №

5-95-00-287/16.05.16 г.

на ОУ - област Русе

3670 частна 11.07.2005
с.Чилнов,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 063015 Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"

от "Стопански двор" с площ от

6,232 дка

3671 частна 11.07.2005
с.Чилнов,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 063012 Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопански обекти" от

"Стопански двор" с площ от

27,004 дка



3672 частна 14.07.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

Решение на МС №

623/04.07.05г., чл.74,

ал.3 от ЗДС
кв.205, имот

№ 2136 ул."Борисова" № 51 Държавен

административни помещения,

състоящи се от две канцеларии,

офис, склад, санитарен възел и

антре със ЗП 91,35 м2,заедно със

съответните ид.части от ОПС и

от ОЧ на масивна сграда

9200/15.07.93г.и

395/30.01.01г.

3673 публична 14.07.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

Разпореждане на МС

№ 9/09.09.03г. И др.
кв.109, УПИ

VІІ-137 ул."Борисова" № 52 Други

част от третия етаж на админист-

ративна сграда-стаи №№ 2 и 3,

всяка със ЗП 17,70 м2,заедно с

1,90% от 55,62% ид.части от

ОЧС

има съставен нов АПДС № 

4930/29.09.2011 г.

9079/15.04.92г.,

1554/01.07.02 г.

3674 частна 27.07.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 067048 местност "Чобан баир" Държавен нива с площ от 7,500 дка

3675 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 060008 местност "Прокопан" Държавен нива с площ от 10,000 дка

3676 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 031068 местност "Обора" Държавен нива с площ от 27,651 дка

3677 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041193 местност "Могилата" Държавен нива с площ от 8,240 дка

3678 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033001 местност "Зад Велека" Държавен нива с площ от 3,000 дка

3679 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 031153 местност "Обора" Държавен нива с площ от 10,200 дка

3680 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 060015 местност "Прокопан" Държавен нива с площ от 4,310 дка

3681 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 087091 местност "Петров Баир" Държавен нива с площ от 9,100 дка

3682 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068111 местност "Старите лозя" Държавен нива с площ от 3,001 дка

3683 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 089045 местност "Геранчето" Държавен нива с площ от 3,000 дка



3684 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 011029 местност "Бостанята" Държавен нива с площ от 3,681 дка

3685 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 096060 местност "Башабоня" Държавен нива с площ от 4,401 дка

3686 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 097208 местност "Геранчето-ов.гр." Държавен нива с площ от 1,206 дка

3687 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054004 местност "Могилата" Държавен нива с площ от 4,390 дка

3688 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 097205 местност "Геранчето-ов.гр." Държавен нива с площ от 1,207 дка

3689 частна 27.07.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 096056 местност "Башабоня" Държавен нива с площ от 4,400 дка

3690 частна 27.07.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,прот.

Обр.16 и др. УПИ ІІІ-54 гара Русе-Изток, ІІ-А етап Други

сграда "Ревизор вагони" със

ЗП от 380 м2 9127/17.11.92г.

3691 частна 27.07.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

РД-08-631/10.07.92г.

На Министерство на

траспорта, скица УПИ ХІІІ-25

Парк на младежта,

ул."Братя Обретенови" № 17 Други

сграда "Музейна експозиция и

администрация",състояща се от:

музейна експозиция-едноетажна 

масивна част със ЗП 622 м2, 

администрация,фондохранилище 

и библиотека-двуетажна масивна 

част със ЗП 112 м2, сграда

"Медицинска служба"-масивна

едноетажна със ЗП 187 м2,

сграда "Водна кула": едноетажна

масивна със ЗП 70 м2. Сградите

са построени върху УПИ ХІІІ-25

на НК "ЖИ-ПЕПЖИ"-Г.Оряховица

3692 частна 27.07.2005
с.Ново село,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035001 местност "Ливадите" Държавен ПИ № 035001 с площ 18,247 дка

3693 частна 27.07.2005
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 019007 местност "Горните ниви" Държавен нива с площ от 13,798 дка



3694 частна 27.07.2005
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 012017 местност "Фонда" Държавен нива с площ от 12,600 дка

3695 частна 27.07.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071011 местност "Седлото" Държавен ПИ № 071011 с площ 13,680 дка

3696 частна 27.07.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071021 местност "Седлото" Държавен ПИ № 071021 с площ 6,119 дка

3697 частна 27.07.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 138005 местност "Среден баир" Държавен ПИ № 138005 с площ 11,501 дка

3698 частна 27.07.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 005007 местност "Боклоджа" Държавен ПИ № 005007 с площ 7,201 дка

3699 частна 27.07.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 069022 местност "Седлото" Държавен ПИ № 069022 с площ 10,980 дка

3700 частна 27.07.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170003 местност "Баламата" Държавен ПИ № 170003 с площ 2,700 дка

3701 частна 27.07.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 185016 местност "Орловица" Държавен ПИ № 185016 с площ 10,975 дка

3702 частна 27.07.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 097002 местност "Панаира" Държавен ПИ № 097002 с площ 16,241 дка

3703 частна 27.07.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 049004 местност "Коцева чешма" Държавен ПИ № 049004 с площ 7,939 дка

3704 частна 27.07.2005
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 049005 местност "Коцева чешма" Държавен ПИ № 049005 с площ 7,999 дка

3705 публична 01.08.2005
с.Мартен,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

414-ДС/17.02.97г.на

ОУ-Русенска област,

скица на имота
кв.156, УПИ

І-1344 ул."Бузлуджа" Други

УПИ І-1344 с площ 683 м2 и

построената в него масивна

едноетажна сграда със ЗП от

51 м2 398/04.01.93г.



3706 частна 01.08.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС №

1245/13.05.50г. По

ЗОЕГПНС,решение №

588/95г. На РРС и др.
кв.89, УПИ

І-636 пл."Хан Кубрат" № 1 Държавен

456,60/776 кв.м. ид.части от

УПИ І-636 в кв.89,представляващи

58,84% ид.ч. От терена и постр.в

него сгради: 1. 379/643 м2 ид.ч.

От триетажна масивна сграда,

заедно с 58,94% ид.ч. От ОЧ на

сградата и 358/643 м2 ид.ч. От

сутерена на сградата и

едноетажна пристройка със ЗП

от 76 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-423/13.06.19 г.

на ОУ - област Русе

609/28.12.50г. И

8430/30.06.87 г.

3707 частна 01.08.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.11 от

Закона за наследство-

то
кв.609, ПИ №

688 ул."Мими Балканска" № 5 #NAME?

ПИ № 688 с площ 154 м2 и

построената в него паянтова

жилищна сграда със ЗП 24,75 м2

Съставен нон АДС №

4821/15.03.2011 г. 6350/27.04.78 г.

3708 частна 01.08.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.14 от

Закона за наследство-

то ПИ № 3099 ул."Преслав" № 20 Държавен

174,32/184 м2 ид.части от ПИ №

3099 и построената в него

едноетажна масивна сграда със

ЗП от 72,50 м2

Отписан със З-д №

9500-362/20.07.09г.на

ОУ-област Русе 8109/16.09.85 г.

3709 частна 01.08.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.11 от

Закона за наследство-

то,удостоверение №

311/13.12.89г.на

кметство "Стария 

град"- Русе
кв.225, имот №

4808

ул."Генерал Скобелев" № 52,

бл."Бачо Киро", вх.А, ет.3,

ап.№ 8 Държавен

апартамент № 8, ет.3, вх.А със

ЗП 59,85 м2, изба № 8 с площ от

3,65 м2, заедно с 0,813% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

Съставен нов АДС № 

5260/12.12.2012 г. 8859/08.01.90 г.

3710 частна 01.08.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.5 от

ЗВСОНИ по ЗТСУ,

ЗПИНМ и др., чл.6,

ал.2,т.6 от ЗС и др.
кв.103, имот №

431

ул."Тинка Джейн" № 6,

ет.2, ап.Г /2/ Държавен

апартамент № Г/2/, ет.2 със ЗП

от 73,45 м2, изба № 3 с площ от

12,56 м2, таван № 3 с площ от

13,98 м2,заедно със 7,081%

ид.ч. От ОЧС и от ОПС

Съставен нов АДС №

4246/13.12.07 г.

9628/3911/4022/

30.12.94 г.

3711 частна 01.08.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

1825/29.10.92г.на

кмета на общ.Русе

във връзка с ЗВСОНИ 

по ЗТСУ,ЗПИНМ,

ЗБНМ,ЗДС и ЗС
кв.114,имот №

4850

ул."Дондуков Корсаков" № 9, вх. 

3, ет. 3, ап. № 5 Държавен

апартамент № 5,вх.3,ет.3 със ЗП

от 77,78 м2, изба № 5 с площ

3,65 м2, заедно с 1,320 % ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

Съставен нов АДС № 

5145/07.06.2012 г. 9146/08.12.92 г.

3712 частна 02.08.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 045002 местност "Емишене" Държавен нива с площ от 4,105 дка

3713 частна 02.08.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 067020 местност "Чобан Баир" Държавен нива с площ от 4,000 дка

3714 частна 02.08.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 080079 местност "Бейска нива" Държавен нива с площ от 3,000 дка



3715 частна 02.08.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 043036 местност "Кочен" Държавен нива с площ от 14,099 дка

3716 частна 02.08.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 078040 местност "Гьолджук дере" Държавен нива с площ от 5,300 дка

3717 частна 02.08.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 104002 местност "Бик баир" Държавен нива с площ от 3,000 дка

3718 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039004 местност "Асма сърт" Държавен нива с площ от 5,900 дка

3719 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 094035 местност "Чаирлъка" Държавен нива с площ от 6,195 дка

3720 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 058042 местност "Дългия гьол" Държавен нива с площ от 9,797 дка

3721 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035051 местност "Алийца" Държавен нива с площ от 4,462 дка

3722 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 058017 местност "Дългия гьол" Държавен нива с площ от 12,002 дка

3723 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071014 местност "Бошма" Държавен нива с площ от 9,201 дка

3724 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 061034 местност "Тръновица" Държавен нива с площ от 3,000 дка

3725 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 075005 местност "Копчелията" Държавен нива с площ от 4,363 дка

3726 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013057 местност "Гарга дозо" Държавен нива с площ от 5,273 дка

3727 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 058017 местност "Дългия гьол" Държавен нива с площ от 12,002 дка



3728 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 031022 местност "Вехтите лозя" Държавен нива с площ от 3,001 дка

3729 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038045 местност "До шосето" Държавен нива с площ от 2,999 дка

3730 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 066017 местност "Бошма" Държавен нива с площ от 11,417 дка

3731 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 061035 местност "Тръновица" Държавен нива с площ от 6,748 дка

3732 частна 02.08.2005
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 048052 местност "Батака" Държавен нива с площ от 3,000 дка

3733 частна 17.08.2005
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.177, УПИ №

ІV "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 5 267 м2

Съставен Акт за поправка

№ 6503/22.06.2018 г.

3734 частна 17.08.2005
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и чл.45,ал.11 от 

ППЗСПЗЗ и др. имот № 098008 местност "Кайлийското" Държавен

"Свободен парцел, негоден за

земеделско ползване" от

"Стопански двор" с площ от

5,377 дка

3735 частна 17.08.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 078027 местност "Русенски път" Държавен нива с площ от 8,210 дка

3736 частна 17.08.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 085081 местност "Бъзънско поле/път" Държавен нива с площ от 7,801 дка

3737 частна 17.08.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 091200 местност "Крайщето" Държавен нива с площ от 3,002 дка

3738 частна 17.08.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 102034 местност "Дренето" Държавен нива с площ от 7,998 дка

3739 частна 17.08.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.140г, УПИ

ХVІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Циментова

площадка, канцелария и

тоалетна" с площ от 2 556 м2

Съставен нов АДС №

4432/07.10.2008 г.

3740 частна 17.08.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 173003 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

с площ от 5,830 дка



3741 частна 17.08.2005
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 130008 местност "Дюлите" Държавен нива с площ от 10,500 дка

3742 частна 17.08.2005
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 115014 местност "Средният рът" Държавен нива с площ от 14,600 дка

3743 частна 17.08.2005
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 134030 местност "Кофарка" Държавен нива с площ от 9,600 дка

3744 частна 17.08.2005
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 138023 местност "Банките" Държавен нива с площ от 3,397 дка

3745 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 118008 местност "Тилки Орман" Държавен нива с площ от 3,069 дка

3746 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 092031 местност "Костадинов дол" Държавен нива с площ от 1,009 дка

3747 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 019003 местност "Злати дол" Държавен нива с площ от 4,768 дка

3748 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 038014 местност "Муратова леска" Държавен нива с площ от 3,215 дка

3749 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 027001 местност "Тетрелика" Държавен нива с площ от 7,851 дка

3750 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 091009 местност "Костадинов дол" Държавен нива с площ от 1,334 дка

3751 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 105026 местност "Чинарка" Държавен нива с площ от 3,184 дка

3752 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 123029 местност "Ниполеза" Държавен нива с площ от 5,564 дка

3753 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 021034 местност "Тетрелика" Държавен нива с площ от 5,175 дка



3754 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 042011 местност "Дюлите" Държавен нива с площ от 7,328 дка

3755 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 133007 местност "Злати дол" Държавен нива с площ от 2,881 дка

3756 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013006 местност "Леската" Държавен нива с площ от 4,798 дка

3757 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 133002 местност "Злати дол" Държавен нива с площ от 9,210 дка

3758 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 133005 местност "Злати дол" Държавен нива с площ от 5,001 дка

3759 частна 17.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 018001 местност "Злати дол" Държавен нива с площ от 5,905 дка

3760 частна 17.08.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 064011 местност "Ливадите" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник

и сграда с друго предназначение"

от "Стопански двор" с площ от

5,019 дка

Отписан със З-д №

9500-222/20.03.06г.на

ОУ-област Русе

3761 частна 26.08.2005

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.148

ал.2 от ППЗДС и др. имот № 000172 Отписан

ПИ с площ 17,005 дка и постр.

Върху него сгради:1.Администра-

тивна сграда-масивна едноет.

Със ЗП 103,9 м2, Стопанска сгр.-

масивна едноетажна със ЗП от

92,1 м2, Стопанска сграда-мас.

Едноет. Със ЗП от 92,1 м2 и

склад-масивна едноетажна сгр.

Със ЗП от 354,2 м2

Със З-д № 9500-165/

24.03.08г.на ОУ-област

Русе се отписва целият

имот № 000174 и постр.

Върху него сгради.

Със З-д № 9500-164/

24.03.08г.на ОУ-област

Русе се отписва целият

имот № 000177 по КВС.

3762 частна 26.08.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС №

75/06.04.49г. По

ЗОЕГПНС и др.
кв.777, УПИ

VІІ-2371 ул."Черни връх" № 24 Държавен

УПИ VІІ-2371 в кв.777 с площ от

2 735 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-99/21.02.2014 г.

на ОУ-област Русе

520/28.12.50г. И

АОС 3439/00 г.

3763 частна 26.08.2005
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, акт №

1135/53г.за изземане

на описано имущест-

во ,скица
кв.8, УПИ

VІІІ-24 Държавен

1/2 ид.част от УПИ VІІІ-24 в кв.8,

целия с площ от 840 м2 71/07.12.59г.

3764 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024004 местност "Тетрелика" Държавен нива с площ от 13,010 дка



3765 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 019013 местност "Злати дол" Държавен нива с площ от 3,210 дка

3766 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 118017 местност "Тилки орман" Държавен нива с площ от 11,582 дка

3767 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033013 местност "Муратова леска" Държавен нива с площ от 3,348 дка

3768 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 025017 местност "Тетрелика" Държавен нива с площ от 5,324 дка

3769 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 002269 местност "Лозята" Държавен нива с площ от 0,493 дка

3770 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035012 местност "Муратова леска" Държавен нива с площ от 7,631 дка

3771 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 104025 местност "Чинарка" Държавен нива с площ от 7,509 дка

3772 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 119028 местност "Банките" Държавен нива с площ от 3,000 дка

3773 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 116014 местност "Дебелата липа" Държавен нива с площ от 17,187 дка

3774 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 081048 местност "Малайка" Държавен нива с площ от 6,236 дка

3775 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 004031 местност "Иванков дол" Държавен нива с площ от 5,757 дка

3776 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 055017 местност "Крива нива" Държавен нива с площ от 6,124 дка

3777 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 019016 местност "Злати дол" Държавен нива с площ от 5,543 дка



3778 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 113034 местност "Дебелата липа" Държавен нива с площ от 3,400 дка

3779 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 035008 местност "Муратова леска" Държавен нива с площ от 3,350 дка

3780 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 018004 местност "Злати дол" Държавен нива с площ от 3,847 дка

3781 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 116006 местност "Дебелата липа" Държавен нива с площ от 7,561 дка

3782 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 030036 местност "Муратова леска" Държавен нива с площ от 3,990 дка

3783 частна 26.08.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 039021 местност "Дюлите" Държавен нива с площ от 8,795 дка

3784 частна 26.08.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.45, ал.10 и 11 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 073007 местност "Орничките" Държавен

прилежащ терен към "Сграда-

краварник" с площ 5,576 дка

3785 частна 26.08.2005
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.45, ал.10 и 11 от

ППЗСПЗЗ и др. имот № 043021 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Млекосъбирателен пункт" с

площ от 0,783 дка

3786 частна 26.08.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, стар

държавен имот и др.
кв.56, УПИ

І-565 ул."Червен" № 2 Държавен имот с площ от 1 771 м2

Съставен нов АЧДС №

5067/27.03.2012 г. 790/28.12.50г.

3787 частна 30.09.2005
с.Червен,

общ.Иваново

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 081004 местност "Малайка" Държавен нива с площ от 3,029 дка

3788 частна 30.09.2005
с.Николово,

общ.Русе

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 165004 местност "Слатина" Държавен

наводнена нива с площ 

от 2,611 дка

3789 частна 30.09.2005
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 279048 местност "Без местност" Държавен

"Свободен парцел, негоден за

земеделско ползване" от

"Стопански двор" с площ от

6,635 дка

3790 частна 30.09.2005
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009001 местност "Шосето" Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопански обект-

пилчарник" от "Стопански двор" с 

площ от 1,904 дка

3791 частна 30.09.2005
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009002 местност "Шосето" Държавен

прилежащ терен към "Сграда-

навес" от "Стопански двор" с

площ от 0,825 дка



3792 частна 30.09.2005
с.Пейчиново,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 009004 местност "Шосето" Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопански склад" от

"Стопански двор" с площ от

0,665 дка

3793 частна 11.10.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 073059 местност "Орничките" Отписан

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от

"Стопански двор" с площ от

2,343 дка

Отписан със З-д №

9500-64/27.01.06г.на

ОУ-област Русе

3794 частна 11.10.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 073054 местност "Орничките" Отписан

прилежащ терен към

"Сеновал" от

"Стопански двор" с площ от

1,716 дка

Отписан със З-д №

9500-62/27.01.06г.на

ОУ-област Русе

3795 частна 11.10.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 073025 местност "Орничките" Отписан

прилежащ терен към

"Фуражна кухня" от

"Стопански двор" с площ от

1,246 дка

Отписан със З-д №

9500-61/27.01.06г.на

ОУ-област Русе

3796 частна 11.10.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 073009 местност "Орничките" Отписан

прилежащ терен към

"Краварници" от

"Стопански двор" с площ от

6,457 дка

Отписан със З-д №

9500-25/13.01.06г.на

ОУ-област Русе

3797 частна 11.10.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 073003 местност "Орничките" Отписан

прилежащ терен към

"Краварници-2 бр. и битова 

сграда" от "Стопански двор" с 

площ от 6,457 дка

Отписан със З-д №

9500-60/27.01.06г.на

ОУ-област Русе

3798 частна 11.10.2005
с.Батин,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000236 местност "Кръстю баир" Държавен

прилежащ терен към

"Овчарник" от

"Стопански двор" с площ от

6,250 дка

3799 частна 11.10.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 146001 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Овчарник" от

"Стопански двор" с площ от

13,066 дка

3800 частна 11.10.2005

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 146002 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Овчарник" от

"Стопански двор" с площ от

11,380 дка

3801 частна 11.10.2005
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 052002 местност "Бабин кладенец" Отписан

прилежащ терен към "Навес-

зърносушилня" от "Стопански

двор" с площ от 5,103 дка

Отписан със З-д № 9500-

99/04.02.2011 г. на 

Областен управител на 

област Русе

3802 частна 11.10.2005
с.Босилковци,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 131020 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навес"

от "Стопански двор" с площ

от 1,571 дка

3803 частна 11.10.2005
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.14,

ал.1,т.1 от Закона за

горите и др. имот № 000738 местност "Текето" Други имот № 000738 с площ 1,394 дка

3804 частна 11.10.2005
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. кв.180, УПИ ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Сграда

№ 5 и сграда № 6" от

"Стопански двор" с площ от

10 938 м2



3805 частна 11.10.2005
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. кв.180, УПИ ІХ "Стопански двор" Държавен

"Свободен парцел" от

"Стопански двор" с площ от

35 924 м2

3806 частна 11.10.2005
с.Сваленик,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. кв.83, УПИ VІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Автосервиз и склад за резервни

части" от "Стопански двор" с

площ от 1 650 м2

Отписан със З-д №

5.95-00-48/24.01.19 г.

на ОУ - област Русе

3807 частна 11.10.2005
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068011 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Родилно

помещение" от "Стопански двор"

с площ от 2,533 дка

3808 частна 11.10.2005
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 068012 местност "Люцерните" Отписан

прилежащ терен към "Краварник

№ 2 и сенник" от "Стопански

двор" с площ от 7,073 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-818/17.09.12 г.

на ОУ-област Русе

3809 частна 13.10.2005
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 143015 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към "Складови

помещения" от "Стопански двор" с 

площ от 3,674 дка

3810 частна 13.10.2005
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 143012 местност "Край село" Държавен

Прилежащ терен към "Склад"

от "Стопански двор" с площ от

2,514 дка

3811 частна 13.10.2005
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 143003 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница" от Стопански двор с

площ от 3,620 дка

3812 частна 13.10.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.96, УПИ

ІІІ-824 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Трафопост"

от "Стопански двор"с площ 

от 723 м2

3813 частна 13.10.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.93, УПИ

V-806 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад,

навес на зърноплощадка,

сушилня" от "Стопански двор" с

площ от 7 633 м2

3814 частна 13.10.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.93, УПИ

ІV-805 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърно" от "Стопански двор" с

площ от 1 095 м2



3815 частна 18.10.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

ЗМСПСНТПРВ,

решения №№ 267,

189,323/92г.на РРС,

№№ от 1226 до 1229/

93г. На РОС и №

1148/93г.на ВС,скица
кв.257, имот №

1577 ул."Александровска" № 60 Държавен

1/2 ид.част от: ПИ № 1577 в кв.

257, целия с площ 403 м2 и от

двуетажна масивна сграда със

ЗП от 187,40 м2, състояща се от:

сутерен / кафе-бар / със ЗП от

108 м2, първи етаж със ЗП от

164 м2,състоящ се от два магази-

на с проход между тях водещ 

към вътрешния двор, втори етаж

със ЗП от 187,40 м2,състоящ се

от два апартамента и 1/2 ид.ч.

от двуетажна масивна сграда,

долепена до първата сграда със

ЗП 66 м2 и от паянтова едноет.

постройка със ЗП от 68 м2

Във връзка с решение № 

187/

16.04.09г.на ВКС  по дело 

№

1577/08г.,със З-д № 9500-

535/29.10.09г.на ОУ-област 

Русе се отписва като 

неправилно актуван имот 

по

АЧДС № 3815/05г., предст.

1/2 ид.част от апартамент с

ОЗП 82 м2,с южна тераса 

от

12 м2,килер под 

стълбището

от 3 м2,с таван над 

жилището

шапрон и клозет от 16 

м2,ведно с 1/3 ид.част от 

дв.

място,антрето,стълбищата 

за входа и тавана, етаж 2

Във връзка с решение № 

254/17.06.2010 г. на РОС, 

със заповед № 9500-

373/01.11.2010 г. на ОУ-

област Русе се отписва 1/2 

идеална част от 9286/04.02.94 г.

3816 частна 18.10.2005
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. кв.128, УПИ ХІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварник

за 200 броя крави" от "Стопански

двор" с площ от 11 306 м2

3817 частна 18.10.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

1211/13.09.01г.на

кмета на общ.Русе,

скица
УПИ - за детска

градина ул."Тутракан" № 20 Държавен

двуетажна масивна сграда със

сутерен със ЗП 1 129 м2, в това

число:-Северно крило-двуетажна

сграда със сутерен със ЗП от

522 м2, южно крило-двуетажна

сграда със сутерен със ЗП от

390,30 м2 и едноетажна сграда

със сутерен със ЗП 216,70 м2,

построена в УПИ-За детска

градина

Съставен нов АДС №

4484/02.12.2008 г.

4814/3804/10.03.7

4

3818 частна 18.10.2005
с.Хотанца,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 046010 местност "Горните ниви" Държавен

прилежащ терен към "Обор за

крави и битова сграда" от 

"Стопански двор" с площ от

7,315 дка

3819 частна 18.10.2005

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 080010 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Трансформаторен пост" от

"Стопански двор" с площ от

0,135 дка



3820 частна 18.10.2005
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 100009 местност "Паметника" Държавен

прилежащ терен към "Ковашки

цех" от "Стопански двор" с

площ от 3,890 дка

3821 частна 18.10.2005
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 098013 местност "Ломски места" Държавен

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от

"Стопански двор" с площ от

4,634 дка

3822 частна 18.10.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063032 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

от "Стопански двор" с площ от

2,371 дка

3823 частна 18.10.2005
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 003001 местност "До село" Държавен

прилежащ терен към

"Бензиностанция и сграда с др.

Предназначение" от "Стопански

двор" с площ от 4,570 дка

3824 частна 18.10.2005
с.Лом Черковна,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.1а, УПИ

ІІ-477 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Лозохранилище" от "Стопански

двор" с площ от 4 579 м2

3825 частна 18.10.2005
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 051004 местност "Бабин кладенец" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник"

от "Стопански двор" с площ от

4,813 дка

Отписан със Заповед №

5-95-00-1236/13.12.12г.

На ОУ-област Русе

3826 частна 18.10.2005
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071004 местност "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Навес за

машини" от "Стопански двор" с

площ от 0,752 дка

Отписан със Заповед №

5-95-00-611/23.07.12г.

На ОУ-област Русе

3827 частна 18.10.2005
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 071005 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Зърноплощадка" от "Стопански

двор" с площ от 1,889 дка

Отписан със Заповед №

5-95-00-611/23.07.12г.

На ОУ-област Русе

3828 частна 24.10.2005
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 096002 местност "Каналъ бостан" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"

от "Втори стопански двор" с

площ от 3,180 дка

3829 частна 24.10.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063005 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от

"Стопански двор" с площ 1,815 дка

Съставен нов АЧДС №

6800/10.02.2020 г.

3830 частна 24.10.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063018 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Краварник

и битова сграда" от "Стопански

двор" с площ от 3,169 дка

3831 частна 24.10.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063035 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

от "Стопански двор" с площ от

2,229 дка

3832 частна 02.11.2005
с. Ново село,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ

VІІ-1019 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Ветеринарна лечебница" от

"Стопански двор" с площ от

1208 м2



3833 частна 02.11.2005

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.75, УПИ

V "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад за

препарати" от "Стопански двор"

с площ от 1266 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-260/03.02.15 г.

на ОУ-област Русе

3834 частна 02.11.2005
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 938008 местност "Манкара" Отписан

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор"

с площ от 5,753 дка

Отписан със З-д №

9500-667/20.11.07г.на

ОУ-област Русе

3835 частна 02.11.2005
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. кв.60, УПИ ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Млекосъбирателен пункт" от 

"Стопански двор" с 

площ от 1890 м2

3836 частна 02.11.2005
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. кв.60, УПИ ІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърнени храни" от "Стопански

двор" с площ от 2754 м2

3837 частна 02.11.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 097032 местност "Бик баир" Държавен

ПИ № 097032 с площ 3,000 дка-

начин на трайно ползване - гора

в земеделска земя

3838 частна 02.11.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 082026 местност "Иман дере" Държавен

ПИ № 082026 с площ 3,900 дка-

начин на трайно ползване - нива

3839 частна 02.11.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 056033 местност "Банката" Държавен

ПИ № 056033 с площ 4,200 дка-

начин на трайно ползване - нива

3840 частна 02.11.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 079005 местност "Гьолджука" Държавен

ПИ № 079005 с площ 6,100 дка-

начин на трайно ползване - нива

3841 частна 02.11.2005
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.147 от ППЗСП във

връзка с чл.27б,ал.4

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 062021 местност "Меше Яла" Държавен

ПИ № 062021 с площ 3,000 дка-

начин на трайно ползване - гора

в земеделски земи - 0,979 дка и 

нива от 2,021 дка

3842 частна 04.11.2005
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 279051 местност "Без местност" Държавен

"Свободен парцел" от "Стопански

двор-ДЗС" с площ 18,549 дка

3843 частна 04.11.2005
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1015 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Стол и

склад" от "Стопански двор" с

площ от 4 923 м2

3844 частна 04.11.2005
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1010 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Колиен

кантар" с площ от 682 кв.м.

3845 частна 04.11.2005
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1016 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Бригадирски лагер" с площ от

2 183 м2



3846 частна 04.11.2005
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 147005 местност "Лагера" Държавен

прилежащ терен към

"Овчарник" с площ от 11,482 дка

3847 частна 04.11.2005
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 147004 местност "Лагера" Държавен

прилежащ терен към

"Силажовместилище, кантар и

сграда към него" с площ от

2,800 дка

3848 частна 04.11.2005
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000087 местност "Паметника" Държавен

прилежащ терен към "Навес с

площадка" с площ от 4,985 дка

3849 частна 04.11.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.140б, УПИ

ХХ

"Стопански двор-до

летището" Държавен

прилежащ терен към

"Трафопост" с площ от 638 м2

3850 частна 07.11.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

510/28.03.62г.на ГУП

при МС, скица имот № 4743

жк "Родина - 1 и 2",

ул."Шипка" № 45 Други

ПИ № 4743 с площ от 756 м2 и

построената в него ведомствена

двуетажна сграда със ЗП от

169 м2

Съставен нов АЧДС №

6294/20.01.2016 г. 1751/23.05.62 г.

3851 частна 08.11.2005
с.Сваленик,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000058 местност "Дългия блок" Държавен

ПИ № 000058 - част от стопански

двор с площ от 2,416 дка - 

начин на трайно ползване - 

селскостопанско летище

3852 частна 08.11.2005
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др имот № 210016

местност "До стопанския 

двор" Държавен

ПИ № 210016 с площ от

0,421 дка

3853 частна 14.11.2005
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др имот № 281001 местност "Без местност" Държавен

"Свободен парцел" от

"Овчарници" с площ 12,595 дка

3854 частна 18.11.2005
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др имот № 938007 местност "Манкара" Държавен

"Краварник" от "Стопански двор"

с площ от 5,347 дка

3855 частна 18.11.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др
кв.140А, УПИ

І "Стопански двор" Държавен

УПИ І от кв.140а, представляващ

"Сеновал" от "Стопански двор"

с площ от 4,387 дка

3856 частна 18.11.2005
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др
кв.140Г, УПИ

ХVІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Силажовместилища" от

"Стопански двор" с площ от

3 157 м2

3857 частна 18.11.2005
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др имот № 050003 местност "Бабин кладенец" Държавен

ПИ № 050003 представляващ

"Навес с кантар" от "Стопански

двор" с площ от 0,106 дка

3858 частна 18.11.2005
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др имот № 051002 местност "Бабин кладенец" Държавен

ПИ № 051002 представляващ

"Битова сграда" от "Стопански

двор" с площ от 0,301 дка



3859 частна 18.11.2005
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др имот № 051003 местност "Бабин кладенец" Държавен

ПИ № 051003 представляващ

"Овчарник" от "Стопански

двор" с площ от 4,468 дка

3860 частна 18.11.2005
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др имот № 051005 местност "Бабин кладенец" Държавен

ПИ № 051005 представляващ

"Ремонтна работилница" от 

"Стопански двор" с площ от 2,074 

дка

3861 частна 18.11.2005
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др имот № 052006 местност "Бабин кладенец" Държавен

прилежащ терен към "Два броя

краварници, стопанска сграда и

битовка" от "Стопански двор" с

площ от 9,491 дка

3862 частна 18.11.2005
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.45,ал.10

и 11 от ППЗСПЗЗ и др имот № 052010 местност "Бабин кладенец" Държавен

ПИ № 052010 представляващ

"Краварник" от "Стопански

двор" с площ от 2,526 дка

3863 частна 02.12.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 073019 местност "Орничките" Държавен

прилежащ терен към "Склад и

трансформаторен пост" от

"Стопански двор" с площ от

0,488 дка

3864 частна 02.12.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 073031 местност "Орничките" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърнени храни" от "Стопански

двор" с площ от 1,212 дка

3865 частна 02.12.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 073046 местност "Орничките" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърнени храни" от "Стопански

двор" с площ от 0,957 дка

3866 частна 02.12.2005
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 073057 местност "Орничките" Държавен

прилежащ терен 

към"Силажовместилище"

от"Стопански

двор" с площ от 1,390 дка

3867 частна 08.12.2005
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 098007 местност "Кайлийското" Отписан

прилежащ терен към

"Противопаразитна вана" от

"Стопански двор" с площ от

1,499 дка

Отписан със З-д №

9500-673/20.11.07г.на

ОУ-област Русе

3868 частна 08.12.2005
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.60а, УПИ

ХХ "Стопански двор - 2" Отписан

прилежащ терен към "Обор" от

"Стопански двор № 2" с площ от

1 550 м2

Отписан със З-д №

9500-668/20.11.07г.на

ОУ-област Русе

3869 частна 08.12.2005
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 098011 местност "Кайлийското" Отписан

прилежащ терен към "Бетонова

площадка" от "Стопански двор"

с площ от 1,551 дка

Отписан със З-д №

9500-674/20.11.07г.на

ОУ-област Русе



3870 частна 15.12.2005
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 ог ЗДС, З-д №

64/01.03.82г. На

председателя на

ОбНС-Русе,протокол

от 01.03.82г.,банково

бордеро от 25.05.81г.
кв.200,имот №

4817

бул."Цар Освободител"№86,

бл."Афродита", ап.№ 15,

вх.Ж, ет.V Други

апартамент № 15,вх.ж,ет.5 със

ЗП от 91,07 м2, изба № 6 с площ

от 7,87 м2, заедно с 1,11% ид.

части от ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

4305/19.03.2008 г. 7647/29.04.82

3871 публична 28.12.2005
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.147 от ППЗДС,

чл.45,ал.10 от ЗСПЗЗ,

З-д № 44/09.06.86 г.-

МЗГ, З-д № 

9/04.11.86

на МФ и др.
кв.109, УПИ

ІІІ-942 ул."Тетевен" № 1 Други

УПИ ІІІ-942 в кв.109 с площ от

965 м2 и построените в него

сгради:Ветеринарна лечебница-

масивна двуетажна сграда със

ЗП от 97 м2 и гаражи-масивна

едноетажна сграда със ЗП от

49 м2 369/24.04.87 г.

3872 частна 03.01.2006
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 068003 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Склад

ГСМ" от "Стопански двор" с

площ от 1,726 дка

Отписан със З.д №

5-95-00-669/03.11.16 г. на 

ОУ-област Русе 1596/02.07.02

3873 частна 10.01.2006
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 147002 местност "Лагера" Отписан

прилежащ терен към "Овчарник"

от "Стопански двор" с площ от

9,790 дка

Отписан със З-д №

9500-675/20.12.05г.на

ОУ-област Русе

3874 частна 12.01.2006
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.3,ал.5 от

ЗДС и чл.147,т.6 от

ППЗДС, чл.1 от З-н за

национализация на

ЧИМП /ДВ,бр.69/47г./

скица имот № 000338 местност "Селище" Държавен

ПИ № 000338 по КВС на 

землището на с.Червен с площ

от 1,177 дка.Върху терена има

построена Мелница-масивна

двуетажна сграда със ЗП от

159 м2

Забележка: Текста: 

…"върху терена е постр. 

Мелница - масивна двует. 

Сграда със ЗП 159 м2", да 

се чете: " …. Върху ПИ е 

изградена Воденица-

едноет. Масивна сграда 

със ЗП от 142 м2"

За имота е съставен нов

АПДС № 6048/15.10.14 г. 

Със З-д № 5-95-00-

609/30.06.15 г. на ОУ-

област Русе се отписва 

едноетажна сграда - 

воденица със ЗП от 142 м2, 

която преминава в 

собственост на община 

Иваново 3/28.12.50 г.



3875 частна 12.01.2006
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.3,ал.5 от

ЗДС и чл.147,т.6 от

ППЗДС, чл.1 от З-н за

национализация на

ЧИМП /ДВ,бр.69/47г./

скица имот № 000178 местност "Селище" Държавен

ПИ № 000178 по КВС на

землището на с.Червен с площ

от 3,882 дка-н-н на трайно

ползване - пасище, мера

Съгласно Заповед №

5-95-00-534/21.05.13 г. на 

ОУ-област Русе се отнема 

поради отпаднала нужда 

от МРРБ правото на 

управление върху този 

имот. На основание чл.18, 

ал.1 от ЗДС, имотът се 

управлява от ОУ-област 

Русе. За имота е съставен 

нов АПДС № 

6047/15.10.2014 г. 3/28.12.50 г.

3876 частна 18.01.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

РД01/1785/08.08.05г.

На кмета на община

Русе, скица ПИ № 10 Източна промишлена зона Отписан

ПИ № 10 в Източна промишлена

зона с площ от 66653,45 м2

Отписан със З-д №

9500-863/29.12.06г.на

ОУ-област Русе

3877 частна 26.01.2006
с. Батишница,

общ.Две могили

чл.68 и чл.71 от ЗДС,

чл.45, ал.10 и 11 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ,

протокол и скица имот № 068002 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към

"Авторемонтна работилница" от 

"Стопански двор"с

площ от 4,868 дка

Отписан със З.д №

5-95-00-669/03.11.16 г. на 

ОУ-област Русе 1596/02.07.02

3878 частна 26.01.2006
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 063041 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Трансформаторен пост" от

"Стопански двор" с площ от

1,378 дка

3879 публична 30.01.2006

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС,чл.45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.91, УПИ

ХV-881 Други

УПИ ХV-881 в кв.91 с площ от

8340 м2 и построените в него

сгради: Ветеринарна лечебница-

масивна двуетажна сграда със

ЗП от 76 м2, Навес-полумасивен

със ЗП от 27,50 м2, Сеновал-

полумасивен двуетажен със ЗП

от 100 м2 и Стопанска постр.-

полумасивна едноетажна сграда

с обща ЗП от 33,50 м2

3/18.02.51 г.,

154,157,158/64 г.и

241/27.02.87 г.

3880 частна 02.02.2006
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 043017 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

21,313 дка

3881 частна 02.02.2006
с. Дряновец,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 133006 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

2,714 дка

3882 частна 02.02.2006
с. Дряновец,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 133007 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

7,693 дка



3883 частна 02.02.2006
с. Дряновец,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 133009 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

43,433 дка

3884 частна 02.02.2006
с. Дряновец,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 133010 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

24,211 дка

3885 публична 14.02.2006
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.3,

ал.1 и чл.9 от З-на за

ЖП транспорт, скици,

счетоводна справка

кадастрален

район № 159,

ПИ № 327 ул."Железничарска" № 28 Други

Машинно-акумулаторно

помещение - сграда 07603.159.

327.6 - едноетажна масивна

сграда със ЗП от 28 м2,

маршрутно-релейна централиза-

ция: сграда 07603.159.327.17 - 

канцелария /първи етаж/ и

жилище /втори етаж/ - масивна

двуетажна сграда със ЗП 81 м2

1593/13.07.93г.-

по т.14 и 1598/

28.09.93 г. по т.1

3886 публична 20.02.2006

землището на

"Средна кула",

община Русе

чл.68 от ЗДС,

решения на НАПС-КЗ,

акт за узаконяване №

5203/17.02.88 

г.,скица имот № 000268 местност "Гърков дол" Други

Обект "Учебен център за

подготовка на студенти - механи-

затори"- Ремонтно-обслужваща

база - едноетажна сграда,

метална конструкция със ЗП от

1296 м2, станция за техническо

обслужване - едноетажна сграда,

метална конструкция със ЗП от

324 м2, склад за материали-

едноетажна сграда, метална

конструкция със ЗП 378 м2,

център за управление-триетажна

монолитна сграда със ЗП 80 м2,

КПП-едноетажна монолитна сгр.

със ЗП от 10 м2, покрит гараж 1-

едоет.сграда,метална констр.

със ЗП от 540 м2,покрит гараж 2-

едноет.сграда,метална констр.

със ЗП от 378 м2, гараж за

трактори-едноет.сграда,метална

констр. със ЗП от 324 м2.

Сградите са построени върху 

имот № 00268 с площ от 150 дка

на ДПФ към МЗГ



3887 публична 20.02.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.15,

ал.2 от ЗДС,чл.8,ал.1

и чл.15,ал.4 от ППЗДС

З-д № РД01/2750/

18.10.05г. На кмета на

община Русе,скица
кв.300, УПИ

VІІІ-3759 ул."Независимост" № 3 Други

90,568% ид.части от УПИ VІІІ-

3759 в кв.300, целия с площ от

9 398 м2 и : част от сграда № 45-

блок № 1-част от масивна четири-

етажна сграда със ЗП 900,04 м2

и разгъната площ от 3324,14 

м2,заедно с 84,775 % ид.ч.от

ОЧС, сграда № 28-КПП със ЗП

от 164,84 м2, сграда № 39-гараж

със ЗП от 18 м2, сграда № 46-

блок № 2 със ЗП 869,42 м2,сграда

№ 55-склад със ЗП от 9 м2,

сграда № 56-трафопост със ЗП от

107 м2

Съставен нов АПДС №

5106/11.04.2012 г. 0560/07.07.03 г.

3888 публична 20.02.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.15,

ал.2 от ЗДС,чл.8,ал.1

и чл.15,ал.4 от ППЗДС

З-д № РД01/2750/

18.10.05г. На кмета на

община Русе,скица
кв.300, УПИ

VІІІ-3759 ул."Независимост" № 3 Други

9,431% ид.части от УПИ VІІІ-

3759 в кв.300,целия с площ от

9 398 м2 и част от сграда № 45-

блок № 1-част от масивна

четириетажна сграда с разгъната

площ 597 м2, заедно с 15,225%

ид.части от ОЧС

Съставен нов АПДС №

5106/11.04.2012 г. 0560/07.07.03 г.

3889 частна 20.02.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

решение № 726/05г.

На Министерски 

съвет
кв.300, УПИ

VІ-3759 ул."Александровска" Отписан

Обособена част 2 от УПИ VІ-3759

в кв.300 с площ от 14149,09 м2 и

построената върху него сграда

№ 1 - казарма - масивна

двуетажна и триетажна част с

обща ЗП от 4 630 м2

Отписан със З-д №

9500-263/31.03.06г.на

ОУ-област Русе

0086/02.99 г.,

0561/07.07.03г. И

0606/02.12.03г.-

отдел "ДИ"-МО

3890 частна 20.02.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

решение № 726/05г.

На Министерски 

съвет
кв.871, УПИ

V-3723 ул."Мадарски конник" № 1 Отписан

УПИ V-3723 в кв.871 с площ от

7861,31 м2 и построените върху

него сгради: Сграда № 1 - 

гаражи - масивна едноетажна със

ЗП от 260 м2, Сграда № 2-КПП-

масивна едноетажна със ЗП от

54 м2, Сграда № 3 - казарма - 

масивна едноетажна със ЗП от

815 м2 и Сграда № 4 - складове-

масивна едноетажна със ЗП от

776 м2

Отписан със З-д №

9500-262/31.03.06г.на

ОУ-област Русе

0563/09.06.03г.-

отдел "ДИ"-МО

3891 частна 06.03.2006
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 106008 местност "Под село / Дерето / Отписан

прилежащ терен към

"Склад за зърно" от "Стопански

двор" с площ от 1,603 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-144/07.03.16 г.

на ОУ-област Русе

3892 частна 06.03.2006
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 106009 местност "Под село / Дерето / Държавен

прилежащ терен към

"Навес за фуражомелка" от

"Стопански двор" с площ от

2,080 дка



3893 частна 06.03.2006
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 106010 местност "Под село / Дерето / Отписан

прилежащ терен към

"Склад за зърно" от "Стопански

двор" с площ от 1,769 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-144/07.03.16 г.

на ОУ-област Русе

3894 частна 06.03.2006
с. Кривня,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3а, УПИ

І-2 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Кантар"

от "Стопански двор" с площ от

777 м2

3895 частна 06.03.2006
с. Кривня,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3г, УПИ

І-2 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 4 392 м2

3896 частна 06.03.2006
с. Кривня,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3в, УПИ

ІІ-2 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 2 160 м2

3897 частна 06.03.2006
с. Кривня,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3а, УПИ

VІІІ-2 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 2 213 м2

3898 частна 06.03.2006
с. Кривня,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3а, УПИ

VІІ-2 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Навес за зърно" от "Стопански

двор" с площ от 3 300 м2

3899 частна 06.03.2006
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 107002 "Стопански двор" Отписан

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с  площ от 8,207 дка

Отписан със З-д №

9500-698/03.12.07г.на

ОУ-област Русе

3900 частна 06.03.2006
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 107011 "Стопански двор" Отписан

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с  площ от 13,807 дка

Отписан със З-д №

9500-699/03.12.07г.на

ОУ-област Русе

3901 частна 06.03.2006
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.51, УПИ

ІІІ-34 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към "Бригаден

стан" от "Стопански двор" с

площ от 5421 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе

3902 публична 08.03.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.71 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от ЗЖТ,З-д

№ РД-01-

837/25.04.05

г. на кмета на общ.

Русе, скица
кв.169, УПИ

ХVІІІ-923 ул."Ал. Стамболийски" № 1 Други

УПИ ХVІІІ-923 в кв.169 с площ от

1 533 м2 и построените в него

сгради:Работилница СРУ-

едноетажна полумасивна сграда

със ЗП от 600 м2 и Склад СРУ-

едноетажна масивна сграда със

ЗП от 100 м2

Съставен нов АДС №

4641/08.06.09 г. за

сгради+K106 102/19.08.99 г.

3903 частна 20.03.2006
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.147,

ал.6 от ППЗДС, чл.20

от НСДТ,акт  за

завземане на описано

имущество № 2432/

26.05.53г., скица
кв.25, УПИ

ІV-269 Отписан

УПИ ІV-269 в кв.25 по регулац.

План на с.Нисово с  площ от

650 м2

Отписан със З-д №

9500-727/23.10.06 г. на

ОУ-област Русе 7/18.05.56 г.



3904 частна 27.03.2006
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.82, УПИ

ХХХІ-136 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 640 м2

Съставен нов АЧДС №

6609/16.04.2019 г.

3905 частна 27.03.2006
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.82, УПИ

ХХХІІ-136 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 935 м2

Съставен нов АЧДС №

6610/16.04.2019 г.

3906 частна 27.03.2006
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.82, УПИ

ХХХІІІ-136 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 1045 м2

Съставен нов АЧДС №

6611/16.04.2019 г.

3907 частна 27.03.2006
с. Красен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.58, УПИ

ІІІ "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 714 м2

Съставен нов АДС №

4227/13.11.07 г. за

поправка на стария

3908 частна 27.03.2006
с. Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938015 местност "Манкара" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 16,691 дка

Съставен нов АЧДС №

6866/18.05.2020 г.

3909 частна 27.03.2006
с. Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938045 местност "Манкара" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 30,823 дка

3910 частна 27.03.2006
с. Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938048 местност "Манкара" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 15,721 дка

Съставен Акт за поправка

№ 6607/12.04.2019 г.

Съставен нов АЧДС №

6872/19.05.2020 г.

3911 частна 27.03.2006
с. Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.112, УПИ

І-1076 "Стопански двор ІІ" Държавен

прилежащ терен към "Канцелария

с кантар и навес за грозде" от

"Стопански двор ІІ" с  площ от

6 884 м2

3912 частна 27.03.2006
с. Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.112, УПИ

ІІІ-1077 "Стопански двор ІІ" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърно" от "Стопански двор ІІ" с

площ от 4700 м2

Съставен акт за

поправка № 4804/

31.01.2011 г.

3913 частна 27.03.2006
с. Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.112, УПИ

ІІІ-1078 "Стопански двор ІІ" Отписан

прилежащ терен към "Стопанска

сграда-обор-склад "Изкуство" от

"Стопански двор ІІ" с площ от

6379 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-630/10.06.13 г.

на вр.и.д. ОУ

3914 частна 27.03.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.18,

ал.1 от ЗДС във вр.

С чл.2, ал.3 от ЗДС,

скица
кв.12, ПИ №

173 ДЗС Държавен

ПИ № 173 с площ 1127 м2 и

построената в него масивна

едноетажна сграда със ЗП от

304 м2

3915 частна 27.03.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.18,

ал.1 от ЗДС във вр.

С чл.2, ал.3 от ЗДС,

скица
кв.12, ПИ №

174 ДЗС Държавен

ПИ № 174, представляващ

едноетажна масивна сграда със

ЗП от 205 м2



3916 публична 28.03.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.3 от ЗДС,

скица ПИ № 100

кв."Здравец",

ул."Байкал" № 12 Други

ПИ № 100 в кв."Здравец" с площ

от 3448 м2 и построената в него

двуетажна масивна сграда със

ЗП от 470 м2

Съставен нов АПДС №

5138/09.05.2012 г. 8371/04.02.87

3917 публична 28.03.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.3 от ЗДС,

скица
кв.226, УПИ

VІ бул."Скобелев" № 42а Други

УПИ VІ в кв.226 с  площ от

1341 м2 и построените в него

сгради:двуетажна масивна сгр.

Със ЗП от 343 м2, едноетажна

масивна сграда със ЗП 133 м2,

едноетажна масивна сграда със

ЗП 22 м2, пет броя масивни

гаражи със ЗП от 137 м2

Съставен нов АПДС №

5107/11.04.2012 г. 807/28.12.50 г.

3918 публична 07.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.18,

ал.1 от ЗДС във вр.

С чл.2, ал.2,т.3 от ЗДС,

приемо-

предавателен

протокол от 

17.11.05г.
кв.240, ПИ №

1649

ул."Борисова" № 15,

бл."Гео Милев", ап.Д, ет.6 Държавен

апартамент "Д", ет.6 със ЗП от

129,71 м2, изба № 2 с площ от

7,61 м2, заедно с 5,039% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС
Съставен нов АДС №

3951/31.05.06 г. 7721/07.12.82 г.

3919 публична 10.04.2006
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2, т.3 от ЗДС,

скица № 3/14.12.05г.
кв.1, УПИ

І-962 Други

УПИ І-962 в кв.1 по регулационния

план на с. Ряхово с площ от

28 175 м2 и построените върху

него сгради:полумасивна едноет.

Сграда-навес за земеделски

машини със ЗП от 200 м2 и

учебна работилница със ЗП от

240 м2, масивна едноетажна

сграда-навес за земеделски

машини със ЗП от 472 м2

164/15.11.73г.-

терен

и сгради по т.т.2,

4 и 11

3920 частна 12.04.2006
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 098001 местност "Ломски места" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 18,138 дка

3921 частна 12.04.2006
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 098012 местност "Ломски места" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 2,258 дка

3922 частна 12.04.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938038 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към "Стопанска

сграда - навес" от "Стопански

двор" с площ от 2,075 дка

3923 частна 12.04.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938039 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към "Метален

навес-зърносушилня и навес-

зърносушилня" от "Стопански

двор" с площ от 4,901 дка



3924 частна 12.04.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938041 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към "Колиен

кантар" от "Стопански двор" с

площ от 0,176 дка

3925 частна 12.04.2006
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.128, УПИ

ІV Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 1 548 м2

Съставен нов АЧДС №

6564/22.08.2018 г.

3926 публична 26.04.2006
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2, т.3 от ЗДС,

З-д № РД-09-332/

07.04.03г.-МОН,

скица
кв.175, УПИ

ІV-626 ул."Панайот Волов" № 11 Други

УПИ ІV-626 в кв.175 по регулац.

План на гр. Бяла с  площ от

1 991 м2 и построените върху

него сгради: Основна училищна

сграда - триетажна масивна със

ЗП от 229 м2 и Нова училищна

сграда-четириетажна масивна с

маза със ЗП от 352 м2

За имота е съставен

АДС № 4447/28.10.08г.

За поправка на АДС №

3926/26.04.06г.на осн.

Чл.72,ал.1 от ЗДС

59/20.02.51 г.,

106/06.02.61 г. и

122/16.05.63 г.

3927 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХVІІІ-626

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 27,

жил. блок № 96 Други

апартамент № 3, вх.Б, ет.2 със

ЗП от 38,26 м2,заедно с 11,97%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХVІІІ-626,

целия с площ 577 м2,равняващи

се на 73,5/577 м2 ид.части от

терена, изба № 3-извън сградата с 

площ от 8,10 м2

Отписан със З-д №

9500-471/23.09.2009 г.

на ОУ-област Русе

За 73,5/577 идеални части 

от УПИ ХХVІІІ-626,

целият с площ 577 м2

/ ПИ с ид. 63427.8.863 с 

площ от 587 м2 / е 

съставен нов АЧДС № 

5210/19.09.2012 г.

3928 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХVІІІ-626

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 27,

жил. блок № 96 Други

апартамент № 4, вх.Б, ет.2 със

ЗП от 39,25 м2,заедно с 12,32%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХVІІІ-626,

целия с площ 577 м2,равняващи

се на 75/577 м2 ид.части от

терена, изба № 4-извън сградата с 

площ от 8,20 м2

За 75/577 ид.части от УПИ 

ХХVІІІ-626, целият с площ 

от 577 м2 / ПИ с ид. 

63427.8.863 / с площ от 

587 м2 е съставен нов 

АЧДС № 5210/19.09.12г.

Съставен нов АЧДС №

6621/21.05.2019 г. за

ап. № 4, вх. Б, ет. 2

3929 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХVІІІ-626

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 27,

жил. блок № 96 Други

апартамент № 4, вх.А, ет.2 със

ЗП от 38,26 м2,заедно с 11,97%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХVІІІ-626,

целия с площ 577 м2,равняващи

се на 73,50/577 м2 ид.части от

терена, изба № 2-извън сградата с 

площ от 8,10 м2

За 73,5/577 ид.части от 

УПИ ХХVІІІ-626, целият с 

площ от 577 м2 / ПИ с ид. 

63427.8.863 / с площ от 

587 м2 е съставен нов 

АЧДС № 5210/19.09.12г.

Съставен нов АЧДС №

6618/21.05.2019 г. за

ап. № 4, вх. А, ет. 2



3930 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХVІІІ-626

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 27,

жил. блок № 96 Други

апартамент № 3, вх.А, ет.2 със

ЗП от 39,35 м2,заедно с 12,32%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХVІІІ-626,

целия с площ 577 м2,равняващи

се на 75/577 м2 ид.части от

терена, изба № 1-извън сградата

с площ от 8,10 м2

За 75/577 ид.части от УПИ 

ХХVІІІ-626, целият с площ 

от 577 м2 / ПИ с ид. 

63427.8.863 / с площ от 

587 м2 е съставен нов 

АЧДС № 5210/19.09.12г.

Съставен нов АЧДС №

6617/21.05.2019 г. за

ап. № 3, вх. А, ет. 2

3931 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХVІІІ-626

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 27,

жил. блок № 96 Други

апартамент № 2, вх.А, ет.1 със

ЗП от 38,26 м2,заедно с 12,70%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХVІІІ-626,

целия с площ 577 м2,равняващи

се на 69/577 м2 ид.части от

терена, изба № 2,вх.А от 15,97 м2

За 69/577 ид.части от УПИ 

ХХVІІІ-626, целият с площ 

от 577 м2 / ПИ с ид. 

63427.8.863 / с площ от 

587 м2 е съставен нов 

АЧДС № 5210/19.09.12г.

Съставен нов АЧДС №

6616/21.05.2019 г. за

ап. № 2, вх. А, ет. 1

3932 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХХ-628

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 23,

жил. блок № 100 Други

апартамент № 1 със

ЗП от 66,85 м2,заедно с 29,50%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХХ-628,

целия с площ 1222 м2,равняващи

се на 360,50/1222 м2 ид.части от 

терена

Съставен нов АЧДС №

5232/08.10.2012 г.

Съставен нов АЧДС №

6878/28.05.2020 г.

3933 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХХ-628

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 23,

жил. блок № 100 Други

апартамент № 2 със

ЗП от 66,35 м2,заедно с 28,10%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХХ-628,

целия с площ 1222 м2,равняващи

се на 343,40/1222 м2 ид.части от 

терена

Съставен нов АЧДС №

5232/08.10.2012 г.

Съставен нов АЧДС №

6879/28.05.2020 г.

3934 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХХ-628

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 23,

жил. блок № 100 Други

апартамент № 3 със

ЗП от 53,64 м2,заедно с 23,70%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХХ-628,

целия с площ 1222 м2,равняващи

се на 289,60/1222 м2 ид.части от

терена

Съставен нов АЧДС №

5232/08.10.2012 г., след 

което съставен нов АЧДС 

№ 6858/14.05.2020 г.

3935 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХХ-628

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 23,

жил. блок № 100 Други

апартамент № 4 със

ЗП от 41,62 м2,заедно с 18,70%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХХ-628,

целия с площ 1222 м2,равняващи

се на 228,50/1222 м2 ид.части от 

терена

Съставен нов АЧДС №

5232/08.10.2012 г.

Съставен нов АЧДС №

6859/15.05.2020 г.



3936 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХVІІІ-626

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 27,

жил. блок № 96 Други

апартамент № 2, вх.Б, ет.1 със

ЗП от 39,35 м2,заедно с 13,01%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХVІІІ-626,

целия с площ 577 м2,равняващи

се на 71/577 м2 ид.части от

терена, изба № 2,вх.Б

с площ от 15,97 м2

За 71/577 ид.части от УПИ 

ХХVІІІ-626, целият с площ 

от 577 м2 / ПИ с ид. 

63427.8.863 / с площ от 

587 м2 е съставен нов 

АЧДС № 5210/19.09.12г.

Съставен нов АЧДС №

6620/21.05.2019 г. за

ап. № 2, вх. Б, ет. 1

3937 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХVІІІ-626

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 27,

жил. блок № 96 Други

апартамент № 1, вх.Б, ет.1 със

ЗП от 38,26 м2,заедно с 12,70%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХVІІІ-626,

целия с площ 577 м2,равняващи

се на 69/577 м2 ид.части от

терена, изба № 2,вх.Б

с площ от 15,97 м2

За 69/577 ид.части от УПИ 

ХХVІІІ-626, целият с площ 

от 577 м2 / ПИ с ид. 

63427.8.863 / с площ от 

587 м2 е съставен нов 

АЧДС № 5210/19.09.12г.

Съставен нов АЧДС №

6619/21.05.2019 г. за

ап. № 1, вх. Б, ет. 1

3938 частна 27.04.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица УПИ ХХVІІІ-626

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 27,

жил. блок № 96 Други

апартамент № 1, вх.А, ет.1 със

ЗП от 39,35 м2,заедно с 13,01%

ид.ч. От ОЧС и от УПИ ХХVІІІ-626,

целия с площ 577 м2,равняващи

се на 71/577 м2 ид.части от

терена, изба № 1,вх.А

с площ от 15,97 м2

За 71/577 ид.части от УПИ 

ХХVІІІ-626, целият с площ 

от 577 м2 / ПИ с ид. 

63427.8.863 / с площ от 

587 м2 е съставен нов 

АЧДС № 5210/19.09.12г.

Съставен нов АЧДС №

6615/21.05.2019 г. за

ап. № 1, вх. А, ет. 1

3939 частна 15.05.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС УПИ ХLVІ-633

Източна промишлена зона,

ул."Иван Ведър" № 14 Други

апартамент № 102, ет.1,

намиращ се в ЖП общежитие,

построено в УПИ ХLVІ-633 със

ЗП от 39,52 м2, изба № 102 с

площ от 6,23 м2, заедно с 1,71%

ид.части от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

5728/23.07.2014 г.

3940 частна 26.05.2006

с. Черешово,

община 

Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. кв.13, УПИ І "Стопански двор" Държавен

УПИ І в кв.13 по регулационния

план на с. Черешово с площ от

10 861 м2, представляващ

прилежащ терен към "Гаражи - 

работилница" и "Ремонтна 

работилница" от "Стопански двор"

3941 частна 26.05.2006

с. Черешово,

община 

Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. кв.13, УПИ ІХ "Стопански двор" Държавен

УПИ ІХ в кв.13 по регулационния

план на с.Черешово с площ от

1 293 м2, представляващ прил.

терен към "Навес-зърноплощадка 

от "Стопански двор"

3942 частна 26.05.2006
с.Тетово,

община Русе

чл.2, ал.3 от ЗДС,

решение № 226/77г.

На Кубратски 

районен

съд, скица кв.35, ПИ № 586 Държавен

ПИ № 586 в кв.35 с площ от

4 845 м2 471/24.08.87 г.



3943 частна 26.05.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 013031 местност "Под ормана" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 8,456 дка

Съставен нов АДС №

4492/02.12.08 г.

3944 частна 29.05.2006
с.Семерджиево

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 069026 местност "Смилекин" Отписан

прилежащ терен към 

"Селскостопанска сграда" от

"Стопански двор" с площ от

1,523 дка

Отписан със З-д №

9500-665/20.11.07г.на

ОУ-област Русе

3945 частна 29.05.2006
с.Семерджиево

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 069012 местност "Смилекин" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 5,708 дка

3946 частна 29.05.2006
с. Ястребово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024006 местност "Пунарлъка" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 3,848 дка

3947 частна 29.05.2006
с. Ястребово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 024007 местност "Пунарлъка" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 6,415 дка

3948 частна 29.05.2006
с. Кривня,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр. С

чл.7, ал.4 от Закона

за горите, скица имот № 000485 местност "Калето" Други

ПИ № 000485 по КВС на

землището на с. Кривня с площ

от 14,950 дка - начин на трайно

ползване-дървопроизводствена

площ

3949 частна 29.05.2006
с. Кривня,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр. С

чл.7, ал.4 от Закона

за горите, скица имот № 000487 местност "Калето" Други

ПИ № 000487 по КВС на

землището на с. Кривня с площ

от 8,866 дка - начин на трайно

ползване-дървопроизводствена

площ

3950 публична 31.05.2006
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.3 от ЗДС във

връзка със З-д № 44/

09.06.86 г.-МЗГ,З-д №

І-871/28.09.93г.на МЗ,

скица
имот № 141014 местност "До селото" Други

ПИ № 141014 по КВС на

землището с площ от 3,112 дка

и построените върху него сгради: 

Ветеринарна лечебница-масивна 

двуетажна сграда със ЗП от 80 м2 и 

пристройка-масивна едноетажна 

сграда със ЗП от 100 м2 и 

Ветеринарно-санитарен възел- 

масивна едноетажна сграда със ЗП 

от 40 м2 136/27.02.87 г.

3951 частна 31.05.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС,

чл.23,ал.2, т.3 от

ППЗДС
кв.240, имот №

1649

ул."Борисова" № 15,

бл."Гео Милев", ап.Д, ет.6 Държавен

апартамент "Д", ет.6 със ЗП от

129,71 м2, изба № 2 с площ от

7,61 м2, заедно с 5,039% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

Съставен нов АДС №

4262/17.12.07 г.

7721/07.12.82 г. и

3918/07.04.06 г.



3952 частна 01.06.2006
с. Червен,

община Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.147, ал.6 от

ППЗДС във връзка с

чл.20 от НСДТ, акт за

изземване на 

описано

имущество № 331/

24.12.57 г., скица кв.7, УПИ ІІ-102 Отписан

дюкян със ЗП от 45 м2 на

приземния етаж от полумасивна

двуетажна сграда, построена

върху частно дворно място

Отписан със З-д №

9500-140/06.03.07 г. на

ОУ-област Русе 37/20.01.65 г.

3953 публична 13.06.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.3 и чл.71 от ЗДС и

чл.3 от Закона за жп

транспорт УПИ Х-790 Източна промишлена зона Други

част от обект "Гара север" - 

УПИ Х-790 по регулационния план

на гр.Русе, Източна промишлена

зона с площ от 6 428 м2

Съставен нов АДС №

4711/06.04.2010 г. 9130/16.11.92 г.

3954 частна 19.06.2006
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 068004 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Хамбар"

от "Стопански двор" с площ от

0,682 дка

3955 частна 19.06.2006

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. кв.76, УПИ ІІ "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

3 841 м2

3956 частна 21.06.2006
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 046013

местност "До стопанския 

двор" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

15,622 дка

3957 частна 21.06.2006
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 051001 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник

за 600 овце" от "Стопански двор"

с площ от 10,045 дка

3958 частна 21.06.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938001 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към два броя

"Складове за взривни материали"

от "Стопански двор" с площ от

4,981 дка

3959 частна 21.06.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938005 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от

"Стопански двор" с площ от

3,267 дка

3960 частна 21.06.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938027 местност "Манкара" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

4,254 дка

Съставен нов АЧДС №

6871/19.05.2020 г.

3961 частна 21.06.2006
с.Божичен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 041002 местност "Над село" Отписан

прилежащ терен към

"Сеновал" от

"Стопански двор" с площ от

1,324 дка

Отписан със З-д №

9500-251/09.05.08г.на

ОУ-област Русе

3962 частна 21.06.2006
с.Божичен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 041004 местност "Над село" Отписан

прилежащ терен към

"Осеменителна станция" от

"Стопански двор" с площ от

0,785 дка

Отписан със З-д №

9500-251/09.05.08г.на

ОУ-област Русе



3963 частна 22.06.2006
с.Божичен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 041005 местност "Над село" Отписан

прилежащ терен към

"Телчарник с хранилки / обор /"

от "Стопански двор" с площ от

5,038 дка

Отписан със З-д №

9500-251/09.05.08г.на

ОУ-област Русе

3964 частна 22.06.2006
с.Божичен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 041006 местност "Над село" Отписан

прилежащ терен към

"Телчарник с хранилки / обор /"

от "Стопански двор" с площ от

1,399 дка

Отписан със З-д №

9500-251/09.05.08г.на

ОУ-област Русе

3965 частна 22.06.2006
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 106007 местност "Под село / Дерето/ Държавен

прилежащ терен към

"Навес за зърно" от "Стопански

двор" с площ от 1,800 дка

3966 частна 22.06.2006
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 106017 местност "Под село / Дерето/ Държавен

прилежащ терен към

"Склад за вълна" от "Стопански

двор" с площ от 2,630 дка

3967 частна 22.06.2006
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 106018 местност "Под село / Дерето/ Държавен

прилежащ терен към "Обор за

коне" от "Стопански двор" с

площ от 1,584 дка

3968 частна 22.06.2006
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 106020 местност "Под село / Дерето/ Държавен

прилежащ терен към "Обор за

агнета" от "Стопански двор" с

площ от 2,170 дка

3969 частна 22.06.2006
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС,

чл.147,т.2 от ППЗДС,

чл.5 от З-н за лечеб-

ните заведения във

връзка с ПМС № 227/

94 г. и др. имот № 166004 местност "Липовлука" Други

ПИ № 166004 по КВС на

землището на гр.Бяла с площ от

111,802 дка. Начин на трайно

ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6626/13.06.2019 г.

3970 частна 22.06.2006
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС,

чл.147,т.2 от ППЗДС,

чл.5 от З-н за лечеб-

ните заведения във

връзка с ПМС № 227/

94 г. и др. имот № 167001 местност "Липовлука" Други

ПИ № 167001 по КВС на

землището на гр. Бяла с площ от

70,001 дка. Начин на трайно

ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6627/13.06.2019 г.



3971 частна 22.06.2006
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС,

чл.147,т.2 от ППЗДС,

чл.5 от З-н за лечеб-

ните заведения във

връзка с ПМС № 227/

94 г. и др. имот № 000426 местност "Полето" Други

ПИ № 000426 по КВС на

землището на гр. Бяла с площ 

от 33,703 дка.Начин на трайно

ползване-нива. Върху терена

има построени: Сайвант - 

паянтов със ЗП от 140 м2 и

конюшня - паянтова едноетажна

сграда със ЗП от 90 м2

Съставен нов АЧДС №

6625/13.06.2019 г.

80/15.04.51г.-

терен

и сгради по т.т.8 и 

10

3972 публична 26.06.2006
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.2,т.3

от ЗДС, чл.5 от З-на за

лечебните заведения

във връзка с ПМС №

227/14.10.94г. И ПМС

№20/20.02.00г. И др. имот № 2214 кв."Ханища" Други

ПИ № 2214 в кв."Ханища" с площ

от 59000,21 м2 и построените 

върху него сгради: Централна

болнична сграда - двуетажна

масивна с триетажен централен

корпус с ОЗП от 2573 м2,

Болничен приют - двуетажна

масивна с едноетажна пристройка

с ОЗП от 382 м2, Сграда - парен

котел със ЗП от 158 м2 и още

12 броя сгради

Съставен нов АЧДС №

6628/13.06.2019 г. 80/15.04.51 г.

3973 частна 03.07.2006
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 279025 местност "Без местност" Отписан

прилежащ терен към

"Жилища №№ 1 и 2" от

"Стопански двор - ДЗС" с площ

от 0,613 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-235/26.03.12 г.

на ОУ-област Русе

3974 частна 03.07.2006
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 279058 местност "Без местност" Държавен

прилежащ терен към

"Склад за отрови" от "Стопански

двор - ДЗС" с площ от 1,748 дка

3975 частна 03.07.2006
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 001220 местност "Кесержета" Отписан

прилежащ терен към

"Птицеферма" от "Стопански двор" 

с площ от 10,719 дка

Отписан със З-д №

9500-663/20.11.07г.

На ОУ-област Русе

3976 частна 03.07.2006

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.99,УПИ

ІІІ-908 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

7120 м2

3977 частна 03.07.2006
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033003 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Обор за животни" от "Стопански

двор" с площ от 4,407 дка

3978 частна 03.07.2006
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 033004 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Гараж за

автомобили, сграда и 

селскостопански склад" от

"Стопански двор" с площ от

1,227 дка

3979 частна 03.07.2006
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 139072 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към

"Телчарник" от "Стопански двор"

с площ от 1,132 дка

Съставен е нов АДС

№ 4129/03.07.07г. За

поправка на АЧДС №

3979/06 г.



3980 частна 03.07.2006
с.Мечка,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 106019 местност "Под село / Дерето/ Държавен

прилежащ терен към два броя

сгради "Зайчарник" от "Стопански

двор" с площ от 1,640 дка

3981 частна 18.07.2006
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 515005 местност "Юг Ясак" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник

за 480 броя овце" от "Стопански

двор" с площ от 5,791 дка

3982 частна 02.08.2006
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.55, имот №

368 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

6 775 м2

3983 частна 28.07.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938023 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към

"Стопанска постройка-склад за

зърно, фуражомелка и хамбар"

от "Стопански двор" с площ от

1,864 дка

3984 частна 28.07.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938024 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към

"Стопанска постройка-краварник"

от "Стопански двор" с площ от

2,913 дка

3985 частна 28.07.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938025 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към

"Стопанска постройка - склад за

фуражи" от "Стопански двор"

с площ от 2,587 дка

3986 частна 10.08.2006
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 055001 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор" с 

площ от 3,500 дка

3987 частна 10.08.2006
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 055003 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Конюшня" от "Стопански двор"

с площ от 3,600 дка

3988 частна 10.08.2006
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 055004 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор" с 

площ от 4,000 дка

3989 частна 10.08.2006
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 055007 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към два броя

"Свинарници" от "Стопански двор" 

с площ от 5,500 дка



3990 публична 11.08.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2, т.3 от ЗДС,

решение № 66/03.08.

93г. На ПК-Русе и др. имот № 000161 местност "Нови Халваджи" Други

имот № 000161 с площ 10 605 м2

и построените в него сгради:

Административна двуетажна със

ЗП от 87 м2, сграда-охрана - 

едноетажна масивна със ЗП от

40 м2 и склад - едноетажна

масивна сграда със ЗП 43 м2 и

четири броя гаражи - масивна

едноетажна сграда със ЗП 80 м2

Съставен нов АПДС №

6440/30.11.2017 г. 9208/12.08.93 г.

3991 частна 14.08.2006
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 055002 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към два броя

"Сгради с друго предназначение"

от "Стопански двор" с площ от

4,000 дка

3992 публична 14.08.2006
с. Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2, т.3 от ЗДС във

връзка със З-д №

І-871/28.09.93г. На 

МЗ

и скица на имота
кв.121, УПИ

ІІ-1172 Други

УПИ ІІ-1172 в кв.121 с площ от

990 м2 и построената върху него 

Ветеринарна лечебница - масивна 

едноетажна сграда със ЗП от 155 

м2 199/13.05.87 г.

3993 частна 16.08.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС №

114/04.08.49г. По

ЗОЕГПНС, скица на

имота № 

175/07.02.06
кв.78, УПИ

V-777

Централна градска част,

ул."Добрин Петков" № 13 Държавен

471,70/771 м2 ид.части от

УПИ V-777 в кв.78,представляващ

част от бивш имот № 2 в същия

квартал по плана на гр. Русе с

площ от 771 м2. Върху терена

има построена мативна триетажна

сграда със ЗП от 533 м2,

собственост на ТО на НТС-Русе,

НА № 041, том І, рег.№ 0448,

дело № 021/11.02.02 г.

за 479/768 ид. Части от 

новообразувания ПИ № 

63427.2.777 с площ от 768 

м2 е съставен нов АЧДС № 

5361/02.09.13 г. 313/28.12.50 г.

3994 публична 16.08.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.

2, т.3 от ЗДС, НА №

150, том ХХVІІІ, дело 

№ 9400/96 г., скица
кв.60, УПИ

І-492

ул."Капитан Евстати

Винаров" № 10 Други

636/1 304 м2 ид.части от УПИ

V-492 в кв.60 и част от масивна

пететажна сграда - само южното

крило, по правилата на етажната

собственост със ЗП от 450 м2,

състояща се от партер, първи,

втори, трети и четвърти етажи,

заедно с избено помещение под

цялото южно крило

За част от ПИ с ид. 

63427.2.4865 по кад. Карта 

на гр. Русе и построените 

върху него сгради №№ 1 и 

2, е съставен нов АПДС № 

5281/12.12.2012 г. 7790/28.06.83г.

3995 частна 12.09.2006
с. Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 938012 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

от "Стопански двор" с площ от

4,236 дка

3996 частна 12.09.2006
с. Божичен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041001 местност "Над село" Държавен

"Силажни ями" от "Стопански

двор" с площ от 1,636 дка



3997 частна 12.09.2006
с. Божичен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041003 местност "Над село" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 15,486 дка

3998 частна 12.09.2006
с. Божичен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041008 местност "Над село" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 11,681 дка

3999 частна 12.09.2006
с. Божичен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 041013 местност "Над село" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 16,358 дка

4000 частна 12.09.2006
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 069018 местност "Смилекин" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърнени храни-хамбар" от

"Стопански двор" с площ от

2,815 дка

4001 частна 12.09.2006
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 069016 местност "Смилекин" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 4,506 дка

4002 частна 12.09.2006
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 187007 "Стопански двор" Отписан

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 0,369 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-922/11.10.12 г.

на ОУ-област Русе

4003 частна 12.09.2006
с. Бъзън,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.45, УПИ

VІІІ "Стопански двор № 1" Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопански склад" от

"Стопански двор № 1" с площ от

1 280 м2

4004 частна 12.09.2006
с. Бъзън,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.45, УПИ

ХІІІ "Стопански двор № 1" Държавен

прилежащ терен към "Склад"

от "Стопански двор" с площ от

2 439 м2

4005 частна 12.09.2006
с. Просена,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054005 местност "Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към "Трафопост

с агрегатно помещение" от

"Стопански двор" с площ от 

0,181дка

4006 частна 12.09.2006
с. Просена,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054006 местност "Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към "Сеновал-

железен навес" от "Стопански

двор" с площ от 2,745 дка

4007 частна 12.09.2006
с. Просена,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054007 местност "Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница" от "Стопански двор"

с площ от 0,432 дка

4008 частна 12.09.2006
с. Просена,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054012 местност "Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към "Склад и

сервиз за ССМ" от "Стопански

двор" с площ от 1,466 дка



4009 частна 12.09.2006
с. Просена,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 054015 местност "Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към "Склад тип

"Холандски" от "Стопански двор"

с площ от 0,997 дка

4010 частна 14.09.2006
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 221002 местност "Кесержета" Отписан

прилежащ терен към "Сграда -

стан" от "Стопански двор" с площ

от 4,000 дка

Отписан със З-д №

9500-250/09.05.08г.на

ОУ-област Русе

4011 частна 14.09.2006
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 073023 местност "Орничките" Държавен

прилежащ терен към

"Стопанска сграда" от "Стопански

двор" с площ от 1,647 дка

4012 частна 14.09.2006
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 063015 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към "Сграда с

друго предназначение" от

"Стопански двор" с площ от

0,426 дка

4013 частна 14.09.2006
с.Полско Косово,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 143010 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към "Сграда - 

обор" от "Стопански двор" с

площ от 1,683 дка

4014 частна 14.09.2006
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.136, УПИ

ІІІ "Стопански двор-изток" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор-изток" с площ от 930 м2

4015 частна 14.09.2006
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 055005 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Конюшня"

от "Стопански двор" с площ от

6,000 дка

4016 частна 19.09.2006
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 055006 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Зърноплощадка" от "Стопански

двор" с площ от 5,200 дка

4017 частна 26.09.2006

землището на

кв.Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 133088 местност "Гърков дол" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор-ДЗС" с площ от

5,806 дка

4018 частна 26.09.2006

землището на

кв.Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 133009 местност "Гърков дол" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор-ДЗС" с площ от

4,108 дка

4019 частна 26.09.2006
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 515004 местност "Юг ясак" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Овчарник" от "Стопански двор -

Бува дам" с площ от 3,375 дка



4020 частна 27.09.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,стар

държ.имот съгласно

чл.6 от ИППДИ,т.7-

имоти,които нямат 

др.

собственици,чл.74,

ал.3 от ЗДС,решение

на МС № 

427/05.06.06

г., скица на имота
кв.226, УПИ

ХІ-1861 ул."Борисова" № 33 #NAME?

УПИ ХІ-1861 в кв.226 по кадастр.

План на гр.Русе с площ от

1638 м2 и построената в него

четириетажна масивна сграда

със ЗП от 530 м2,разгъната ЗП

2120 м2,представляваща:І-ви

етаж-полуподземен с подход от

вътрешни стълби разположени от

към двора на сградата,състоящ

се от 16 помещения, ІІ-ри етаж,

състоящ се от 16 помещения,

ІІІ-ти етаж,състоящ се от 14

помещения, ІV-ти етаж,състоящ

се от 14 помещения и таванско

помещение

Съставен нов АДС № 

4859/10.05.2011 г.

3600/19.08.67г.,

636/25.09.97г.,

3106/02.07.04г.

4021 частна 27.09.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.18,

ал.1 от ЗДС във вр. С

чл.2,ал.3 от ЗДС,З-д

№ РД01-3629/02.12.

05г. На кмета на общ.

Русе, скица
кв.197, УПИ

Х-5351 ул."Свищов" № 7 Отписан

УПИ Х-5351 в кв. 197 с площ от

136 м2

Отписан със З-д № 9500-

316/20.09.2010 г. на ОУ-

област Русе

4022 частна 27.09.2006
с. Сваленик,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000316 местност "Съзлъка" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Краварник" от "Стопански двор"

с площ от 8,088 дка

4023 частна 16.10.2006
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.1, ал.3 от

ЗДС, З-д № 300-4-8/

04 г., скица
кв.32, ПИ №

133 Държавен

ПИ № 133 в кв.32 по кадастр.

План на гр.Сливо поле с площ от

955 м2, представляващ дворно

място 147/04.06.65 г.

4024 частна 16.10.2006
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС, З-д № 434/85г.

и скица на имота
кв.130, ПИ №

292 ул."Аксаков" № 7 Държавен

511,10 м2 идеални части от

ПИ № 292 в кв.130 по кадастр.

План на гр.Русе, целия с площ

от 548 м2, представляващ

дворно място

В имота има изграден

трафопост "Аксаков",

собственост на

"Електроразпределе-

ние-Г.Оряховица"АД-

регионален център-гр.

Русе,съгласно АДС №

6592/02.01.79 г.

Съставен нов АДС №

4327/19.05.2008 г. 1629/10.05.61 г.



4025 частна 16.10.2006

землището на

Образцов 

чифлик,

община Русе

чл.68 от 

ЗДС,протокол

за предаване на

сградите от 

30.05.69г.,

чл.2,ал.3 от ЗДС, чл.

18,ал.1 от ЗДС, чл.92

от ЗС, скица имот № 000084 местност "Карасулук" Държавен

имот с площ от 12,443 дка с

начин на трайно ползване "Др.

селскост.терит.и построените в

него сгради: № 1-масивна едноет.

Сграда състояща се от 6 помещ.

Със ЗП от 136 м2, № 2-масивна

едноет.сграда състояща се от 7

помещения със ЗП от 134 м2,

№ 3-масивна едноетажна сграда

състояща се от 6 помещения със

ДП от 77 м2, № 6-масивна 

битова сграда със ЗП от 6 м2,

№ 7-масивна едноетажна сгр.

със ЗП от 19 м2 и № 8-масивна

едноетажна сграда със ЗП от 9

м2

Сгради №№1,2 и 3 са

предоставени за

безвъзмездно ползване

на Общинско турист.

Дружество "Приста" със

З-д № 319/08.06.82г.

На ИК на ОбНС-Русе и 

З-д № 225/22.11.82г.на

ОбНС-Русе

Във връзка с влязла в сила 

КК на гр. Русе, за 

новообразувания ПИ № 

63427.319.87 с площ от 12 

444 м2 и построените 

върху него сгради е 

съставен нов АЧДС № 

5152/11.06.2012 г. 7614/30.03.82 г.

4026 частна 16.10.2006
с.Табачка,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,

АИОИ № 5277/53 г.,

чл.2,ал.3 от ЗДС,

скица на имота
кв.4, УПИ

ІV-82 Отписан

УПИ ІV-82 в кв.4 по регулацион-

ния план на с.Табачка,

представляващ незастроено

дворно място с площ 530 м2

Отписан със З-д №

9500-47/30.01.07г.на

ОУ-област Русе 24/19.07.56 г.

4027 частна 16.10.2006
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

АИОИ № 984/53 г.,

чл.2,ал.3 от ЗДС,

скица на имота
кв.26, УПИ

ІV-492 Отписан

УПИ ІV-492 в кв.26 по плана на

с.Сандрово,представляващ

дворно място с площ от 750 м2

Отписан със З-д №

9500-429/20.06.2011 г.

на ОУ-област Русе 3/19.11.55 г.

4028 частна 16.10.2006
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица имот № 000011 Отписан

ПИ № 000011 в землището на

с.Сандрово по КВС с площ от

46,830 дка с начин на трайно

ползване "Рибарник"

Отписан със З-д №

9500-49/31.01.08г.на

ОУ-област Русе

4029 частна 16.10.2006
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, З-д №

2896/09.12.76г.на

ОНС-Русе,чл.2,ал.3

от ЗДС, скица
кв.100, УПИ

ІІІ-946 Отписан

УПИ ІІІ-946 в кв.100 по плана на

с.Червена вода с площ от

740 м2

Отписан със З-д №

9500-05/09.01.07г.на

ОУ-област Русе

132/142/04.11.78г.

,

152/25.12.85 г.

4030 частна 16.10.2006
с.Тетово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.18,

ал.1 от ЗДС във вр.с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

скица на имота
кв.113, ПИ №

403 Държавен

ПИ № 403 в кв.113 с площ от

755 м2

4031 частна 16.10.2006
гр.Мартен,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица имот № 000041 местност "Калето" Държавен

ПИ № 000041 по КВС в

землището на с.Мартен, местност

"Калето" с площ от 74,293 дка с

начин на трайно ползване - 

"Пасище, мера"

Отписан със З-д №

9500-624/30.10.07г.на

ОУ-област Русе

С влязло в сила решение 

№ 155/08.03.2013 г. на 

РОС, договор № 9600-

75/12.10.07 г. за покупко-

продажба, чрез търг с 

тайно наддаване се 

провъзгласява за 

нищожна. Съставен е нов 

АПДС № 5403/27.12.2013 г.



4032 частна 17.10.2006
с.Писанец,

община Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 109002 местност "Тетовски път" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърнени храни" от "Стопански

двор" с площ от 2,414 дка

4033 частна 17.10.2006

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 000112 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

минерални торове" и "Стая за

пазача" от "Стопански двор" с

площ от 1,498 дка

4034 частна 17.10.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 от ЗДС,решение

№ 138/06/09.05.06г.

Ва ВКС,изпълнителен

лист от 03.08.06г.,

скица на имота
кв.74, ПИ №

691 ул."Пирот" № 10 Държавен

7/75 ид.части от ПИ № 691 в кв.

74, целия с площ 369 м2,заедно

с част от триетажна масивна сгр.,

представляваща помещения на

І-вия етаж /във вътрешната част

на имота/-три стаи /две от които-

преходни/,коридор,санитарен

възел,1/2 ид.част от стълбищна

клетка обслужваща тези помещ.

и мецанина на сградата с ОЗП от

69,50 м2 и изба с площ от 12 м2

Съставен нов АЧДС №

5458/14.04.2014 г. 271/28.12.50 г.

4035 частна 17.10.2006
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,

АИОИ № 206/53 г.,

скица на имота
кв.52, ПИ №

1057 Държавен

ПИ № 1057 в кв.52 по

кадастралния план на гр.Сливо

поле с площ от 587 м2 10/01.06.56 г.

4036 частна 17.10.2006

с.Долно 

Абланово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.18,

ал.1 от ЗДС във вр. С

чл.2,ал.3 от ЗДС,

АИОИ № 830/53 г.,

скица на имота
кв.32, УПИ

І-272 Държавен

УПИ І-272 в кв.32 с площ от

600 м2 13/24.05.56 г.

4037 частна 17.10.2006
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.18,

ал.1 от ЗДС във вр.с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

АИОИ № 371/16.03.53

г.,скица на имота
кв.9, ПИ №

132 Държавен

ПИ № 132 в кв.9 с площ от

720 м2 9/06.06.56 г.

4038 частна 23.10.2006
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

142/24.02.74г.на

ОНС-Русе за отреж-

дане,чл.2,ал.3 от

ЗДС,скица на имота
кв.36, УПИ

І-513 Отписан

УПИ І-513 в кв.36 с площ от

1818 м2

Отписан със З-д №

9500-399/06.07.07г.на

ОУ-област Русе 117/05.02.75 г.

4039 частна 23.10.2006
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,АИОИ

№ 2052/27.09.57 г.,

чл.2,ал.3 от ЗДС,

скица на имота
кв.2, УПИ

ІХ-4 Държавен

300/1525 м2 ид.части от УПИ ІХ-4

в кв.2 по регулационния план на

с.Борисово, целият с площ от

1525 м2 81/24.11.66 г.

4040 частна 23.10.2006
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.1, УПИ 

ІІ-1 "Стопански двор" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 5596 м2



4041 частна 23.10.2006
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1057 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Краварници

с доилно помещение" от

"Стопански двор" с площ от 

4 211 м2

4042 частна 24.10.2006
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, УПИ

ХХІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Обор" от

"Стопански двор" с площ от

3492 м2

4043 частна 24.10.2006
с.Кривня,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3, УПИ

І "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Фуражна

кухня" от "Стопански двор" с

площ от 733 м2

4044 частна 24.10.2006
с.Кривня,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3, УПИ

ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Дърводелска работилница" от

"Стопански двор" с площ от 

1827 м2

4045 частна 24.10.2006
с.Кривня,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3, УПИ

ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навес за

зърно" от "Стопански двор" с

площ от 2056 м2

4046 частна 24.10.2006
с.Кривня,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.3"б", УПИ

VІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник / юничарник / от

"Стопански двор" с площ от

5442 м2

4047 частна 24.10.2006
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050012 местност "Бабин кладенец" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърнени храни" от "Стопански

двор" с площ от 1,180 дка

4048 частна 24.10.2006
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 050013 местност "Бабин кладенец" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 19,500 дка

4049 частна 24.10.2006
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 281002 местност "Без местност" Държавен

прилежащ терен към

"Метален навес-сеновал" от

"Стопански двор" с площ от

31,630 дка

4050 частна 14.11.2006

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. кв.76, УПИ ІV "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Монолитна

сграда" от "Стопански двор" с

площ от 8 789 м2

4051 частна 14.11.2006
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 от ЗДС, АИОИ №

202/20.03.53 г.,З-д №

300-4-8/11.02.04г.,

скица на имота кв.2, ПИ № 15 Държавен

400 м2 ид.части от ПИ № 15 в

кв.2 по кадастралния план на

гр.Сливо поле с площ от 2142 м2,

представляващ дворно място 13/01.06.56 г.

4052 частна 14.11.2006
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,АИОИ

№ 349/16.03.53 г.,

чл.2, ал.3 от ЗДС,

скица на имота
кв.3, УПИ

ХІ-17 Отписан

500 м2 ид.части от УПИ ХІ-17 в

кв.3, целият с площ от 1060 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-470/15.07.14 г.

на ОУ-област Русе 14/06.06.56 г.



4053 частна 15.11.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,окръжно

ВО-31/24.09.80 г. на

Министерство на

финансите, чл.2,ал.3

от ЗДС, скица на 

имота
кв.123, УПИ

ІІ-5372 ул."Николай Здравков" № 20 Отписан

УПИ ІІ-5372 в кв.123 с площ от

335 м2

Отписан със З-д №

9500-238/19.04.2007 г. на 

ОУ- област Русе

7405/27.11.80 г.

3908/10.02.70 г.

4054 частна 20.11.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,протокол

№ 6/25.02.59 г.на ИК

на ГНС-Русе,строит.

Разрешение № 509/

64 г.,протокол № 32/

03.09.63 г. на ГС по

ПИНМ-Русе и др.
кв.103, ПИ №

432 бул."Скобелев" № 7 Държавен

апартамент на втори жилищен

етаж, вх.Б със ЗП от 25,56 м2,

заедно с 2,88% ид.части от ОЧС

и от ОПС.

съставен нов АДС №

4683/29.10.09 г.

10159/20.03.96 г.,

1552/01.07.02 г.

4055 частна 20.11.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,протокол

№ 6/25.02.59 г.на ИК

на ГНС-Русе,строит.

Разрешение № 509/

64 г.,протокол № 32/

03.09.63 г. на ГС по

ПИНМ-Русе и др.
кв.103, ПИ №

432 бул."Скобелев" № 7 Държавен

апартамент на тавански етаж,

вх.Б със ЗП от 26,83 м2,заедно

с 3,02% ид.части от ОЧС и от

ОПС

съставен нов АДС №

4684/29.10.09 г.

10159/20.03.96 г.,

1552/01.07.02 г.

4056 частна 21.11.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938006 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от

"Стопански двор" с площ от

4,248 дка

съставен акт за поправка

№ 6216/08.06.2015 г.

4057 частна 22.11.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938013 местност "Манкара" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Краварник" от "Стопански двор"

с площ от 4,289 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-19/14.01.2016 г.

на ОУ-област Русе

4058 частна 22.11.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938014 местност "Манкара" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Краварник" от "Стопански двор" с 

площ от 4,750 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-847/18.12.17 г.

на ОУ - област Русе

4059 частна 22.11.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938030 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към "Ремонтна

работилница за трактори" от

"Стопански двор" с площ от

2,859 дка

4060 частна 22.11.2006
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. имот № 938040 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към "Навес за

семена" от "Стопански двор" с

площ от 1,370 дка



4061 частна 23.11.2006
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.55а от

ЗПИНМ, решение на

ИК на ГНС-Русе и др.
кв.421, УПИ

V-4694 ул."Вардар" № 23а Държавен

УПИ V-4694 в кв.421,

представляващ дворно място от

308 м2

Отписани ид.части със

заповеди №№

9500-400/06.07.07г. И

9500-431/17.07.07г.на

ОУ-област Русе

4062 частна 23.11.2006

гр.Русе,

общ.Русе,

кв.ДЗС

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица ПИ № 35 кв. ДЗС Отписан

ПИ № 35 в кв.ДЗС с площ от

8035 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-569/16.09.14 г.

на ОУ-област Русе

Преминава в собственост 

на община Русе 6743/31.01.79 г.

4063 частна 12.12.2006
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,акт за

безвъзмездно преда-

ване на иззето иму-

щество № 532/53 г.,

чл.2,ал.3 от ЗДС и др.
кв.9, УПИ

ІІІ-93 4

УПИ ІІІ-93 в кв.9 с площ от

1200 м2 12/29.10.55 г.

4064 публична 13.12.2006

землището на

гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 и чл.71 от

ЗДС,разрешение за

строеж № 1098/06г.,

скица на имота имот № 000625 местност "Орта Екенлик" Други

имот № 000625 с площ от

2350 м2 и построената в него

едноетажна монолитна сграда

"Крайградска къща за гости" със 

ЗП от 127 м2,състояща се от

приемна, три стаи за гости, кухня, 

антре с коридор и две тоалетни

За новообразувания ПИ

№ 63427.96.6 по КК на

гр. Русе с площ 2351 м2

и построената в него 

сграда № 63427.96.6.1 със 

ЗП 127 м2 е съставен нов 

АПДС № 5341/ 17.06.2013 

г. 4761/24.11.73 г.

4065 частна 19.12.2006
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

решение № 7730/

11.07.06г.на ВАС,

чл.2,ал.3 от ЗДС,

скица на имота
кв.250, имот №

4821 ул."Ангел Кънчев" № 1 Държавен

дворно място с площ 171 м2,

представляващо ПИ № 4821 в кв. 

250 и построения в него обособен

обект в седеметажна администр.

Сграда,разположен на част от

първия и част от втория етаж на

сградата с РЗП 184,52 м2 и маза

с площ от 27,98 м2,заедно със

съответните идеални части от

ОЧС.

Съставен нов АЧДС №

5268/12.12.2012 г.

2336/30.04.65 г.,

3756/07.05.68 г.,

9174/04.03.93 г.,

АОС № 601/26.08.

96 г.

4066 частна 21.12.2006
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.71

от ЗДС,З-д № 1442/

14.05.92 г.на МФ,З-д

№ РД-02-14-1225/99г.

На МРРБ
кв.73, УПИ

ІV-5391 ул."Александровска" № 55 Смесен

УПИ ІV-5391 в кв.73 с площ от

220 м2 и част от масивна двут.

Сграда,представляваща само

втория етаж със ЗП от 177 м2,

състоящ се от стълбище,фоайе,

санитарни възли-два броя и 4

помещения,както следва:помещ.

1 с площ 29,14 м2, помещение 2

с площ 42,40 м2,помещение 3

с площ 21,25 м2,помещение 4 с

площ 20,50 м2

Със З-д №9500-166/

19.03.07 г. се отписва

терена от 220 м2

За останалата част е 

съставен нов АЧДС № 

6150/17.12.2014 г.

784/28.12.50 г.,

10186/06.05.96 г.,

504/23.04.01 г.,

503/23.04.01 г.



4067 частна 21.12.2006
ДЗС-Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,скица
кв.13, ПИ №

23 ул."Церова гора" № 3 Отписан

ПИ № 23 в кв.13,представляващ

дворно място с площ от 549 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-370/24.03.15 г.

на ОУ-област Русе

4068 частна 21.12.2006
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,скица
кв.5, УПИ

VІ Източна промишлена зона Отписан

УПИ VІ в кв.5,представляващ

дворно място с площ 1800 м2

Отписан със З-д №

9500-52/01.02.07г.

На ОУ-област Русе

4069 частна 21.12.2006
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.71 от ЗДС,

постановление от

10.02.66г.на съдия-

изпълнител на ІІ-ри

район при РНС въз

основа на изп.лист по

гр.дело № 161/1949г.

На РОС по изп.дело ІХ

1176/1949г.за иззе-

мане на имота и др.
кв.78, УПИ

ІІ-771 ул."Батак" № 2 Отписан

251,60/629 м2 ид.части от УПИ

ІІ-771 в кв.78 и партерен етаж от

триетажна масивна сграда със

ЗП от 213 м2,заедно с 4/10 ид.

части от ОЧС

Отписан със З-д №

9500-623/30.10.07 г.

на ОУ-област Русе

3431/1292/66г.,

актуал.17.10.94г.

4070 частна 21.12.2006
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.71 от ЗДС,

постановление от

10.02.66г.на съдия-

изпълнител на ІІ-ри

район при РНС въз

основа на изп.лист по

гр.дело № 161/1949г.

На РОС по изп.дело ІХ

1176/1949г.за иззе-

мане на имота и др.
кв.78, УПИ

VІІ-773 ул."Батак" № 4 Държавен

94,91/490 м2 ид.части от УПИ

VІІ-773 в кв.78

Съставен нов АЧДС №

5430/25.02.2014 г.

3431/1292/66г.,

актуал.17.10.94г.

4071 частна 21.12.2006
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,заповед

№ 794/23.05.63г.на

ОНС-Русе и др.
кв.50, ПИ №

867 Отписан

ПИ № 867 в кв.50 по рег.план на

с.Николово с площ от 595 м2

Отписан със З-д №

9500-476/17.08.07г.на

ОУ-област Русе



4072 частна 28.12.2006
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.71 от

ЗДС,чл.74,ал.3 от

ЗДС,решение на МС

№ 321/28.04.06г.,З-д

№ РД01/4017/01.09.

06г.на кмета на общ.

Русе и др.
кв.73, УПИ

ІІІ-672 ул."Александровска" № 53 Държавен

УПИ ІІІ-672 в кв.73 с площ от

735 м2,ведно с построената мас.

Сграда на два и три етажа,със

сутерен със ЗП от 540 м2,

състояща се от: сутерен-

помещение № 1

с площ 29,13 м2,помещение 2 с

площ 10,48 м2помещение 3 с

площ 17,76 м2,помещение 4 с

площ 12,60 м2,помещение 5 с 

площ 15,97 м2,помещение 6 с

площ 15,75 м2 и др.,първи етаж

състоящ се от 10 помещения,

втори етаж състоящ се от 8

помещения,трети етаж: на кота

+5,80 м - помещение 9 с ОП от

42,84 м2 и помещение 11 с ОП от

52,44 м2, на кота +7,40 - помещ.

10 с площ от 58,50 м2,стълбища

и коридори.

Съставен нов АДС №

4925/03.09.2011 г.

784/28.12.50 г.,

10186/06.05.96 г.,

504/23.04.01 г.,

503/23.04.01 г.

4073 частна 16.01.2007
с.Сваленик,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. кв.83, УПИ V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Ремонтна работилница" за

трактори" от "Стопански двор"

с площ от 2004 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-47/24.01.19 г.

на ОУ-област Русе

4074 частна 30.01.2007
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица

на имота
кв.82, УПИ

Х-1022 Отписан

УПИ Х-1022 в кв.82 с площ от

2862 м2 по регулационния план

на с.Ново село

Отписан със З-д №

9500-138/18.03.08г.

На ОУ-област Русе няма

4075 частна 01.02.2007
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

794/23.05.63 г. и З-д

№ 2574/18.12.68 г. на

ОНС-Русе,писмо №

972/70г.на СНС-

с.Николово,чл.2,ал.3

от ЗДС, скица
кв.30, УПИ

І-897 Отписан

УПИ І-897 в кв.30 с площ от

4014 м2 по плана на с.Николово

Отписан със З-д №

9500-360/30.06.08г.на

ОУ-област Русе

251/20.04.70 г.,

183/23.04.65 г.,

188/22.04.65 г.,

191/22.04.65 г.

4076 частна 01.02.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,З-д №

РД-01/4691/26.10.06г.

На кмета на община

Русе,платежно нар.

за изплащане на

терена УПИ ІV-45 местност "Слатина"-ІІ-а етап Други УПИ ІV-45 с площ от 6003 м2

Съставен нов АДС №

4550/30.12.08 г.

9152/07.01.93 г.,

627/20.08.01 г.



4077 частна 01.02.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,З-д №

РД-01/4691/26.10.06г.

На кмета на община

Русе,платежно нар.

за изплащане на

терена УПИ V-109 местност "Слатина"-ІІ-а етап Отписан УПИ V-109 с площ от 5328 м2

Отписан със З-д №

9500-372/08.07.08г.

На ОУ-област Русе

9152/07.01.93 г.,

627/20.08.01 г.

4078 частна 01.02.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,З-д №

РД-01/4691/26.10.06г.

На кмета на община

Русе,платежно нар.

за изплащане на

терена УПИ VІ-110 местност "Слатина"-ІІ-а етап Отписан УПИ VІ-110 с площ от 8779 м2

Отписан със З-д №

9500-374/08.07.08г.

На ОУ-област Русе

9152/07.01.93 г.,

627/20.08.01 г.

4079 частна 01.02.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,З-д №

РД-01/4691/26.10.06г.

На кмета на община

Русе,платежно нар.

за изплащане на

терена УПИ VІІ-111 местност "Слатина"-ІІ-а етап Отписан УПИ VІІ-111 с площ от 4203 м2

Отписан със З-д №

9500-373/08.07.08г.

На ОУ-област Русе

9152/07.01.93 г.,

627/20.08.01 г.

4080 частна 01.02.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,З-д №

РД-01/4691/26.10.06г.

На кмета на община

Русе,платежно нар.

за изплащане на

терена УПИ VІІІ-112 местност "Слатина"-ІІ-а етап Други УПИ VІІІ-112 с площ от 12161 м2

Съставен нов АДС №

4552/30.12.08 г.

9152/07.01.93 г.,

627/20.08.01 г.

4081 частна 01.02.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,З-д №

РД-01/4691/26.10.06г.

На кмета на община

Русе,платежно нар.

за изплащане на

терена УПИ ІХ-113 местност "Слатина"-ІІ-а етап Други УПИ ІХ-113 с площ от 361 м2

Съставен нов АДС №

4551/30.12.08 г.

9152/07.01.93 г.,

627/20.08.01 г.

4082 частна 01.02.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,З-д №

РД-01/4691/26.10.06г.

На кмета на община

Русе,платежно нар.

за изплащане на

терена УПИ Х-114 местност "Слатина"-ІІ-а етап Други УПИ Х-114 с площ от 10767 м2

Съставен нов АДС №

4506/12.12.08 г.

9152/07.01.93 г.,

627/20.08.01 г.



4083 частна 02.02.2007
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС, АИОИ

№ 479/16.03.53 г.,

чл.2,ал.3 от ЗДС,

скица на имота
кв.66, УПИ

V-1340 Отписан

УПИ V-1340 в кв.66 с площ от

1140 м2, представляващ дворно

място по регулационния план на

с.Червена вода

Отписан със З-д №

9500-380/29.06.07г.

На ОУ-област Русе 2/06.06.56 г.

4084 частна 20.02.2007
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,

изпълнителен лист №

475/54 г.,акт за въвод

от 05.11.54г.,чл.2,

ал.3 от ЗДС,скица

на имота
кв.30, УПИ

ХІ Отписан

УПИ ХІ в кв.30 по регулационния

план на с.Кривина с площ от

600 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-623/24.07.12 г. на 

ОУ-област Русе 9/16.12.55 г.

4085 частна 22.02.2007
с.Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, укази

№№ 547/51г., 

141/54г.

И 406/56г.,чл.2,ал.3

от ЗДС,скица на

имота
кв.50, УПИ

ІІ-559 Отписан

УПИ ІІ-559 в кв.50 с площ от

1145 м2

Отписан със З-д №

9500-594/16.10.07г.на

ОУ-област Русе 160/16.06.65 г.

4086 частна 05.03.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.11

от Закона за

наследството, чл.2,

ал.3 от ЗДС,скица

на имота № 698/

01.03.07 г.
кв.126.1,ПИ №

394 ул."Борисова" № 82 Държавен

ПИ № 394 в кв.126л1 с площ от

409 м2 и построените в него

сгради: едноетажна масивна

жилищна сграда със ЗП от 222

м2, само втория етаж от

двуетажна масивна жилищна

сграда със ЗП от 70 м2

Със З-д № 9500-220/

06.04.07г.на ОУ-област

Русе,във връзка с

договор № 9600-16/

30.03.07г.за покупко-

продажба,се отписват

32,79% ид.части,пред-

ставляващи припада-

щата се част от 134,10 м2 

към изградения в

имота "Магазин за

месо и хран.стоки" от

целия с площ 409 м2

За останалите 67,21% ид.ч. 

от имота, заедно с 3 сгради 

е съставен нов АДС № 

4824/ 15.03.2011 г.

5091/26.09.74 г.

АОС № 58/08.06.

95 г.

4087 частна 06.03.2007

землището на

гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.7,ал.4

чл.20,ал.1  от

Закона за горите,

чл.9 от ЗЛОД,реш.№

1/01.01.99 г. на ОСЗГ-

Русе, скица имот № 000767 местност "Лагера" Други

ПИ № 000767 по КВС на

землището на гр.Русе с начин

на трайно ползване - 

дървопроизводителна горска

площ, с площ от 37,668 дка,

представляващ гора няма



4088 частна 06.03.2007

землището на

гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.7,ал.4

чл.20,ал.1  от

Закона за горите,

чл.9 от ЗЛОД,реш.№

1/01.01.99 г. на ОСЗГ-

Русе, скица имот № 000785 местност "Лагера" Други

ПИ № 000785 по КВС на

землището на гр.Русе с начин

на трайно ползване - 

дървопроизводителна горска

площ, с площ от 44,246 дка,

представляващ гора

Съставен нов АЧДС №

5433/11.03.2014 г. няма

4089 частна 06.03.2007
ДЗС-Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 от ЗДС,скица №

3/13.02.07 г. ПИ № 29 ДЗС-Русе Държавен

ПИ № 29 по плана на ДЗС-Русе

с площ от 6 532 м2 няма

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           частна 07.08.2000 Русе чл.68 от ЗДС кв.63,пл.№ 535 ул."Славянска" № 12

имот с площ 508 кв.м. ,

триетажна масивна сграда със

застр.площ 287 кв.м. И две

едноетажни масивни сгради

със застр.площ съответно 89

кв.м. И 65 кв.м. 559/50 г.

2473а частна 16.06.2003
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.8 от ППЗСПЗЗ и др. парцел 4 "Битов сектор" към"Агролакт" Държавен

прилежащ терен към "Свободен 

парцел" от "Битов сектор"

с площ от 2 069 м2

3236А частна 25.11.2004
гр.Русе,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.148 от

ППЗДС,  З-д № 158/

05.11.96 г. на МЕЕР

и др.
кв.594, ПИ №

73 к-с "Дружба"-ІІІ Други

прилежащ терен от 86 м2 с

изградения в него трафопост

"329" с ОЗП 86 м2 9558/08.12.94 г.

частна 08.02.2000
с. Сливо поле

общ.Сливо поле

чл. 45, ал. 8 от

ППЗСПЗЗ парцел 4 Стопански двор - извън рег. Отписан

прилежащ терен от 3 600 кв.м.

Към стопанска сграда

З-д № 90/

13.02.2001г.

На ОУ

4090 частна 09.03.2007
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 081004 местност "Ески балък" Държавен

5,074 дка ид.части от ПИ №

081004 по КВС на землището на

с.Смирненски, целия с площ от

12,215 дка с начин на трайно

ползване-стопански двор,

представляващ прилежащ терен

към "Ремонтна работилница и

тракторен стан" от "Стопански

двор № 1" 1177/03.02.98 г.

4091 частна 09.03.2007

землището на

Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 133021 местност "Гърков дол" Държавен

ПИ № 133021 по КВС на

землището на Средна кула с

начин на трайно ползване -

стопански двор с площ от 5,500

м2, представляващ "Свободен

терен" от "Стопански двор"

4092 частна 13.03.2007
с.Красен,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,АИОИ

№ 350, чл.2, ал.3 от

ЗДС, скица на имота

№ 1240/22.12.06 г.
кв.21, УПИ

ХХ-216 Отписан

УПИ ХХ-216 в кв.21 по

регулационния план на с.Красен

с площ от 1350 м2

Отписан със З.д №

5-95-00-585/16.07.2012 г. 

на ОУ-област Русе

42/25.05.56 г.,

13/25.05.56 г.,

42/22.03.66 г.



4093 частна 19.03.2007
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,

скица № 1162/05.12.

06 г.
кв.47, УПИ

ІХ Държавен

УПИ ІХ в кв.47 по регулационния

план на с.Нисово,представляващ

застроено дворно място с площ

от 500 м2 48/02.01.84 г.

4094 частна 19.03.2007
с.Божичен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3 от ЗДС,

АИОИ от 18.01.57г.,

скица на имота
кв.39,УПИ

VІ-454 Отписан

УПИ VІ-454 в кв.39 по регулац.

План на с.Божичен,представля-

ващ застроено дворно място с

площ от 500 м2

Отписан със З-д №

9500-393/03.07.07г.на

ОУ-област Русе 9/14.01.65 г.

4095 частна 20.03.2007
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, АИОИ

№ 3/30.03.53 г.,

чл.2,ал.3 от ЗДС,

скица на имота
кв.31, ПИ №

116 Държавен

700 м2 ид.части от ПИ № 116 в

кв.31, целия с площ от 1020 м2 6/01.06.56 г.

4096 частна 22.03.2007
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.3,

т.4,чл.43,ал.1 във

връзка с чл.11 от З-на

за наследството,

писмо вх.№ 9400-

1010

02.02.07 г. на кмета 

на

община Ветово и др.
кв.80, ПИ №

1256 Отписан

ПИ № 1256 в кв.80 с площ от

1000 м2

Със З-д № ДС 9500-

333/16.05.2011 г. на ОУ-

област Русе имотът се 

отписва от актовите книги 

като неправилно актуван. 

Има характер на ЧОС - 

община Ветово няма

4097 частна 22.03.2007
с.Писанец,

община Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС,АИОИ № 674/

23.03.53 г., скица на

имота
кв.16, УПИ

ХVІ-169 Отписан

УПИ ХVІ-169 в кв.16 по

регулационния план на с.Писанец,

представляващ дворно място с

площ от 1070 м2

Отписан със З-д №

9500-381/29.06.07 г.на

ОУ-област Русе

2/02.08.56 г. и

4/02.08.56 г.

4098 частна 26.03.2007
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС,АИОИ № 1507/

16.03.53 г., скица на

имота
кв.12, УПИ

ХХ-307 Отписан

УПИ ХХ-307 в кв.12 по

регулационния план на с.Нисово,

представляващ незастроено

дворно място с площ от 800 м2

Отписан със З-д №

9500-521/11.09.07г.на

ОУ-област Русе

6/18.05.56 г. и

46/26.09.83 г.

4099 частна 26.03.2007
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС,АИОИ № 1507/

16.03.53 г., скица на

имота
кв.12, УПИ

ХХІІ-307 Отписан

УПИ ХХІІ-307 в кв.12 по

регулационния план на с.Нисово,

представляващ незастроено

дворно място с площ от 800 м2

Отписан със З-д №

9500-530/14.09.07г.на

ОУ-област Русе

6/18.05.56 г. и

44/26.09.83 г.

4100 частна 26.03.2007
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС,АИОИ № 1507/

16.03.53 г., скица на

имота
кв.12, УПИ

ХХІ-307 Отписан

УПИ ХХІ-307 в кв.12 по

регулационния план на с.Нисово,

представляващ застроено

дворно място с площ от 800 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-585/16.07.2012 г. 

на ОУ-област Русе

6/18.05.56 г. и

45/26.09.83 г.

4101 частна 26.03.2007
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС,АИОИ № 1507/

16.03.53 г., скица на

имота
кв.12, УПИ

ХХVІ-307 Отписан

УПИ ХХVІ-307 в кв.12 по

регулационния план на с.Нисово,

представляващ незастроено

дворно място с площ от 640 м2

Отписан със З-д №

9500-531/14.10.07г.на

ОУ-област Русе

6/18.05.56 г. и

47/26.09.83 г.



4102 частна 27.03.2007
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС,З-д № 343/06г.

На кмета на община

Сливо поле, скица на

имота
кв.88, УПИ

ХV-127 Държавен

УПИ ХV-127 в кв.88 по

регулационния план на с.Ряхово,

представляващ дворно място с

площ от 451 м2 няма

4103 частна 27.03.2007
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.3,ал.5 и

71 от ЗДС,изпълн.

лист № 258/09.03.

53 г.,скица на имота
кв.1, УПИ

ХV-11 Отписан

УПИ ХV-11 в кв.1 по 

регулационния план на с.

Осрица, представляващ празно

дворно място с площ от 780 м2

Отписан със З-д №

9500-593/16.10.07г.

На ОУ-област Русе 7/20.09.55 г.

4104 частна 27.03.2007
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.3,ал.5 и

71 от ЗДС,изпълн.

лист № 258/09.03.

53 г.,скица на имота
кв.1, УПИ

ХVІ-11 Отписан

УПИ ХVІ-11 в кв.1 по 

регулационния план на с.

Осрица, представляващ празно

дворно място с площ от 670 м2

Отписан със З-д №

9500-591/16.10.07г.

На ОУ-област Русе 7/20.09.55 г.

4105 частна 27.03.2007
с.Острица,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.3,ал.5 и

71 от ЗДС,изпълн.

лист № 258/09.03.

53 г.,скица на имота
кв.1, УПИ

ХVІІ-11 Отписан

УПИ ХVІІ-11 в кв.1 по 

регулационния план на с.

Осрица, представляващ празно

дворно място с площ от 660 м2

Отписан със З-д №

9500-592/16.10.07г.

На ОУ-област Русе 7/20.09.55 г.

4106 частна 27.03.2007

землището на

гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС,протокол от

27.08.03г.,скица ПИ № 095009 местност "Кадишева нива" Отписан

ПИ № 095009 по КВС на

землището на гр.Русе с начин на

трайно ползване - друга

селскостопанска територия с

площ от 1,823 дка, 

представляващ "Свободен

терен"

Отписан със З-д №

9500-296/10.06.08г.на

ОУ-област Русе няма

4107 частна 27.03.2007
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.6 от

ЗС,чл.2,ал.3 от ЗДС,

скица № 161/06г.и 

др.
ПИ № 537

срещу кв.46 Отписан

ПИ № 537 срещу кв.46 с площ

от 1750 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-440/08.06.2012 г. 

на ОУ-област Русе 488/08.03.55 г.

4108 частна 27.03.2007
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 и

чл.3,т.5 от ЗДС,изп.

Лист № 

300/12.03.53г.

скица на имота
кв.98, УПИ

І-423 бул."България" № 53 Отписан

УПИ І-423 в кв.98 по

регулационния план на гр.Две

могили,представляващ застроено

дворно място с площ от 700 м2

Отписан със З-д №

9500-141/18.03.08г.

На ОУ-област Русе 39/11.05.54 г.



4109 частна 27.03.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС,

З-д № 9500-613/

22.12.04г.на ОУ-

област

Русе, скица № 485/

23.03.07 г. УПИ І-84

Източна промишлена зона

ІІ-А етап Държавен

УПИ І-84 в Източна промишлена

зона по регулационния план на

гр.Русе с площ от 21 801 м2,

представляващ прилежащ терен

към сгради, собственост на МВР

За ПИ № 63427.178.79 е 

съставен нов АЧДС № 

5468/23.04.2014 г.

Построените в него сгради 

с ид. 63427.178.79.1, 

63427.178.79.2 и 

63427.178.79.3 са 

собственост на община 

Русе съгласно АПОС № 

6739/02.08.2012 г.

За ПИ № 63427.178.80 и 

постр. В него сгради по 

АЧДС № 5237/25.10.12 г. е 

съставен нов АЧДС № 

5469/23.04.14 г.

1668,1669/61г.,

4374,4375,4376,

4377,4384/01.06.

72г.,9003/22.03.

94 г.

4110 частна 15.05.2007
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.7,

ал.4,чл.20,ал.1 и чл.

24,ал.1 от ЗГ,скица ПИ № 151006 местност "Широковски баир" Други

ПИ № 151006 по КВС на

землището на гр.Две могили с

начин на трайно ползване - 

нискостъблена гора с площ от

13,000 дка, представляващ гора няма

4111 частна 15.05.2007
с.Пепелина,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.7,

ал.4,чл.20,ал.1 и чл.

24,ал.1 от ЗГ,скица ПИ № 789004 местност "Пещера Сърт" Други

ПИ № 789004 по КВС на

с.Пепелина с начин на трайно

ползване-широколистна гора с

площ от 8,502 дка, 

представляващ гора няма

4112 частна 15.05.2007
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 002004 местност "До село" Отписан

прилежащ терен към "Стопански

навес-хангар" с площ 3,920 дка

Отписан със Заповед №

5-95-00-98/01.02.13 г.

на ОУ-област Русе

4113 частна 15.05.2007
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 408008 местност "В село" Държавен

"Свободен терен" с площ от

12,353 дка

4114 частна 15.05.2007
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,ал.5 от

ЗДС,чл.11 от 

ЗОЕГПНС,З-д №

119/88г. На ОНС-

Русе,скица № 386/

14.11.06 г.
кв.25, УПИ

ІІ гара Бяла Отписан

част от УПИ ІІ в кв.25 по плана

на гара Бяла с площ от 255 м2

идеална част от цялото

застроено дворно място с площ

от 792 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-482/16.07.14 г.

на ОУ-област Русе

40/28.11.50 г.,

503/26.03.68 г.

4115 публична 15.05.2007
с.Баниска,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,г.4 от ЗДС,

З-д № 44/09.06.86г.-

МЗГ,З-д № І-371/93г.-

МЗ, скица № 21/

12.03.07 г.
кв.40, УПИ

VІІ-214 Други

УПИ VІІ-214 в кв.40 по плана

на с.Баниска с площ от

2190 м2 и построената върху

него "Ветеринарна лечебница"-

масивна двуетажна сграда с

двуетажна част и едноетажна

част с ОЗП от 158 м2 и

РЗП от 255 м2 165/12.05.87 г.



4116 частна 15.05.2007
с.Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3,укази №№ 547/

51г., 141/54г.и 406/

56г., скица № 8/07г.
кв.50,УПИ

І-559 ул."Явор" Държавен

УПИ І-559 в кв.50,представляващ

застроено дворно място с площ

от 1164 м2 по регулационния

план на с.Басарбово 160/16.06.65 г.

4117 частна 15.05.2007

землището на

кв.Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,скица №

Ф01846/07г. От ОС

"ЗГ"-Русе ПИ № 000260 местност "Гърков дол" Отписан

ПИ № 000260 по КВС на 

землището на кв.Средна кула с

начин на трайно ползване - друг

промишлене терен с площ от

52,629 дка,представляващ

прилежащ терен към 16 броя

сгради на селскостопанско

предприятие

Отписан със З-д №

9500-405/28.07.08г.на

ОУ-област Русе

4118 частна 15.05.2007
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 187021 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

резервни части" с площ от

1,619 дка

4119 частна 15.05.2007
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 167002 местност "Чирмашлъка-1" Държавен

прилежащ терен към "Склад - 

производствен" с площ от

3,205 дка

4120 частна 15.05.2007
с.Красен,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 092003 местност "Четвъртита дупка" Държавен

"Свободен терен" с площ от

5,330 дка

4121 публична 17.05.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 и т.4 от ЗДС,

З-д № РД-08-606/00г.

На МТС,решение на

МС № 134/05 г. и др.
ПИ № 84049.

101.198 Отписан

ПИ № 84049.101.198 по кад.карта

на с.Щръклево,община Иваново,

с площ 3,377 дка с начин на

трайно ползване - за друг ПИ за

движение и 

транспорт,представляващ

Близка приводна станция от

запад

Отписан със З-д №

5-95-00-301/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе

АПДС № 0791/

12.10.04г. - МО

4122 публична 17.05.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 и т.4 от ЗДС,

З-д № РД-08-606/00г.

На МТС,решение на

МС № 134/05 г. и др.
ПИ № 84049.

87.165 Отписан

ПИ № 84049.87.165 по кад.карта

на с.Щръклево,община Иваново,

с площ 56,642 дка с начин на

трайно ползване - за друг ПИ за

движение и транспорт,представл.

Близка приводна станция от

изток с изградените в нея 6 броя

сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-302/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе

АПДС № 0213/

24.10.00г. - МО



4123 публична 17.05.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 и т.4 от ЗДС,

З-д № РД-08-606/00г.

На МТС,решение на

МС № 134/05 г. и др.
ПИ № 84049.

86.153 Отписан

ПИ № 84049.86.153 по кад.карта

на с.Щръклево, община Иваново

с площ 22,318 дка с начин на тр.

Ползване - за друг ПИ за

движение и транспорт,представл.

Далечна приводна станция от

изток с изградените в нея 8 броя

сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-306/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе

АПДС № 0212/

23.10.00г. - МО

4124 публична 17.05.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 и т.4 от ЗДС,

З-д № РД-08-606/00г.

На МТС,решение на

МС № 134/05 г. и др.
ПИ № 84049.

87.164 Отписан

ПИ № 84049.87.164 по кад.карта

на с.Щръклево,община Иваново,

с площ 1778,980 дка с начин на

трайно ползване - за друг ПИ за

движение и транспорт,представл.

"Летищен комплекс"  с изгр. В

него 22 броя сгради и съоръжения

Съставен нов АДС №

4149/11.09.07г.за

поправка на АДС №

4124/17.05.07 г.

Отписан със З-д №

5-95-00-304/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе

406/20.12.84г.,

АПДС № 0786/

11.10.04 г. - МО

4125 публична 17.05.2007

кв."Образцов

Чифлик",

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 и т.4 от ЗДС,

З-д № РД-08-606/00г.

На МТС,решение на

МС № 134/05 г. и др.
ПИ № 63427.

492.2 Други

ПИ № 63427.492.2 по кад.карта

на гр.Русе с площ 41,657 дка,с

начин на трайно ползване - за

друг ПИ за движение и транспорт,

представляващ железопътно

разтоварище с изградените в него 

3 броя сгради

Съставен нов АДС №

4768/16.11.2010 г.

АПДС № 0564/

01.07.03г. - МО

4126 частна 20.06.2007
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11, чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
кв.177"б",

УПИ І "Стопански двор" Отписан

УПИ І в кв.177"б" по плана на

гр.Ветово с площ от 2244,90 м2,

представляващ прилежащ терен

към "Второстепенна сграда - 

навес за земеделски машини" от

"Стопански двор"

Отписан със З-д №

9500-512/24.10.08г.на

ОУ-област Русе

4127 частна 20.06.2007
кв.Средна кула,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11, чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ и др. имот № 135003 местност "Арнаут дере" Държавен

ПИ № 135003 по КВС на

землището на кв. Средна кула,

с начин на трайно ползване - 

стопански двор с площ от 

12,209 дка, представляващ прил.

Терен към 4 броя сгради на

селскостопанско предприятие



4128 публична 25.06.2007
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС,З-д №

РД41-41/22.01.99г.на

МЗГАР,скица №

381/06г./12.01.07 г. ПИ № 449 ул."Васил Левски" № 15 Други

ПИ № 449 по кад.план на 

гр.Бяла с площ от 929,59 м2 и

построените върху него:

1.Административна сграда - 

масивна двуетажна сграда със

ЗП от 202 м2,състояща се от

канцеларии, столова и три броя

жилища, 2.Гаражи със складове

и административна част-масивна

двуетажна сграда със ЗП от 142

м2

Съставен нов АДС №

4946/05.12.2011 г. 1637/12.07.95 г.

4129 частна 03.07.2007
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11, чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 139072 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към

"Телчарник" от "Стопански двор"

с площ от 3,132 дка

4130 публична 04.07.2007
с.Нисово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС,чл.7

ал.3 от З-н за горите,

З-д № 639/19.12.01г.

На НУГ-МЗГ и др. имот № 000142 местност "Батаклията" Други

имот № 000142 по КВС с площ

от 33,449 дка, начин на трайно

ползване: дворно място и поляна 

и построените в него 12 броя 

сгради

На основание чл. 168 от 

Закона за горите и З-д № 

РД 49-110/13.04.11 г., за 

имота е съставен нов АДС 

№ 5229/08.10.2012 2396/23.05.03 г.

4131 частна 06.07.2007
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11, чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
кв.128, УПИ

ХІХ Държавен

УПИ ХІХ в кв.128 по 

регулационния план на гр.

Глоджево с площ 7 620 м2,

представляващ прилежащ терен

към "Зърноплощадка и складове" 

от "Стопански двор"

Съставен нов АЧДС №

6208/15.04.2015 г. 1621/02.07.02 г.

4132 частна 06.07.2007
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11, чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
кв.177, УПИ

ХІV Държавен

УПИ ХІV в кв.177 по плана на

гр.Ветово с площ от 765 м2,

представляващ прилежащ терен

към трофопост

4133 частна 17.07.2007
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11, чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
кв.86, УПИ

VІІІ "Стопански двор" Държавен

УПИ VІІІ в кв.86 по плана на

гр.Глоджево с площ от 827 м2,

представляващ прилежащ терен

към "Гаражи-2 броя" от

"Стопански двор"

4134 частна 17.07.2007
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11, чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
кв.77, УПИ

VІІІ-1161 "Стопански двор" Отписан

УПИ VІІІ-1161 в кв.77 по плана

на с.Тръстеник с площ от

4 661 м2, представляващ

прилежащ терен към "Боксове

за телета" от "Стопански двор"

Отписан със З-д №

5-95-00-282/16.02.15 г.

на ОУ-област Русе

4135 частна 17.07.2007
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11, чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
кв.77, УПИ

ІХ-1162 "Стопански двор" Отписан

УПИ ІХ-1162 в кв.77 по плана на

с.Тръстеник с площ 4 310 м2,

представляващ прилежащ терен

към "Родилно помещение" от

"Стопански двор"

Отписан със З-д №

5-95-00-282/16.02.15 г.

на ОУ-област Русе



4136 частна 19.07.2007
с.Тетово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.6

от ЗС, чл.2,ал.3 от

ЗДС, скица № 661/

28.06.07 г.
кв.76, УПИ

V Отписан

УПИ V в кв.76 по плана на

с.Тетово, представляващ празно

дворно място с площ 1010 м2

Отписан със З-д №

9500-449/04.09.08г.на

ОУ-област Русе 366/26.11.66 г.

4137 частна 19.07.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.18,ал.1 от

ЗДС,чл.11 от з-на за

наследството и др.
кв.649,

имот № 66

жк "Здравец",

бул."Липник" № 52,

бл."Ангел Гецов",вх.Е,ет.2,

апартамент № 18 Държавен

Апартамент № 18, ет.ІІ, вх.Е в

жилищен блок "Ангел Гецов" със

ЗП от 38,71 м2, избено помещ.

№ 21-Е с площ от 2,52 м2,

заедно с 0,472% ид.части от

ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

5156/12.06.2012 г.

АОС № 4325/

31.01.05 г.

4138 частна 24.07.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.18,ал.1 от

ЗДС,чл.11 от з-на за

наследството и др.
кв.704, УПИ

VІІІ-1259

жилищна група "Мальовица",

ул."Ропотамо" № 63 Отписан

УПИ VІІІ-1259 в кв.704 по

регулационния план на гр.Русе,

представляващ незастроен терен с 

площ от 1469 м2

Отписан със З-д №

9500-94/19.02.08г.

На ОУ-област Русе 8330/05.10.86 г.

4139 частна 25.07.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.18,ал.1 от

ЗДС,ПМС № 2011/

07.07.50г.по ЗОЕГПНС

и др.
ПИ №

63427.2.701 ул."Пирот" № 16 Държавен

ПИ № 63427.2.701 по кадастр.

Карта на гр.Русе,представляващ

дворно място с площ от 428 м2

и построените в него сгради,

както следва: Сграда 63427.2.701.1

представляваща двуетажна 

сграда със ЗП от 185 м2 и сграда

63427.2.701.2,представляваща

гараж-едноетажна сграда със 

ЗП от 16 м2 488/05.04.01г.

4140 частна 02.08.2007
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.177"а",

УПИ VІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Масивна стопанска постройка"

от "Стопански двор" с площ от

652,40 м2

4141 частна 02.08.2007
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 054004 местност "Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник за 198 броя крави"

от "Кравеферма" с площ от

15,863 дка

4142 частна 02.08.2007
с.Просена,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 054024 местност "Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към "Мокър

филтър" от "Стопански двор" с

площ от 0,944 дка

4143 частна 03.08.2007
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.60, УПИ

V "Стопански двор № 2" Държавен

прилежащ терен към

"Овчарник" от "Стопански двор

№ 2" с площ от 9 730 м2

4144 частна 06.08.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,ПМС №

214/03.11.92 г. и др.
кв.536, ПИ №

1302

жк "Здравец-север"

ул."Едуард Винтер" № 13,

ет.1, апартамент № 1 Отписан

Апартамент № 1 на І-ви етаж в 

ляво със ЗП от 71,23 м2, избено

помещение № 1 с площ 11,61 м2,

избено помещение 1"а" с площ

от 3,24 м2, заедно с 27,399%

ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-243/22.04.14 г.

на ОУ-област Русе 1661/29.09.61 г.



4145 частна 06.08.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,ПМС №

214/03.11.92 г. и др.
кв.536, ПИ №

1302

жк "Здравец-север"

ул."Едуард Винтер" № 13,

ет.1, апартамент № 2 Други

Апартамент № 2 на І-ви етаж в

дясно със ЗП от 51,28 м2, избено

помещение № 2 с площ 11,61м2,

избено помещение 2"а" с площ

от 3,24 м2, заедно с 20,282%

ид.части от ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

5445/09.04.2014 г. 1661/29.09.61 г.

4146 частна 06.08.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,ПМС №

214/03.11.92 г. и др.
кв.536, ПИ №

1302

жк "Здравец-север"

ул."Едуард Винтер" № 13,

ет.2, апартамент № 3 Други

Апартамент № 3 на ІІ-ри етаж в

ляво със ЗП от 71,23 м2 и изба

№ 3 с площ от 14,19 м2, заедно

с 30,092% ид.части от ОЧС и от

ОПС

Съставен нов АЧДС №

5446/09.04.2014 г. 1661/29.09.61 г.

4147 частна 06.08.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,ПМС №

214/03.11.92 г. и др.
кв.536, ПИ №

1302

жк "Здравец-север"

ул."Едуард Винтер" № 13,

ет.2, апартамент № 4 Други

Апартамент № 4 на ІІ-рия етаж в

дясно със ЗП от 51,28 м2 и изба

№ 4 с площ от 14,19 м2, заедно

с 22,227% ид.части от ОЧС и от

ОПС

Съставен нов АЧДС №

5447/09.04.2014 г. 1661/29.09.61 г.

4148 публична 15.08.2007

землището на

Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.18,

ал.1 от ЗДС, скица №

Ф02158/10.08.07 г. имот № 000436 местност "Мерата" Държавен

имот № 000436 по КВС на

землището на Средна кула с

площ от 1,923 дка с начин на

трайно ползване - Речен плаж

Съставен нов АПДС №

6678/16.09.2019 г.

4149 публична 11.09.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 и т.4 от ЗДС,

З-д № РД-08-606/00г.

На МТС,решение на

МС № 134/05 г. и др.
ПИ №

84049.87.164 Други

ПИ № 84049.87.164 по кад.карта

на с.Щръклево,община Иваново,

с площ 1762,073 дка с начин на

трайно ползване - за друг ПИ за

движение и транспорт,представл.

"Летищен комплекс" с изгр. В

него 22 броя сгради и съоръжения 4124/17.05.07 г.

4150 частна 12.09.2007
с.Семерджиево

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

АИОИ № 582/53 г.,

чл.2,ал.3 от ЗДС,

скица на имота
кв.38, ПИ №

460 Държавен

ПИ № 460 в кв.38 по

регулационния план на 

с.Семерджиево,представляващ

застроено дворно място с площ

от 557,82 м2 46/16.01.65 г.

4151 частна 14.09.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.71 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.3.37 Гара Русе-запад Други

ПИ № 63427.3.37 с площ от

175 м2 и построената в него

Битова сграда № 63427.3.37.1 - 

масивна едноетажна със ЗП от

122 м2

882/28.12.50 г.,

3084/01.06.04 г.



4152 частна 14.09.2007
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,изп.лист

гр.дело № 

1037/52г.на

Свищовски народен

съд и др.
кв.39, УПИ

VІІ-358 Отписан

част от УПИ VІІ-358 в кв.39 с

площ от 860 м2,представляващ

застроено дворно място, цялото

с площ от 2 043 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-769/30.08.2012 г. 

на ОУ-област Русе 1/11.02.55 г.

4153 частна 15.09.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС,чл.20 от 

НСДВ,изп.лист №

1650/53 г. на 

Беленски

районен съд и др.
кв.25, УПИ

190 Отписан

част от ПИ № 190 в кв.25 по

кадастралния план на с.Ценово

с площ от 500 м2 идеална част

от целия с площ от 986 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-721/09.08.12 г.

на ОУ-област Русе 24/10.05.55 г.

4154 частна 15.09.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, чл.20 от

НСДВ,изпълнителен

лист № 1149/53г.на

Беленски народен 

съд

и др.
кв.52, УПИ

570 Отписан

част от ПИ № 570 в кв.52 по

кадастралния план на с.Ценово

с площ от 500 м2 идеална част ,

целия с площ от 1255 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-721/09.08.12 г.

на ОУ-област Русе 14/10.05.55 г.

4155 частна 15.09.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, чл.20 от

НСДВ,изпълнителен

лист № 1607/53г.на

Беленски народен 

съд

и др.
кв.64, УПИ

260 Отписан

част от ПИ № 260 в кв.64 по

кадастралния план на с.Ценово

с площ от 500 м2 идеална частq 

целия с площ от 1564 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-721/09.08.12 г.

на ОУ-област Русе 17/10.05.55 г.

4156 частна 15.09.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, чл.20 от

НСДВ,изпълнителен

лист № 974/53г.на

Беленски народен 

съд

и др.
кв.78, УПИ

800 Отписан

част от ПИ № 800 в кв.78 по

кадастралния план на с.Ценово

с площ от 500 м2 идеална част,

целия с площ от 1819 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-721/09.08.12 г.

на ОУ-област Русе 19/10.05.55 г.



4157 частна 02.10.2007
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3, ал.5 от ЗДС,АИОИ

№ 300/30.03.53г.,

скица № 98/07 г.
кв.1,част от

ПИ № 397

гр.Сливо поле,

община Сливо поле Държавен

част от ПИ № 397 в кв.1 по

регулационния план на гр.

Сливо поле с площ от 500 м2

идеална част от цялото застроено

дворно място с площ 2041 м2 7/01.06.56 г.

4158 частна 02.10.2007
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3, ал.5 от ЗДС,АИОИ

№ 565/30.03.53г.,

скици на имота
кв.54, УПИ

VІІ-143

гр.Сливо поле,

община Сливо поле Държавен

част от УПИ VІІ-143 в кв.54 по

регулационния план на гр.Сливо

поле с площ от 400 м2 идеална

част от цялото застроено дворно

място с площ от 930 м2 5/01.06.56 г.

4159 частна 02.10.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.6 от

ЗС,чл.21 от ПДИ,

З-д № РД-18-18/07г.

На ИД на АК и др.
кв.424, ПИ №

63427.2.4780 бул."Цар Освободител" № 43 Отписан

ПИ № 63427.2.4780 в кв.424

представляващ застроено

дворно място с площ от 351 м2

Отписан със З-д №

9500-656/13.11.07г.на

ОУ-област Русе

4846/29.03.74 г.,

438/15.02.01 г.

4160 частна 02.10.2007
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.7,

ал.4 и чл.20,ал.1 от

ЗГ,чл.9 от ЗЛОД,

скица на имота ПИ № 000763 местност "Слатина" Други

ПИ № 000763 по КВС на

землището на с.Николово с

начин на трайно ползване - 

широколистна гора с площ от

0,078 дка няма

4161 частна 02.10.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,ПМС №

10/20.07.48г.,чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.71 от ЗДС и др.
ПИ № 

63427.2.1509 ул."Александровска" № 77 Отписан

ПИ № 63427.2.1509 с площ от

410 м2 и построената в него

сграда № 63427.2.1509.1 - 

масивна едноетажна сграда, в

задната част двуетажна, със

сутерен, със ЗП от 350 м2 - 

/ ресторант /, състояща се от:

на І-вия етаж - закрита търговска 

площ, кухня, склад,спомагат.

помещения и стълбище,

на ІІ-рия етаж - тераса и търг.

площ

Отписан със З-д №

9500-404/28.07.08г.на

ОУ-област Русе

375/28.12.50 г.,

225/09.04.97 г.

4162 частна 03.10.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др. УПИ ХLІ - 5148 к-с "Възраждане" Други

УПИ ХLІ - 5148 по регулационния

план на жк "Възраждане" с площ 

от 249 м2

1688/15.01.61 г.,

1666/17.08.98 г.

4163 частна 03.10.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

71 от ЗДС и др. УПИ ХL - 5148 к-с "Възраждане" Други

УПИ ХL - 5148 по регулационния

план на жк "Възраждане" с площ 

от 2 028 м2

1688/15.01.61 г.,

1666/17.08.98 г.

4164 частна 03.10.2007
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 063001 местност "Баба Вела" Държавен

прилежащ терен към "Хамбар за 

зърно" от "Стопански двор" с

площ от 1,640 дка



4165 частна 03.10.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,чл.20

от 

НСДВ,изпълнителен

лист № 1134/53 г. на

Беленски районен 

съд

и др.
кв.80, ПИ №

495 Отписан

ПИ № 495 в кв.80 по кадастралния

план на с.Ценово с площ от

699 м2, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-721/09.08.12 г.

на ОУ-област Русе 30/10.05.55

4166 частна 03.10.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,чл.20

от 

НСДВ,изпълнителен

лист № 979/53 г. на

Беленски районен 

съд

и др.
кв.73, ПИ №

753 Отписан

част от ПИ № 753 в кв.73 по

кадастралния план на с.Ценово

с площ от 500 м2 идеална част

от целия с площ от 3263 м2,

представляващ застроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-721/09.08.12 г.

на ОУ-област Русе 25/10.05.55 г.

4167 частна 03.10.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,чл.20

от 

НСДВ,изпълнителен

лист № 905/53 г. на

Беленски районен 

съд

и др.
кв.46, ПИ №

278 Отписан

част от ПИ № 278 в кв.46 по

кадастралния план на с.Ценово

с площ от 1000 м2 идеална част

от целия с площ от 1335 м2,

представляващ застроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-721/09.08.12 г.

на ОУ-област Русе 31/10.05.55 г.

4168 частна 04.10.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,чл.20

от 

НСДВ,изпълнителен

лист № 952/53 г. на

Беленски районен 

съд

и др.
кв.53, ПИ №

640 Отписан

част от ПИ № 640 в кв.53 по

кадастралния план на с.Ценово

с площ от 500 м2 идеална част

от целия с площ от 2653 м2,

представляващ застроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-721/09.08.12 г.

на ОУ-област Русе 20/10.05.55 г.

4169 частна 04.10.2007
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,Присъда

№ 671/53г.на Окол.

Съд - Бяла и др.
кв.62, УПИ

ІІІ-344 Отписан

част от УПИ ІІІ-344 в кв.62 с

площ от 255 м2 идеална част от

целия с площ от 950 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-133/20.02.17 г.

на ОУ - област Русе 27/12.04.54 г.



4170 частна 04.10.2007
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,Присъда

№ 671/53г.на Окол.

Съд - Бяла и др.
кв.62, УПИ

ІV-344 Държавен

част от УПИ ІV-344 в кв.62 с

площ от 245 м2 идеална част от

целия с площ от 1480 м2,

представляващ застроено дворно 

място 27/12.04.54 г.

4171 частна 04.10.2007
гр.Борово,

община Борово

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. имот № 170004 местност "Бежене" Държавен

ПИ № 170004 по КВС на

землището на гр. Борово с площ

от 1,723 дка,представляващ

прилежащ терен към

"Селскостопански склад" от

"Животновъдна ферма"

4172 частна 04.10.2007
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 063002 местност "Баба Вела" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор" с 

площ от 3,453 дка

4173 частна 04.10.2007
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 063003 местност "Баба Вела" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор" с 

площ от 2,821 дка

4174 частна 04.10.2007
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 063006 местност "Баба Вела" Държавен

прилежащ терен към

"Душов филтър" от "Стопански 

двор" с площ от 1,027 дка

4175 частна 05.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 172001 местност "Бъзънско поле/път" Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопанска сграда с

масивна конструкция" от 

"Стопански двор" с площ от

14,992 дка

4176 частна 05.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2317 "Стопански двор" Държавен

ПИ № 501.2317 по кадастралния

план на с.Щръклево, за който е

образуван УПИ VІ в кв.158 с

площ от 3215 м2,представляващ

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от 

"Стопански двор"

4177 частна 05.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2322 "Стопански двор" Държавен

ПИ № 501.2322 по кадастралния

план на с.Щръклево, за който е

образуван УПИ V в кв.159 с

площ от 171 м2,представляващ

прилежащ терен към

"Трафопост" от "Стопански двор"



4178 частна 05.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2302 "Стопански двор" Държавен

ПИ № 501.2302 по кадастралния

план на с.Щръклево, за който е

образуван УПИ ІІ в кв.156 с

площ от 694 м2,представляващ

прилежащ терен към

"Трафопост" от "Стопански двор"

4179 частна 05.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2362 "Стопански двор" Държавен

ПИ № 501.2362 по кадастралния

план на с.Щръклево, за който е

образуван УПИ ХІ в кв.159 с

площ от 2776 м2,представляващ

прилежащ терен към

"Навес с оградни стени" от 

"Стопански двор"

4180 частна 05.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2312 "Стопански двор" Държавен

ПИ № 501.2312 по кадастралния

план на с.Щръклево, за който е

образуван УПИ ІІ в кв.159 с

площ от 2740 м2,представляващ

прилежащ терен към

"Фуражен цех и два броя 

складове" от "Стопански двор"

4181 частна 05.10.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3, т.5 от ЗДС, чл.20 от

НСДВ, изпълнителен

лист № 516/53г.на

Беленски народен

съдия и др.
кв.73, имот №

749 Отписан

част от ПИ № 749 в кв.73 по

кадастралния план на с.Ценово

с площ от 500 м2 идеална част от

целия с площ от 1991 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-721/09.08.12 г.

на ОУ-област Русе 27/10.05.55 г.

4182 частна 05.10.2007
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др
кв.95, УПИ

V-818 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към стопанска

сграда "Птичарник" от "Стопански

двор" с площ от 4440 м2

4183 частна 05.10.2007
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др
кв.94, УПИ

ІІІ-813 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към стопанска

сграда "Птичарник" от "Стопански

двор" с площ от 2611 м2

4184 частна 05.10.2007
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др
кв.95, УПИ

VІІ-820 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към стопанска

сграда "Птичарник" от "Стопански

двор" с площ от 3980 м2



4185 частна 05.10.2007
с.Копривец,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др
кв.95, УПИ

VІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към обект

"Краварник за 60 глави" от

"Стопански двор" с площ от 

4645 м2

4186 частна 08.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 172013 местност "Бъзънско поле/път" Държавен

прилежащ терен към "Родилно

с профилакториум" от "Стопански

двор" с площ от 9,791 дка

4187 частна 08.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 172014 местност "Бъзънско поле/път" Държавен

прилежащ терен към 

"Краварник 256 глави" от

"Стопански двор" с площ от

7,366 дка

4188 частна 08.10.2007
с.Семерджиево,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 068003 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопанска сграда - 

екарисаж" от "Стопански двор"

с площ от 1,000 дка

4189 частна 08.10.2007

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.76, УПИ

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор"

с площ от 14 901 м2

4190 частна 17.10.2007
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 073004 местност "Орничките" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор"

с площ от 3,653 дка

4191 частна 17.10.2007
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 073018 местност "Орничките" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор"

с площ от 0,147 дка

4192 частна 19.10.2007
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.17, УПИ

І-241 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Административна сграда" от

"Стопански двор" с площ от

1200 м2



4193 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2032 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

резервни части" и "Стол" от

"Стопански двор" с площ от

1365 м2

4194 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2024 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Мивка - 

ремонтна работилница" от

"Стопански двор" с площ от

1 486 м2

4195 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2009 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към два броя

сгради "Навес" от "Стопански

двор" с площ от 5451 м2

4196 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2031 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

дърва" от "Стопански двор" с

площ от 1512 м2

4197 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2017 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

препарати" от "Стопански двор"

с площ от 2541 м2

4198 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2014 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Склад за материали" от

"Стопански двор" с площ от

1107 м2

4199 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2029 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Автосервиз" от "Стопански двор"

с площ от 2297 м2



4200 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000167 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към

"Агнярник" и "Овчарник" от

"Стопански двор" с площ от

7,024 дка

4201 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000169 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от 

"Стопански двор" с площ от 

2,666 дка

4202 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000168 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"

от "Стопански двор" с площ от

3,437 дка

4203 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2012 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Оранжериен склад" от

"Стопански двор" с площ от

664 м2

Съставен нов АЧДС №

6853/27.04.2020 г. за 

поправка

4204 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2021 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Сграда

ПУЦ" от "Стопански двор" с

площ от 786 м2

4205 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2025 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Ацетиленово отделение" от

"Стопански двор" с площ от

449 м2

4206 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2028 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

гуми" от "Стопански двор" с

площ от 1336 м2



4207 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2023 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Зърносушилня" и "Навес с

оградни стени" от "Стопански

двор" с площ от 3609 м2

4208 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2008 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Асфалтова площадка - 

зърноплощадка" от "Стопански

двор" с площ от 6220 м2

4209 частна 26.10.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

501.2015 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Складове"-

2 броя от "Стопански двор" с

площ от 1 746 м2

4210 частна 26.10.2007
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 100003 местност "Паметника" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 2,809 дка

4211 частна 26.10.2007
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 100006 местност "Паметника" Държавен

прилежащ терен към

"Трансформаторен пост" от

"Стопански двор" с площ от

1,435 дка

Съставен нов АЧДС №

5216/03.10.2012 г.

4212 частна 26.10.2007
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 100013 местност "Паметника" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 3,186 дка

4213 частна 29.10.2007
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.74, УПИ

VІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Бензиностанция" от "Стопански 

двор"  с площ от1300 м2



4214 частна 29.10.2007
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 066007 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор"

с площ от 4 дка

4215 частна 30.10.2007
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 938029 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

резервни части" от "Стопански

двор" с площ от 2,664 дка

4216 частна 30.10.2007
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 938031 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към

"Електроженно отделение" от 

"Стопански двор" с площ от 

1,707 дка

4217 частна 30.10.2007
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 068009 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" от "Стопански двор" с 

площ от 4,870 дка

4218 частна 31.10.2007
с.Кошарна,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.55, УПИ

ІІІ-358 Държавен

прилежащ терен към "Навес

гаражи" с площ от 2 946 м2

4219 частна 31.10.2007
с.Кошарна,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.55, УПИ

І-361 Държавен

прилежащ терен към

"Овчарник" от "Стопански двор"

с площ от 3 659 м2

4220 частна 31.10.2007
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000143 местност "Затвора" Отписан

прилежащ терен към два броя

"Свинарници" и "Сграда с друго

предназначение" с площ от

5,745 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-630/10.06.13 г.

на вр.и.д. ОУ



4221 частна 31.10.2007
с.Пиргово,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000283 местност "Затвора" Отписан

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от 

"Стопански двор" с площ от 

2,918 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-630/10.06.13 г.

на вр.и.д. ОУ

4222 частна 05.11.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2,ал.3 от ЗДС,З-д

№ 44/09.06.86 г. на

МЗГ и др. УПИ І-339

Източна промишлена зона

ул."Марица" № 3, етаж 2 Други

апартамент № 1, етаж 2 от

масивна сграда, находящ се в

УПИ І-339 в ИПЗ със ЗП от

81,20 м2, избено помещение с

площ от 11,14 м2, заедно с

16,70 % ид.части от ОЧС

8401/17.04.87г.,

актуализиран м.

март 1993 г.

4223 частна 05.11.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2,ал.3 от ЗДС,З-д

№ 44/09.06.86 г. на

МЗГ и др. УПИ І-339

Източна промишлена зона

ул."Марица" № 3, етаж 2 Други

апартамент № 2, етаж 2 от

масивна сграда, находящ се в

УПИ І-339 в ИПЗ със ЗП от

77,26 м2, избено помещение с

площ от 16,58 м2, заедно с

16,92 % ид.части от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

4951/07.12.2011 г.

8401/17.04.87г.,

актуализиран м.

март 1993 г.

4224 частна 05.11.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2,ал.3 от ЗДС,З-д

№ 44/09.06.86 г. на

МЗГ и др. УПИ І-339

Източна промишлена зона

ул."Марица" № 3, етаж 2 Други

апартамент № 3, етаж 2 от

масивна сграда, находящ се в

УПИ І-339 в ИПЗ със ЗП от

85,48 м2, избено помещение с

площ от 22,40 м2, заедно с

19,51 % ид.части от ОЧС

8401/17.04.87г.,

актуализиран м.

март 1993 г.

4225 публична 05.11.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2,ал.3 от ЗДС,З-д

№ 44/09.06.86 г. на

МЗГ и др. УПИ І-339

Източна промишлена зона

ул."Марица" № 3, етаж 2 Други

8 броя сгради, изградени върху

УПИ І-339 в ИПЗ по регулационния

план на гр. Русе

8401/17.04.87г.,

актуализиран м.

март 1993 г.

4226 частна 13.11.2007
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 501.2308

"Стопански двор - до 

летището" Държавен

прилежащ терен към "Краварник"

от "Стопански двор - до

летището" с площ от 12 811 м2 2498/04.07.03 г.

4227 частна 13.11.2007
с.Красен,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. кв.58, УПИ ІІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Разпределително табло и 

соларник" от "Стопански двор" с

площ от 433 м2 3907/27.03.06 г.

4228 публична 13.11.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС,чл.6,ал.2 от

ЗРКЗГТ и др.
имот №

63427.2.493 ул."Одрин" № 5 Други

Самостоятелен обект №

63427.2.493 по кадастралната

карта на гр.Русе с обща площ от

51,30 м2 на партерния етаж на

административна сграда - 

масивна двуетажна със ЗП от

200 м2, ведно с 20,50% идеални

части от ОЧС

3249/30.05.66 г. - 

по т.2



4229 частна 13.11.2007
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС,чл.20 от НСДВ,

АИОИ № 5199/53г.-

РРС, скица
кв.56, УПИ

ІХ-384 Отписан

част от УПИ ІХ-384 в кв.56 по

регулационния план на с.Червен

с площ от 1000 м2 идеална част

от целия с площ от 2 530 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-493/22.07.14 г.

на ОУ-област Русе 11/17.11.55 г.

4230 частна 13.11.2007
с.Червен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС,чл.20 от НСДВ,

АИОИ № 4932/53г. - 

Русенски околийски

финансов отдел и др.
кв.59, ПИ №

338 Отписан

част от ПИ № 338 в кв.59 по

кадастралния план на с.Червен

с площ от 500 м2 идеална част

от целия с площ от 2842 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-493/22.07.14 г.

на ОУ-област Русе 12/17.11.55 г.

4231 частна 14.11.2007

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. кв.75, УПИ VІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Навес и

метални клетки" от "Стопански

двор" с площ от 7 109 м2

4232 частна 14.11.2007

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. кв.75, УПИ VІІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Филтър и

покрит паркинг" от "Стопански

двор" с площ от 1309 м2

4233 частна 14.11.2007
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.3,т.5

от ЗДС,чл.43,ал.1 от

ЗДС, договор № 79/

16.10.07 г.

жк "Здравец - изток",

блок "Енергетик"-І,

етаж 10, апартамент "Г" Държавен

апартамент "Г", етаж 10 със ЗП от 

64,24 м2 с избено помещение № 

54 със ЗП от 5,10 м2, ведно с

0,929% идеални части от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

5262/12.12.2012 г.

4234 частна 20.11.2007
с.Пепелина,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.

3 във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС,чл.20 от

НСДВ, протокол за

ИОИ и др.
кв.47, УПИ 

V-298 Отписан

УПИ V-298 в кв.47 по

регулационния план на с.

Пепелина с площ от 1040 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-125/27.02.14 г.

на ОУ-област Русе 63-а/06.03.62 г.

4235 частна 20.11.2007
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.

3 във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС,чл.20 от

НСДВ, изпълнителен

лист № 1598/53 г. на

Околийски съд - Бяла

и др.
кв.77, УПИ

ІІІ-492 Държавен

УПИ ІІІ-492 в кв.77 по

регулационния план на с.Екзарх

Йосиф с площ от 1000 м2,

представляващ застроено дворно 

място 21/12.05.54 г.

4236 частна 20.11.2007
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,

изпълнителен лист №

1564/53 г. на Окол.

Съд-Бяла и др.
кв.98, ПИ №

591 Отписан

част от ПИ № 591 в кв.98 по

регулационния план на

с.Екзарх Йосиф, целия с площ от

2 670 м2, представляващ

дворно място с площ от 500 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-133/20.02.17 г.

на ОУ - област Русе 16/12.05.54 г.



4237 частна 21.11.2007
с.Красен,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.

3 във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС,чл.20 от

НСДВ,протокол за

ИОИ и др.
кв.17, УПИ

ХІ-283 Отписан

УПИ ХІ-283 в кв.17 по

регулационния план на с.Красен

с площ от 2 390 м2, 

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-585/16.07.2012 г. 

на ОУ-област Русе 7/25.05.56 г.

4238 публична 23.11.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 и чл.71 от ЗДС,

във връзка с чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от закона за жп

транспорт и др.
ПИ № 63427.3.34 Западна промишлена зона Други

ПИ № 63427.3.34 по

кадастралната карта на гр.Русе,

с начин на трайно ползване - за

друг вид производствен, складов 

обект с площ от 3 409 м2

Съставен нов АЧДС №

4614/29.05.2009 г. 2721/17.09.03 г.

4239 частна 29.11.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

6,ал.1 от ЗДС,реш.№

431/22.06.07г.на МС

и др. ПИ № 2577

Източна промишлена зона,

"Ново пристанище" Други

ПИ № 2577 в ИПЗ по

регулационния план на гр.Русе,

представляващ битови

помещения-едноетажна сграда

със ЗП от 180 м2 2061/17.12.02 г.

4240 частна 29.11.2007
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.7,

ал.4 и чл.20,ал.1 от

ЗГ,чл.9 от ЗЛОД,

скица на имота ПИ № 000008 Други

ПИ № 000008 по КВС на

землището на с.Сандрово с 

начин на трайно ползване-дворно

място за горско стопанство с

площ от 2,576 дка

4241 частна 03.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.6,ал.1 от

ЗДС,решение № 140/

08.03.07г. на МС на 

РБ, скица
ПИ №

63427.2.5401 ул."Майор Узунов" Други

ПИ № 63427.2.5401 по

кадастралната карта на гр.Русе

с площ от 18 854 м2 и

построените в него 19 броя

сгради

Съставен нов АЧДС №

6105/05.11.2014 г.

АПДС № 0562/

07.07.03 г. на МО

4242 частна 03.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.6,ал.1 от

ЗДС,решение № 140/

08.03.07г. на МС на 

РБ, скица
ПИ №

63427.2.5527 ул."Майор Узунов" Отписан

ПИ № 63427.2.5527 по

кадастралната карта на гр.Русе с 

площ от 7 051 м2 и построените в 

него два броя сгради

Отписан със З-д №

346/14.07.2009 г. на ОУ-

област Русе

АПДС № 0560/

07.07.03 г.на МО

4243 частна 03.12.2007
с.Сваленик,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, скица
кв.19, УПИ

І-207 Отписан

УПИ І-207 в кв.19 по

регулационния план на с.

Сваленик с площ от 690 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-493/22.07.14 г.

на ОУ-област Русе 57/18.12.60 г.

4244 частна 10.12.2007
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.3,т.5

от ЗДС,чл.43,ал.1 от

ЗДС, договор №9600- 

80/26.10.07 г.,дог.№

9600-90/19.11.07г.за 

поправка на договор

№ 9600-80/26.10.07г.

ул."Н.Й.Вапцаров" № 11,

жилищен блок № 11, вх.В,

етаж ІІІ, апартамент № 8 Държавен

апартамент № 8, етаж ІІІ със ЗП

от 39,12 м2, с избено помещение

№ 8 с площ от 3,56 м2,заедно с

0,386% ид.части от ОЧС и от 

ОПС

За имота е съставен нов 

АДС № 5309/06.03.13 г. няма



4245 частна 12.12.2007
с.Пиргово,

община Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2, ал.3

от ЗДС и чл.45,ал.ал.

10 и 11 и чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 938031 местност "Манкара" Отписан

прилежащ терен към сграда

"Електроженно отделение с площ 

от 1,707 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-19/14.01.2016 г.

на ОУ-област Русе

4246 частна 13.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 и

чл.71 от ЗДС,чл.5 от

ЗВСОНИ по ЗТСУ и

др.
ПИ №

63427.2.426

ул."Константин Димчев" № 6,

етаж 2, ап.Г Държавен

самостоятелен обект №

63427.2.426.4.8, находящ се в

сграда № 63427.2.426.4,

изградена в ПИ № 63427.2.426

по кад.карта на гр.Русе,

представляващ апартамент със

ЗП от 73,45 м2, изба № 3 с площ

от 12,56 м2, таван № 3 с площ от 

13,98 м2, заедно със 7,081%

ид.части от ОЧС и от ОПС

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

9628/3911/4022/

30.12.94 г.,

3710/01.08.05 г.

4247 частна 13.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 и

чл.71 от ЗДС,присъда

№ 53/12.12.85г. Във

връзка с НОХД №

197/85г. На РОС,

схема № 18-06-3415

и скица 
ПИ №

63427.2.2912 ул."Арда" № 11, ет.2 Държавен

1/6 ид.части от ПИ №

63427.2.2912, целият с площ от

376 м2 и 1/4 ид.части от

самостоятелен обект № 63427.2.

2912.4 в сграда № 63427.2.2912.1

представляващ апартамент в 

ляво на втория етаж със ЗП от

64,75 м2, избено помещение с

площ от 22 м2, таванско

помещение с площ от 4,5 м2,

заедно с 3/7 ид.части от ОЧС

Съставен е акт за поправка 

№ 5239/02.11.2012 г.

Със З-д № 5-95-00-378/ 

15.04.2013 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот е 

отписан от актовите книги 

за държ. С-ст

21/28.12.50г.,

8388/18.03.87г.,

314/15.09.00 г.

4248 частна 13.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,ПМС №

35/04.08.49 г. по

ЗОЕГПНС, скица
ПИ №

63427.2.3309 ул."Братя Миладинови" № 27 Държавен

1/3 идеални части от ПИ №

63427.2.3309 по кад. Карта на

гр.Русе, представляващ дворно

място, целия с площ от 187 м2 и

1/3 идеални части от сграда №

63427.2.3309.1,представляваща

друг вид сграда за обитаване - 

масивна с дървен гредоред,

едноетажна със ЗП от 64 м2 47/28.12.50 г.

4249 частна 13.12.2007
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,протокол № 5/

27.10.38г.на 

Мартенски

СОС,разрешение за

строеж № 124/88 г. и

др.
ПИ № 

000008 Други

Почивна база изградена в ПИ №

000008 по КВС на землището на

с.Сандрово, състояща се от:

жилищна сграда-масивна, 

двуетажна  Сграда със ЗП от 108 

м2 и таван с площ от 58 м2 и 

сервизни  постройки със ЗП от 126 

м2 няма



4250 частна 13.12.2007
с.Пиргово, 

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3,т.5 от ЗДС във

връзка с чл.20 от

НСДТ, АИОИ № 218/

06.01.53г. И др. кв.1, ПИ № 1 Отписан

част от ПИ № 1 в кв.1 по кад.

План на с. Пиргово с площ от

700 м2, представляващ

незастроено дворно място

Отписан със З-д №

9500-237/09.03.08г.на

ОУ-област Русе 29/06.04.56 г.

4251 частна 14.12.2007
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с

чл.3,т.5 от ЗДС,АИОИ

№ 1103/53г. И др.
кв.3, УПИ

VІІІ-188 Държавен

УПИ VІІІ-188 в кв.3 по рег.план

на с. Николово с площ от 590 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

9500-399/11.08.09г.на

ОУ-област Русе

34/07.12.59 г. и

331/06.09.79 г.

4252 частна 14.12.2007
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с

чл.3,т.5 от ЗДС,АИОИ

№ 1103/53г. И др.
кв.3, УПИ

ІХ-188 Държавен

УПИ ІХ-188 в кв.3 по рег.план

на с. Николово с площ от 595 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

9500-385/04.08.09г.на

ОУ-област Русе

34/07.12.59 г. и

332/06.09.79 г.

4253 частна 14.12.2007
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.7,ал.4

чл.20,ал.1 и чл.24 от

Закона за горите,

скица ПИ № 000076 местност "Аркала ялак Други

ПИ № 000076 по КВС на

землището на гр.Борово с начин

на трайно ползване - горски

разсадник с площ от 347,187 дка и 

изградените в него сгради - 

хижа "Борово" - масивна едноет.

Сграда с подпокривно простр.

Със ЗП от 112,05 м2, 

стратификалня и обор - масивна 

едноетажна сграда със ЗП от 452 

м2 и сеновал-едноетажна 

паянтова сграда със ЗП от 341 м2

Съставени нови АДС

№№ 4974,4975, 4976/

12.03.2011 г. 346/08.11.00 г.

4254 частна 14.12.2007
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.45, ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.45, УПИ

ХІ Държавен

прилежащ терен към "Мивка за

коли и тракторна техника" от

"Стопански двор" с площ от

2 100 м2

4255 публична 14.12.2007
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.

2,т.т.2 и 4 от ЗДС,

З-д № І-624/94 г. - 

МЗ и др.
кв.6, УПИ

VІІІ-150

ул."Никола Й. Вапцаров" 

№ 45 Други

УПИ VІІІ-150 в кв.6 по рег.план на 

гр.Бяла с площ от 3223 м2 и

построената върху него сграда

"Учебна работилница" - метална 

конструкция със ЗП от 348 м2

782/11.10.72 г. - за

терена

4256 частна 14.12.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,чл.20 от

НСДВ,изп.лист № 

924/

53 г. на Беленски

районен съд и др.
кв.72, ПИ №

244 Отписан

част от ПИ № 244 в кв.72 по

кадастралния план на с. Ценово

с площ от 500 м2 идеална част от 

целия с площ от 2036 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-773/30.08.12 г.

на ОУ-област Русе



4257 частна 14.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.71

от ЗДС,&27 от

ПП на ЗОЕГПНС и др.
ПИ №

63427.2.534 ул."Славянска" № 10 Отписан

1/24 ид.част от дворно място,

цялото от 555 м2,съставляващо

ПИ № 63427.2.534, заедно със

същата идеална част от постр.в

него масивна четириетажна

сграда № 63427.2.534 със ЗП от

540 м2 и сутерен с площ от

410 м2

Отписан със З-д №

9500-24/15.01.09г.на

ОУ-област Русе

390/28.12.50 г.,

3523/29.03.05 г.

4258 частна 15.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71 от ЗДС,изп.дело №

7061/67г.на Русенски

народен съд,Окръж-

но ВО-31/80г.на МФ,

скица
ПИ №

63427.2.285 ул."Витоша" № 12 Отписан

ПИ № 63427.2.285 по кад.карта

на гр. Русе, представляващ

дворно място с площ от 451 м2

Отписан със З-д №

9500-284/26.05.08г.на

ОУ-област Русе

3874/01.06.70г.,

7364/27.11.80г.,

388/29.01.01г.

4259 частна 15.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71 от ЗДС,чл.20 от

НСДВ и др.
ПИ №

63427.5.541 ул."Лисец" № 44 Отписан

116,30 ид.части от ПИ №

63427.5.541 по кад.карта на гр.

Русе,представляващ дворно

място,целия с площ от 334 м2 и

35,04% ид.части от самостоятелен

обект № 63427.5.541.1.2,

представляващ жилище, апарт.

На ІІ-рия етаж от сграда №

63427.5.541.1,представляваща

жилищна сграда-масивна с

частични стоманобетонни елем.

със ЗП от 108 м2, 1/3 ид.части от

изба,цялата с площ от 46 м2 и

1/10 ид.части от ОЧС

Отписан със З-д №

9500-437/04.09.09 г.

на ОУ-област Русе

4110/20.02.71 г.,

6024/04.03.77 г.,

6207/04.11.77 г.,

751/12.11.01 г.

4260 частна 15.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

ПМС № 763/52г. И др.
ПИ №

63427.2.709 ул."Пирот" № 21 Отписан

264 м2 ид.части от ПИ №

63427.2.709 по кад.карта на гр.

Русе, целия с площ от 399 м2,

представляващ дворно място и

изградената в него сграда №

63427.2.709.2,представляваща

друг вид сграда за обитаване-

масивна, едноетажна със ЗП от

86 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-658/16.09.14 г.

на ОУ-област Русе

Преминава в собственост 

на община Русе

1277/18.10.59г.,

391/29.01.01 г.



4261 частна 15.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

71 от ЗДС, Окръжно

ВО-31/80г. На МФ и

скица
ПИ №

63427.2.3131 ул."Екзарх Йосиф" № 9 Държавен

ПИ № 63427.2.3131 по кад.карта

на гр.Русе,представляващ дв.

Място с площ от 165 м2 и постр.

В него сграда № 63427.2.3131.1,

представляваща жилищна сграда 

полумасивна, едноетажна със ЗП 

от 74 м2

Отписан със Заповед №

5-95-00-378/15.04.2013 г. 

на ОУ-област Русе

Преминава в собственост 

на община Русе

7370/27.11.80 г.,

2107/21.01.03 г.

4262 частна 17.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 във

връзка с чл.71 от ЗДС,

схема № 18-06-4397/

19.11.07г.на Служба

по геодезия,картогр.и

кадастър-Русе
ПИ № 

63427.2.1649

ул."Борисова" № 15,

бл."Гео Милев", ап.Д, ет.6 Държавен

Самостоятелен обект №

63427.2.1649.1.19,находящ се в

сграда № 63427.2.1949.1,

представляващ апартамент "Д",

етаж VІ със ЗП от 129,71 м2,

изба № 2 с площ от 7,61 м2,

заедно с 5,039 % ид.части от

ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

6891/12.06.2020 г.

7721/07.12.82 г.,

3918/07.04.06 г.,

3951/31.05.06 г.

4263 частна 17.12.2007
с.Хотанца,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3, т.5 от ЗДС, АИОИ

№ 451/30.12.52 г.,

скица
кв.10, УПИ

VІІІ-117 Държавен

УПИ VІІІ-117 в кв.10 по рег.план

на с.Хотанца с площ от 480 м2,

представляващ застроено 

дворно място

5/12.11.55 г.,

35/20.08.80 г.

4264 частна 17.12.2007
с.Хотанца,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3, т.5 от ЗДС, АИОИ

№ 451/30.12.52 г.,

скица
кв.10, УПИ

VІІ-116 Държавен

УПИ VІІ-116 в кв.10 по рег.план

на с.Хотанца с площ от 540 м2,

представляващ застроено 

дворно място

5/12.11.55 г.,

34/20.08.80 г.

4265 частна 17.12.2007
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

93/53г. И др.
кв.16, ПИ №

476 Държавен

част от ПИ № 476 в кв.16 по кад.

План на с.Кошов с площ от

600 м2 ид.част от целия с площ

от 2050 м2, представляващ

незастроено дворно място

Със заповеди №№ 9500-

374/01.11.2010 г., 9500-

423/09.12.2010 г., 9500-

424/09.12.2010 г. и 9500-

425/09.12.2010 г. се 

отписват по 1/4 идеални 

части от имота 9/20.07.56 г.

4266 частна 17.12.2007
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.

3,т.5 от ЗДС във вр.с

чл.20 от НСДТ,АИОИ

№ 5/53 г. и др.
кв.21,УПИ

ХV-474 Отписан

УПИ ХV-474 в кв.21 по рег.план

на с.Кошов с площ от 1060 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

9500-384/04.08.09г.на

ОУ-област Русе 33/14.01.65

4267 частна 17.12.2007
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.

3,т.5 от ЗДС във вр.с

чл.20 от НСДТ,АИОИ

№ 88/56 г. и др.
кв.4,УПИ

V-392 Отписан

част от УПИ V-392 в кв.4 по рег.

План на с.Кошов с площ от

400 м2 ид.част от целия с площ

от 1030 м2, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-585/16.07.2012 г. 

на ОУ-област Русе 24/20.06.56 г.

4268 частна 17.12.2007
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 29/53г.и др.
кв.21,УПИ

ХХІ-474 Отписан

УПИ ХХІ-474 в кв.21 по рег.план

на с.Кошов,представляващ

незастроено дворно място с площ 

от 815 м2

Отписан със З-д №

9500-387/04.08.09г.на

ОУ-област Русе 25/20.07.56 г.



4269 публична 19.12.2007
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС във

връзка с ПМС № 212/

29.11.99 г. и др.
кв.81, УПИ

ІV-733 Други

УПИ ІV-733 в кв.81 по рег.план на

с.Обретеник с площ 6469,33 м2

и изградената в него масивна

едноетажна сграда със ЗП от

177 м2 и сутерен с площ от

47,50 м2, представляваща

"Референтна DGNSS станция - 

Русе", построена 1980 г.

168/20.09.72 г.,

227,228,229,230/

01.09.81 г.,

231/16.10.81 г.,

АОС № 568/04 г.,

АОС № 764/07 г.,

АОС № 272/07 г.

4270 частна 20.12.2007
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.21 от

ПДИ, АИОИ № 1389/

53 г.,чл.20 от НСДТ

и др.
кв.51, УПИ

VІІ-1405 Отписан

УПИ VІІ-1405 в кв.51 по рег.план

на с.Николово, представляващ

застроено дворно място с площ

от 573,70 м2

Отписан със З-д №

9500-621/19.12.08г.на

ОУ-област Русе 89/30.11.59 г.

4271 частна 20.12.2007
с.Табачка,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

155/07.06.55г. И др.
кв.59, УПИ

Х-539 Отписан

УПИ Х-539 в кв.59 по рег.план на

с. Табачка с площ от 500 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-369/24.03.15 г.

на ОУ-област Русе 22/19.07.56 г.

4272 частна 20.12.2007
с.Табачка,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3,т.5 от ЗДС,АИОИ

№ 261/65г.и скица
кв.60, УПИ

Х-528 Отписан

300 м2 идеални части от УПИ

Х-528 в кв.60 по рег.план на

с. Табачка, целият с площ от

3000 м2, представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-466/20.07.17 г.

на ОУ-област Русе 40/20.01.65 г.

4273 частна 20.12.2007
с.Табачка,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

169/55 г., скица
кв.61, УПИ

VІ-531 Отписан

УПИ VІ-531 в кв.61 по рег.план

на с.Табачка с площ от 700 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-369/24.03.15 г.

на ОУ-област Русе 16/19.07.56 г.

4274 частна 20.12.2007
с.Табачка,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

263/57 г., скица
кв.13, УПИ

ІІ-84 Отписан

300 м2 идеални части от УПИ

ІІ-84 в кв.13 по рег.план на

с. Табачка, целият с площ от

1080 м2, представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-466/20.07.17 г.

на ОУ-област Русе 42/20.01.65 г.

4275 частна 20.12.2007
с.Табачка,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

85/54 г., скица
кв.2, УПИ

ХVІ-52 Държавен

500 м2 иделани части от УПИ

ХVІ-52 в кв.2 по рег.план на

с.Табачка, целият с площ от

1270 м2, представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-1114/23.11.15 г.

на ОУ-област Русе 25/19.07.56 г.

4276 частна 20.12.2007
с.Табачка,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

271/57 г., скица
кв.43, УПИ

ІІ-365 Отписан

300 м2 идеални части от

УПИ ІІ-365 в кв.43 по рег.план на

с. Табачка, целият с площ от

1020 м2, представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

9500-128/14.03.08г.на

ОУ-област Русе 38/20.02.65 г.



4277 частна 27.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,решение

на МФ,чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.71 от ЗДС,

схема на Агенция по

кадастъра
ПИ № 

63427.2.1683 ул."Муткурова" № 30 Държавен

Гараж за леки автомобили в

ПИ № 63427.2.1683, изграден под 

общежитието и репетиционните

зали на Русенска опера, пред-

ставляващ самостоятелен обект

№ 63427.2.1683.2.1 в сграда №

63427.2.1683.2 със ЗП от 602 м2,

заедно с 19,97% идеални части

от ОЧС и от ОПС

3763/6195/6203/

15.07.68г.,актуал.

15.12.93 г.,

АОС № 3252/

01.11.99 г.

4278 частна 27.12.2007
с.Табачка,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

71 от ЗДС,АИОИ №№

3264 и 5271/53 г.,

скица
кв.26, УПИ

ХІ Отписан

УПИ ХІ в кв.26 по рег.план на

с. Табачка с площ от 1000 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-466/20.07.17 г.

на ОУ-област Русе

26/19.07.56 г.,

27/19.07.56 г.

4279 частна 27.12.2007
с.Стамболово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,изп.лист

№ 1094/53 г.,скица
кв.25, УПИ

V.184 Държавен

УПИ V-184 в кв.25 по рег.план на

с.Стамболово с площ от 900 м2,

представляващ дворно място 21/30.12.54 г.

4280 частна 27.12.2007
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

372/53г., скица
кв.18, УПИ

ХVІ-81,84 Държавен

УПИ ХVІ-81,84 в кв.18 по рег.план

на с.Бабово с площ от 670 м2,

представляващ незастроено

дворно място 41/20.04.56 г.

4281 публична 27.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС във

връзка със З-д на

МЗГ и др. ПИ № 000454 местност "Орта Екенлик" Държавен

част от административна двует.

Сграда, изградена в ПИ № 

000454 по КВС на землището на

гр. Русе, представляваща

първи етаж със ЗП от 70,10 м2

Съставен нов АПДС №

6284/18.12.2015 г.

9251/30.11.93 г.,

3598/14.06.05 г.

4282 частна 27.12.2007
с.Стамболово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, изп.лист

№ 1045/53 г. и др.
кв.25, УПИ

ІІ-181 Държавен

УПИ ІІ-181 в кв.25 по рег.план на

с.Стамболово с площ от 800 м2,

представляващ дворно място

16/30.12.54 г.,

9/19.03.64 г.

4283 частна 27.12.2007

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

324/325/53 г.,скица
кв.12, УПИ

ІІІ-11а Държавен

УПИ ІІІ-11а в кв.12 с площ от

670 м2 по рег.план на селото,

представляващ дворно място 16/18.04.56 г.

4284 частна 27.12.2007

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

271/325/53 г.,скица
кв.21, УПИ

Х-90 Отписан

УПИ Х-90 в кв.21 с площ от

730 м2 по рег.план на с.Голямо

Враново, представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-949/13.10.15 г.

на ОУ-област Русе

13/08.04.56 г.,

169/27.07.71 г.



4285 частна 27.12.2007

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС, АИОИ №

271/56 г. и др.
кв.21, УПИ

ХІ-90 Отписан

УПИ ХІ-90 в кв.21 с площ от

770 м2 по рег.план на с.Голямо

Враново, представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-949/13.10.15 г.

на ОУ-област Русе

13/08.04.56 г.,

170/27.07.71 г.

4286 частна 27.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,ПМС №

5/04.08.49 г. по

ЗОЕГПНС и др.
ПИ №

63427.2.492.3 ул."Генерал Скобелев" № 7 Други

ПИ № 63427.2.492.3,

представляващ гаражи - едноет.

Монолитна сграда със ЗП от

183 м2, разделена на седем

гаражни клетки и работилница,

построена 1966 г. върху терен - 

общинска собственост

Съставен нов АЧДС №

5196/08.08.2012 г.

107/28.12.50 г.,

10160/20.03.96 г.,

1118/18.03.02 г.

4287 частна 27.12.2007
с.Черешово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,присъда

за неплатени данъци,

изп.лист № 898/53 г.,

скица
кв.21, УПИ

ІV-87 Отписан

част от УПИ ІV-87 в кв.21 по рег.

План на с.Черешово с площ от

259 м2 идеална част от цялото

незастроено дворно място с

площ от 940 м2

Отписан със Заповед №

5-95-00-86/29.01.13 г.

на ОУ-област Русе 14/27.01.55 г.

4288 частна 27.12.2007
с.Черешово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,присъда

за неплатени данъци,

изп.лист № 898/53 г.,

скица
кв.21, УПИ

V-87 Отписан

част от УПИ V-87 в кв.21 по рег.

План на с.Черешово с площ от

341 м2 идеална част от цялото

застроено дворно място с площ

от 1235 м2

Отписан със Заповед №

5-95-00-86/29.01.13 г.

на ОУ-област Русе 14/27.01.55 г.

4289 частна 27.12.2007
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,чл.20 от

НСДВ,изп.лист № 

360/

53 г. на Свищовски

народен съд и акт за

въвод във владение

и др.
кв.4, УПИ

VІ-14 Отписан

УПИ VІ-14 в кв.4 по рег.план на

с. Пиперково с площ от 500 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-769/30.08.2012 г. 

на ОУ-област Русе 3/11.02.55 г.

4290 частна 27.12.2007
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с

чл.45,ал.ал.10 и 11 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв.45, УПИ

ІХ "Стопански двор" Държавен

УПИ ІХ в кв.45 по рег.план на

с.Кацелово с площ от 2212 м2,

представляващ прилежащ терен

към обект "Склад за зърно" от

"Стопански двор"



4291 частна 27.12.2007
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с

чл.45,ал.ал.10 и 11 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 279045 местност "Без местност" Държавен

ПИ № 279045 по КВС на

землището на гр.Бяла с площ от

9,611 дка, представляващ

"Свободен терен" от "Стопански

двор"

4292 частна 27.12.2007
гр. Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с 

чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 2/53 г. и др.
кв.53, ПИ №

1088 Отписан

ПИ № 1088 в кв.53 по рег.план на

гр. Сливо поле с площ от 774 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-74/10.02.2020 г.

на ОЕ - област Русе 8/01.06.56 г.

4293 публична 27.12.2007
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 във връзка с

чл.71 от ЗДС,чл.22 от

Закона за пътищата

и др.
ПИ №

63427.2.5108 ул."Отец Паисий" № 5 Други

ПИ № 63427.2.5108 по КК на

гр.Русе с площ от 1122 м2,

заедно с изградените в него

сгради:1.част от сграда №

63427.2.5108.2,представляваща

друг вид обществена сграда -

пететажна, масивна със ЗП от

250,34 м2, състояща се от 3

самостоятелни обекта, 2.част от

сграда № 63427.2.5108.1,

представляваща друг вид сграда

за обитаване - осеметажна,

масивна със ЗП от 334 м2,

състояща се от 3 самостоятелни

обекта, заедно с 44% ид.части

от ОЧС 7938/31.07.84 г.

4294 частна 27.12.2007
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

Окръжно ВО-31/

24.09.80 г. на МФ,

чл.71 от ЗДС, скица

и др.
част от ПИ №

63427.2.3745 ул."Боримечка" № 29 Отписан

част от ПИ № 63427.2.3745,

представляващ 30/40 ид.части от

дворното място, цялото от 334 м2

и част от двуетажна жилищна

сграда № 63427.2.3745.1 със ЗП

от 181 м2, съставляваща:

целия първи етаж и др., заедно с

30/40 ид.части от ОЧС

Отписан със Заповед №

5-95-00-378/15.04.13 г.

на ОУ-област Русе

Минава в собственост

на община Русе

7411/27.11.80 г.,

1135/18.03.02 г.

  частна 27.12.2007
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС и

чл.45,ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.77.1, УПИ

ХVІІІ-1185 "Стопански двор № 3" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Гаражи" в "Стопански двор № 3" с 

площ от 2 388 м2

Отписан със З-д №

ДС 9500-806/18.11.11 г.

на ОУ-област Русе



4296 частна 27.12.2007
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.

3 от ЗДС във връзка

със З-д № 200/66 г.

на ГНС-Русе,З-д №

2734/00 г.на кмета на

община Русе и др. УПИ ІІ-1270 местност "Левента" Отписан

УПИ ІІ-1270 в кв."Дружба"-ІІ по

регулационния план на гр.Русе,

представляващ терен с площ от

11 140 м2

Отписан със З-д №

9500-386/04.08.09г.на

ОУ-област Русе

3042/31.03.66 г.,

актуализиран на

04.05.94 г.

4297 частна 27.12.2007
с.Ценово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,чл.20 от

НСДТ,изп.лист № 

975/

12.03.53г.на Беленски

районен съд и др.
кв.35, ПИ №

340 Отписан

ПИ № 340 в кв.35 по кад.план на

с.Ценово с площ от 562 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-773/30.08.12 г.

на ОУ-област Русе 29/09.05.55 г.

4298 частна 27.12.2007
гара Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
кв.6, УПИ

І-150 Държавен

УПИ І-150 в кв.6 по регулационния

план на гара Бяла с площ от

700 м2, представляващ прилежащ

терен към павилион "Орехчето" няма

4299 частна 27.12.2007
кв.Средна кула,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.7,

ал.4 и чл.20,ал.1 от

ЗГ,чл.9 от ЗЛОД,

скица на имота ПИ № 401016 местност "Мерата" Други

ПИ № 401016 по КВС на

землището на кв.Средна кула,

с начин на трайно ползване - 

територия на зимни спортове с

площ от 25,880 дка няма

4300 частна 27.12.2007
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.45,ал.10 и 11

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 187003 местност "Есенник" Държавен

прилежащ терен към "Навес" от

"Стопански двор" с площ от

4,274 дка

4301 частна 27.12.2007
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3

от ЗДС,чл.45,ал.10 и

ал.11 и чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
кв.82, ПИ №

1061 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърно - Велинград - 1 част" от

"Стопански двор" с площ от

6215 м

4302 частна 19.03.2008
с.Пейчиново,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,

конфискация,присъда

с ПМС № 20, прот.

№ 123/23.02.42 г.,

З-д № 15/86 г.на ОНС-

Русе, скица
кв.42, УПИ

ІХ-147 Отписан

УПИ ІХ-147 в кв.42 по

регулационния план на село

Пейчиново с площ 1070 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-432/06.06.2012 г. 

на ОУ-област Русе

45/31.07.86 г.,

4/10.05.51 г.



4303 частна 19.03.2008
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,

чл.21 от ПДИ,акт №

2445/53 г.за ИОИ,

чл.20,чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС и др.
кв.93, УПИ

VІІІ-1002 ул."Витоша" Отписан

УПИ VІІІ-1002 в кв.93 по

регулационния план на с.

Николово с площ от 852 м2,

представляващ застроено

дворно място

Отписан със З-д №

9500-554/10.11.08г.на

ОУ-област Русе 90/30.11.59 г.

4304 публична 19.03.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС във

връзка с чл.71 от ЗДС

ПМС № 763/52 г.

и др.
ПИ №

63427.2.715 ул."Цариброд" № 6 Други

829 идеални части от дворно

място,представляващ ПИ №

63427.2.715 по кадастралната 

карта на гр.Русе,целият с площ

от 2241 м2, заедно с построените

в него: сграда № 63427.2.715.1-

масивна триетажна сграда с

мансарден етаж със ЗП от 512 м2, 

сграда № 63427.2.715.2 - 

масивна едноетажна сграда със

ЗП от 8 м2

За имота е обособен 

самостоятелен ПИ с ид. 

63427.2.5631 по 

кадастралната карта на гр. 

Русе. Съставен е нов АПДС 

№ 4751/23.08.2010 г.

1276/27.03.58г.,

485/27.03.01 г.

4305 частна 19.03.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,З-д №

64/01.03.82г.на ОбНС-

Русе,протокол от

01.03.82г.,банково

бордеро и др. кв.200

бул."Цар Освободител"

№ 86,бл."Афродита", вх.Ж,

ет.5, ап.15 Други

Самостоятелен обект №

63427.2.2220.3.12, находящ се в

сграда № 63427.2.2220.3,

представляващ апартамент № 15,

вх.Ж, ет.5 със ЗП от 91,07 м2,

изба № 6 с площ от 7,87 м2,

заедно с 1,11% ид.части от ОЧС

и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

5144/05.06.2012 г.

7647/29.04.82 г.,

3870/15.12.05 г.

4306 частна 19.03.2008

гр. Русе,

община Русе

чл.68,ал.2,ал.3 от

ЗДС, ПМС № 92/

06.04.49 г. по

ЗОЕГПНС и др.

ПИ №

63427.2.653 ул."Олимпи Панов" № 23 Смесен

ПИ № 63427.2.653 по

кадастралната карта на гр.Русе,

представляващ дворно място с

площ от 267 м2  - 

държавна собственост остават 

14,23% ид.части от дворното място

Отписан със З-д №

9500-16/10.01.09г.на

ОУ-област Русе - 

21,21% ид.части,

със З-д № 9500-124/

10.03.09г.-15,92% ид.ч,

със З-д № 9500-125/

10.03.09г.-48,64% ид.ч. 529/28.12.50 г.

4307 частна 19.03.2008
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.7,ал.4

от З-н за горите,чл.9

от ЗЛОД,ПМС № 168/

23.07.07г., скица ПИ № 000499 местност "Текето" Други

ПИ № 000499 по КВС на

землището на с.Николово с

площ от 4,024 дка.Начин на тр.

Ползване-двор за горско

стопанство

4308 частна 19.03.2008
кв.Средна кула,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.7,ал.4

от З-н за горите,чл.9

от ЗЛОД,ПМС № 168/

23.07.07г., скица ПИ № 401007 местност "Мерата" Други

ПИ № 401007 по КВС на

землището на кв.Средна кула

с площ от 15,576 дка.Начин на 

трайно ползване-дворно място-

горско стопанство

Съсавен нов АЧДС №

5434/12.03.2014 г.



4309 частна 16.04.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 във връзка с чл.

72 и чл.2,ал.3 от ЗДС,

протокол от 

05.10.53г.

По д.№ 9473/53г.на

РНС,Окръжно ВО-31/

24.09.80 г. на МФ и 

др.
кв.117,ПИ №

186 ул."Цар Шишман" № 10 Отписан

55,67% ид.части от ПИ № 186 в

кв.117 по кад.план на гр.Русе,

целият с площ 817 м2, представ-

ляващ дворно място, заедно с

95,67% ид.части от изградената

в него едноетажна масивна сгр.

Със ЗП от 160 м2, а по кад.карта

на гр.Русе: 55,67% ид.части от

ПИ № 63427.2.186,целият с площ 

от 819 м2,представляващ дворно 

място,заедно с 95,67% ид.части от 

изградената в него сграда № 

63427.2.186.1-масивна едноет. с 

дървен гредоред със ЗП от 160

м2

Отписан със З-д №

5-95-00-378/15.04.13 г.

на ОУ-област Русе Минава 

в собственост на община 

Русе 1130/18.03.02

4310 частна 16.04.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.71

във връзка с чл.11 от

ЗН,скица на имота

кв.140,

ПИ № 63427.2.

2986 ул."Тодор Каблешков" № 7 Държавен

194.55/509 м2 идеални части от

ПИ № 63427.2.2986,

представляващ застроено дворно

място в кв.140 по кадастралния

план на гр.Русе, целият с площ

от 509 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-467/15.08.18 г.

на ОУ - област Русе

8329/24.10.86 г.,

3248/14.12.04 г.

4311 публична 16.04.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 във връзка с

чл.71 от ЗДС и др..
ПИ №

63427.2.4975 ул."Пристанищна" № 22 Други

ПИ № 63427.2.4975 по кад.карта

на гр.Русе,представляващ

дворно място с площ 1693 м2 и

изградените в него: Първи и 

втори етаж от сграда № 63427.2.

4975.1 - друг вид сграда за

обитаване,четириетажна, масивна 

с носещи стени и стоманобетонни

конструкции със ЗП от 306 м2 и

пет избени помещения с обща

площ 84 м2,заедно със съотв.%

ид.части от ОЧС и сграда №

63427.2.4975.2 - триетажна, 

масивна със ЗП от 375 м2  и две 

избени помещения с обща площ 

28 м2, сграда № 63427.2.4975.3 - 

четириетажна, масивна със ЗП

от 28 м2

Съставен акт за

поправка № 4532/

30.12.08 г.

876,877/28.12.50г.,

9114/20.10.92 г. и

3154/20.09.04 г.

4312 частна 16.04.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС и

чл.45,ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 187010 местност "Стопански двор" Държавен

ПИ № 187010 по КВС на

землището на с.Червена вода с

начин на трайно ползване - 

стопански двор с площ от 7,356

дка, представляващ прилежащ

терен към "Трансформаторен

пост" от "Стопански двор"



4313 частна 16.04.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС и

чл.45,ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 187012 местност "Стопански двор" Държавен

ПИ № 187012 по КВС на

землището на с.Червена вода с

начин на тр.ползване -стопански

двор с площ от 0,242 дка,

представляващ прилежащ терен 

към "Трансформаторен пост" от 

"Стопански двор"

4314 частна 16.04.2008
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС и

чл.45,ал.10 и 11 и чл. 

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ и 

др. ПИ № 183001 местност "Липата" Отписан

ПИ № 183001 по КВС на

землището на с.Николово с

начин на тр.ползване - друга

животновъдна ферма с площ от

6,008 дка, представляващ прил.

Терен към "Обор № 1" и

"Санитарен филтър" от Краве-

ферма "Кърски дол"

Отписан със З-д №

5-95-00-352/05.04.13 г.

на ОУ-област Русе

4315 частна 16.04.2008
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС и

чл.45,ал.10 и 11 и чл. 

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ и 

др.
ПИ № 183002

местност "Липата" Отписан

ПИ № 183002 по КВС на

землището на с.Николово с

начин на трайно ползване-друга

животновъдна ферма с площ от

6,243 дка, представляващ прил.

Терен към "Обор № 2 с летен

лагер и кантар" от "Кравеферма

"Кърски дол"

Отписан със З-д №

5-95-00-352/05.04.13 г.

на ОУ-област Русе

4316 частна 17.04.2008
с.Хотанца,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС и

чл.45,ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 046004 местност "Горните ниви" Държавен

ПИ № 046004 по КВС на

землището на с.Хотанца с начин

на тр. Ползване - стопански двор с 

площ от 5,325 дка,представл.

Прилежащ терен към "Краварник  

№ 4"

4317 частна 17.04.2008
с.Хотанца,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС и

чл.45,ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 046005 местност "Горните ниви" Държавен

ПИ № 046005 по КВС на

землището на с.Хотанца с начин

на тр.ползване - стопански двор

с площ от 7,027 дка, представл.

Прилежащ терен към

"Краварник № 5"

4318 частна 17.04.2008
с.Хотанца,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС и

чл.45,ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 046012 местност "Горните ниви" Държавен

ПИ № 046012 по КВС на

землището на с.Хотанца с начин

на тр.ползване - стопански двор

с площ от 9,159 дка,

представляващ прилежащ терен

към "Овчарник № 3"



4319 частна 17.04.2008
с.Хотанца,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС и

чл.45,ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 046015 местност "Горните ниви" Държавен

ПИ № 046015 по КВС на

землището на с.Хотанца с начин

на тр.ползване - стопански двор

с площ от 0,614 дка,представл.

Прилежащ терен към "Кантар

колиен"

4320 частна 09.05.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.72 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,ПМС №№ 35/

04.08.49г.,1247/50г.по

ЗОЕГПНС и 21/26.10.

48 г. и др.
кв.50, ПИ №

15 ул."Рила" № 10 Държавен

1288 м2 ид.части от ПИ № 15 в

кв.50 по кад.план на гр.Русе,

целия с площ 1793 м2, а по сега

действащата кад.карта на гр.

Русе:1299 м2 ид.части от ПИ №

63427.2.15,целия с площ от

1804 м2,представляващ дворно

място, заедно с изградените в

него сгради

Съставен нов АДС №

4414/18.08.08 г. 3125/24.08.04 г.

4321 частна 15.05.2008
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.3,т.5 от ЗДС,

протокол за 

предаване

на имущество №

7/12.02.53 г. и др.
кв.9, УПИ

ХVІ Държавен

УПИ ХVІ в кв.9 по рег.план на

с.Обретеник с площ 200 м2,

заедно с изградения в него

магазин - полумасивна едноет.

Сграда със ЗП от 50,40 м2 20/03.05.55 г.

4322 частна 16.05.2008
с.Долна Студена,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, изп.лист

№ 352/18.06.54г.на

БРС, скица
кв.15, ПИ №

153 ул."Ангел Кънчев" № 6 Отписан

600 м2 ид.части от ПИ № 153 в

кв.15 по регулационния план на

с. Долна Студена, целият с площ

от 2487 м2

Отписан със З-д №

4322/16.05.2008 г. на ОУ-

област Русе 19/14.03.58 г.

4323 частна 17.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.3,

т.5 от ЗДС,З-д № 106/

07.02.66г.на ИК на

ГНС,протокол № 13/

05.11.66г., скица
ПИ №

63427.2.938

ул."Алея Освобождение"

№ 22 Други

ПИ № 63427.2.938 по кад.карта

на гр.Русе,представляващ

дворно място с площ от 261 м2 и 

изградената в него сграда №

63427.2.938.1 със ЗП от 40 м2,

представляваща друг вид сграда за 

обитаване - едноетажна, масивна 

с носещи стени и стоманобетонни 

конструкции 3572/23.03.67 г.

4324 публична 17.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС във

връзка с чл.3,ал.1 от

закона за жп 

транспорт

протокол от 13.07.00 

г., скица на имота
ПИ №

63427.8.173

ИПЗ, ЖП Гара Русе

Разпределителна Други

ПИ № 63427.8.173 по

кадастралната карта на гр.Русе

с площ от 1027 м2 и построената в 

него сграда № 63427.8.173.1- 

склад-едноетажна паянтова сграда 

със ЗП от 82 м2 няма



4325 частна 19.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

& 3 и & 4 от ПЗР на

З-на за жп траспорт,

протокол от 

13.07.00г.,

скица на имота
ПИ № 

63427.8.862

ИПЗ, ЖП Гара Русе

Разпределителна Други

ПИ № 63427.8.862 по кад.карта

на гр.Русе,представляващ

дворно място с площ от 326 м2

Съставен нов АЧДС №

6500/18.06.2018 г. няма

4326 частна 19.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

& 3 и & 4 от ПЗР на

З-на за жп траспорт,

протокол от 

13.07.00г.,

скица на имота
ПИ №

63427.8.868

ИПЗ, ЖП Гара Русе

Разпределителна Отписан

ПИ № 63427.8.868 по кад.карта 

на гр.Русе,представляващ

терен с площ от 478 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-1367/06.12.13 г.

на ОУ-област Русе няма

4327 частна 19.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС,

З-д № 434/02.07.85г.,

Окръжно ВО-31/

24.09.80г.на МФ,пост.

На съдия-изпълнител

от 20.07.79г. И др.
ПИ №

63427.2.5599 ул."Аксаков" № 7,9 Държавен

ПИ № 63427.2.5599 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 887 м2,

представляващ дворно място

1629/10.05.61 г.,

4024/16.10.06 г.,

4366/28.04.72 г.,

7361/27.11.80 г. и

487/04.04.01 г.

4328 частна 22.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС, ПМС № 58/

04.08.49 г. и 1247/

13.05.50г.по ЗОЕГПНС

и др.
ПИ № 

63427.2.669 ул."Александровска" № 40 Държавен

3/5 идеални части от ПИ №

63427.2.669 по кад.карта на гр.

Русе,представляващ дворно

място, цялото с площ 207 м2 и

3/5 ид.части от изградените в

него самостоятелни обекти от

сграда № 63427.2.699.1 със ЗП

от 207 м2 - паметник на културата

масивна двуетажна с дървен 

гредоред,както следва: самост.

обект № 63427.2.699.1.1.с ОЗП

от 179 м2,представляващ търг.

обект на І-вия етаж и самост.обект

№ 63427.2.699.1.2 с ОЗП от

179 м2,представляващ жилище,

апартамент на ІІ-рия етаж

361/28.12.50г.,

3699/18.08.67г.,

7380/27.11.80 г. и

563/21.06.01 г.

4329 публична 26.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във 

връзка с чл.3,ал.1 от

З-на за жп транспорт,

протокол от 

13.07.00г.

Скица на имота
ПИ № 

63427.8.248

ИПЗ, ЖП Гара Русе

Разпределителна Други

ПИ № 63427.8.248 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 488 м2 няма



4330 публична 26.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във 

връзка с чл.3,ал.1 от

З-на за жп транспорт

и др.
ПИ №

63427.8.166

ИПЗ, ЖП Гара Русе

Разпределителна Други

ПИ № 63427.8.166 по кад.карта

на гр.Русе с площ 6660 м2 и

построените върху него сгради:

сграда № 63427.8.166.1 - 

складова база-едноетажна, моно-

литна със ЗП от 165 м2, сграда

№ 63427.8.166.2 - складова база

едноетажна, монолитна със ЗП

от 25 м2 и др. 9852/12.05.95 г.

4331 публична 26.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във 

връзка с чл.3,ал.1 от

З-на за жп транспорт

и др.
ПИ №

63427.8.175

ИПЗ, ЖП Гара Русе

Разпределителна Други

ПИ № 63427.8.175 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 224 м2 и

построената върху него сграда № 

63427.8.175.1 - сграда за

енергопроизводство - едноетажна 

със ЗП от 44 м2 няма

4332 публична 26.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във 

връзка с чл.3,ал.1 от

З-на за жп транспорт

и др.
ПИ №

63427.1.209

жк "Възраждане"

жп Гара Русе товарна

ул."Цветница" Други

ПИ № 63427.1.209 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 382 м2 и

построената върху него сграда

№ 63427.1.209.1 - сграда за

енергопроизводство - трафопост-

едноетажна със ЗП от 86 м2 няма

4333 публична 26.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във 

връзка с чл.3,ал.1 от

З-на за жп транспорт

и др.
ПИ № 

63427.1.208

жк "Възраждане"

жп Гара Русе товарна

ул."Цветница" Други

ПИ № 63427.1.208 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 339 м2 и

построената върху него сграда

№ 63427.1.209.1 - трафопост-

едноетажна със ЗП от 40 м2

9203/06.93 г.,

3303/14.02.05 г.

4334 публична 27.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във 

връзка с чл.3,ал.1 от

З-на за жп транспорт

и др.
ПИ №

63427.8.149

ИПЗ, ЖП Гара Русе

Разпределителна Други

сграда № 63427.8.149.1,

представляващ сграда за

енергопроизводство - трафопост-

едноетажна монолитна със ЗП

от 46 м2 9207/06.93 г.

4335 публична 27.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във 

връзка с чл.3,ал.1 от

З-на за жп транспорт

и др.
ПИ №

63427.8.983

ИПЗ, ЖП Гара Русе

Разпределителна Други

ПИ № 63427.8.983 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 402 м2 и

построената върху него сграда № 

63427.8.983.1 - сграда за

енергопроизводство  трафопост-

едноетажна 

9203/06.93г.по

т.2

3302/14.02.05 г.

4336 публична 27.05.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.3,ал.1

от З-на за жп

транспорт и др.
ПИ № 

63427.8.986

ИПЗ, ЖП Гара Русе

Разпределителна

ул."Иван Ведър" Други

ПИ № 63427.8.986 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 107 м2 и

построената върху него сграда

№ 63427.8.986.1 - сграда за

енергопроизводство - трафопост-

едноетажна със ЗП от 10 м2

9203/06.93г.по

т.1



4337 частна 27.05.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС, АИОИ №

324/53 г. и др.
кв.71, УПИ

ХІІ-1151 Отписан

УПИ ХІІ-1151 в кв.71 по рег.план

на с.Червена вода, представля-

ващ дворно място с площ 660 м2

Отписан със З-д №

9500-424/27.08.09 г.

на ОУ-област Русе

20/06.06.56 г.,

50/15.05.62 г. и 

123/28.09.78 г.

4338 частна 28.05.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС, АИОИ №

324/53 г. и др.
кв.71, УПИ

ХІІІ-1152 Отписан

УПИ ХІІІ-1152 в кв.71 по рег.план  

на с.Червена вода,представляващ 

дворно място с площ 770 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-461/26.07.16 г.

на ОУ - област Русе

20/06.06.56 г.,

50/15.05.62 г. и 

124/28.09.78 г.

4339 частна 28.05.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС, АИОИ №

480/53 г. и др.
кв.47, УПИ

ІІ-622 Държавен

УПИ ІІ-622 в кв.47 по рег.план на

с.Червена вода,представляващ

дворно място с площ 970 м2

1/06.06.56 г. и 

94/08.04.65 г.

4340 частна 28.05.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС, АИОИ №

324/53 г. и др.
кв.71, УПИ

Х-1169 Държавен

УПИ Х-1169 в кв.71 по рег.план на

с.Червена вода,представляващ

дворно място с площ 550 м2

20/06.06.56 г.,

50/15.05.62 г. и 

122/28.09.78 г.

4341 частна 28.05.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС, АИОИ №

480/53 г. и др.
кв.47, УПИ

ХХІV-621 Държавен

УПИ ХХІV-621 в кв.47 по рег.план

на с.Червена вода, представля-

ващ дворно място с площ от

1100 м2

1/06.06.56 г.,

48/15.05.62 г.

4342 частна 02.06.2008
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС и

чл.45,ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
ПИ №

068017 местност "Люцерните" Държавен

ПИ № 068017 по КВС на

землището на с.Сандрово с 

начин на трайно ползване - 

стопански двор с площ от 2,711

дка, представляващ прилежащ

терен към "Асфалтова площадка" 

от "Стопански двор"

4343 частна 10.06.2008
с.Малко Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.

3 във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС,АИОИ №

666/14.03.53г.,скица

№ 46/20.05.08 г.
кв.21, УПИ

І-238 Отписан

250 м2 ид.части от УПИ І-238 в

кв.21 по рег.план на с. Малко

Враново, целият с площ от

1460 м2, представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-292/11.04.19 г.

на ОУ - област Русе 6/21.09.56 г.

4344 частна 10.06.2008
с.Пейчиново,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС,изп.лист №

1105/53 г.,решение от

16.03.90г. на БРС по

гр.д.№ 418/89г. и др.
кв.38, УПИ

ІІІ-151 Държавен

УПИ ІІІ-151 в кв.38 по рег.план на

с. Пейчиново с площ 2 220 м2,

представляващ дворно място 8/21.10.55 г.

4345 частна 10.06.2008
с.Пейчиново,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС,изп.лист №

1226/53 г. и др.
кв.1, УПИ

ІХ Отписан

УПИ ІХ в кв.1 по рег.план на

с. Пейчиново с площ от 500 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-431/06.06.2012 г. 

на ОУ-област Русе 5/21.10.55



4346 частна 10.06.2008
с.Стърмен,

община Бяла

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2,ал.3 от ЗДС,чл.

45,ал.10 и чл.45,ал.11

от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000006 местност "Липовлука" Държавен

ПИ № 000006 по КВС на

землището на с.Стърмен с площ

от 20,015 дка с начин на трайно

ползване-животновъдна ферма,

представляващ прилежащ терен

към седем броя стопански стради няма

4347 частна 10.06.2008
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 011049 местност "Кървави ниви" Други

ПИ № 011049 по КВС на

землището на гр.Две могили

с площ 11,999 дка с начин на

трайно ползване - нива

4348 частна 10.06.2008
с.Батишница,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 059055 местност "Чилновски път" Други

ПИ № 059055 по КВС на

землището на с. Батишница с

площ 10,000 дка с начин на

трайно ползане-полска култура

Съставен нов АЧДС №

6731/20.11.2019 г.

4349 частна 10.06.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 047032 местност "Керезлика" Други

ПИ № 047032 по КВС на

землището на гр.Бяла с площ от

15,333 дка с начин на трайно 

ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6682/24.09.2019 г.

4350 частна 10.06.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 180001 местност "Полето" Други

ПИ № 180001 по КВС на

землището на гр.Бяла с площ от

31,000 дка с начин на трайно

ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6693/24.09.2019 г.

4351 частна 10.06.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 906401 местност "Драките" Други

ПИ № 906401 по КВС на

землището на гр.Бяла с площ от

0,339 дка с начин на трайно

ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6667/22.08.2019 г.

4352 частна 10.06.2008
с.Пейчиново,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 049017 местност "Припека" Други

ПИ № 049017 по КВС на

землището на с.Пейчиново с

площ 7,347 дка с начин на трайно 

ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6668/22.08.2019 г.

4353 частна 10.06.2008
с.Копривец,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 059020 местност "Кара ененлик" Други

ПИ № 059020 по КВС на

землището на с.Копривец с

площ 15,971 дка с начин на

трайно ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6685/24.09.2019 г.

4354 частна 10.06.2008
с.Стърмен,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 031002 местност "Полето" Други

ПИ № 031002 по КВС на

землището на с.Стърмен с

площ 9,999 дка с начин на

трайно ползване-полска култура

Съставен нов АЧДС №

6694/24.09.2019 г.

4355 частна 10.06.2008
с.Полско Косово,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 018017 местност "Соватлъка" Други

ПИ № 018017 по КВС на

землището на с. Полско Косово

с площ от 8,000 дка с начин на

трайно ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6684/24.09.2019 г.



4356 частна 11.06.2008
гр.Борово,

община Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 099001 местност "Колаза" Други

ПИ № 099001 по КВС на

землището на гр.Борово с площ

от 17,001 дка с начин на трайно

ползване-пасище с храсти

Съставен нов АЧДС №

6673/16.09.2019 г.

4357 частна 11.06.2008
с.Брестовица,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 044001 местност "Тетралика" Други

ПИ № 044001 по КВС на

землището на с.Брестовица с

площ от 9,864 дка с начин на

трайно ползване-полска култура

Съставен нов АЧДС №

6736/29.11.2019 г.

4358 частна 11.06.2008
с.Екзарх Йосиф,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 094009 местност "Умницата" Други

ПИ № 094009 по КВС на

землището на с.Екзарх Йосиф

с площ 18,000 дка с начин на

трайно ползване-изоставена нива

Съставен нов АЧДС №

6742/05.12.2019 г.

4359 частна 11.06.2008
с.Волово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 041011 местност "Дерето" Други

ПИ № 041011 по КВС на

землището на с.Волово с площ

от 9,009 дка с начин на трайно

ползване-изоставена нива

Съставен нов АЧДС №

6735/29.11.2019 г.

4360 частна 11.06.2008
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 046001 местност "Кантона" Други

ПИ № 046001 по КВС на

землището на с.Обретеник с

площ от 3,702 дка с начин на

трайно ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6742/05.12.2019 г.

4361 частна 11.06.2008
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,

ал.1 от З-на за пъти-

щата и др. ПИ № 047003 местност "Чолак дере" Други

ПИ № 047003 по КВС на

землището на с.Обретеник с

площ от 13,000 дка с начин на

трайно ползване - гора в земед.

Земи

Съставен нов АЧДС №

6732/22.11.2019 г.

4362 частна 11.06.2008
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,ал.1

от З-на за пътищата,

Решение № 446Д/

11.09.96г.на ПК-гр.

Сливо поле и др. ПИ № 053013 местност "Крушака" Други

ПИ № 053013 по КВС на

землището на с.Бабово в 

местност "Крушака" с площ от

11,540 дка с начин на трайно

ползване-полска култура няма

4363 частна 11.06.2008
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,ал.1

от З-на за пътищата,

Решение на ПК -гр.

Сливо поле и др. ПИ № 025085 местност "Врановското" Други

ПИ № 025085 по КВС на

землището на с.Бръшлен в

местност "Врановското" с площ

от 2,529 дка с начин на трайно

ползване-нива

Съставен нов АЧДС №

6692/24.09.2019 г.

4364 частна 11.06.2008
с.Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,ал.1

от З-на за пътищата,

Решение на ПК -гр.

Сливо поле и др. ПИ № 060040 местност "Старите лозя" Други

ПИ № 060040 по КВС на

землището на с.Бръшлен в

местност "Старите лозя" с площ

от 4,071 дка с начин на трайно

ползване-изоставени трайни

насаждения

Съставен нов АЧДС №

6671/11.09.2019 г.



4365 частна 11.06.2008
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,ал.1

от З-на за пътищата,

Решение на ПК -гр.

Сливо поле и др.
ПИ №

63668.82.7 местност "Власо гърло" Други

ПИ № 63668.82.7 по кад.карта

на с.Ряхово в местостта

"Власо гърло" с площ от 8196 м2

с начин на трайно ползване - нива

4366 частна 12.06.2008
с.Стамболово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,ал.1

от З-на за пътищата,

Решение на ПК -гр.

Сливо поле и др.
ПИ №

028003 местност "Кушчалъ" Други

ПИ № 028003 по КВС на

землището на с.Стамболово в

местност "Кушчалъ" с площ от

7,980 дка с начин на трайно

ползване-полска култура

Съставен нов АЧДС №

6691/24.09.2019 г.

4367 частна 12.06.2008
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,чл.22,ал.1

от З-на за пътищата,

Решение на ПК -гр.

Сливо поле и др.
ПИ №

000096 местност "Копаците" Други

ПИ № 000096 по КВС на

землището на с.Борисово в

местност "Копаците" с площ от

7,130 дка с начин на трайно

ползване-полска култура

Съставен нов АЧДС №

6672/11.09.2019 г.

4368 частна 12.06.2008

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, АИОИ

№ 328/13.02.53г. И 

др.
кв.40, УПИ

ХХІ-366а Държавен

УПИ ХХІ-366а в кв.40 по

регулационния план на село

Голямо Враново с площ от

1000 м2, представляващ дворно

място 19/08.04.56 г.

4369 частна 12.06.2008

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, АИОИ

№ 251/15.03.53г. И 

др.
кв.29, УПИ

V-156 Държавен

УПИ V-156 в кв.29 по 

регулационния план на село

Голямо Враново с площ от

500 м2, представляващ дворно

място 14/08.04.56 г.

4370 частна 13.06.2008

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

465/198 от 15.03.53г.,

скица на имота
кв.20, УПИ

VІ-96 Държавен

300 м2 ид.части от УПИ VІ-96 в

кв.20 по рег.план на с.Голямо

Враново, целият с площ от

1250 м2,представляващ дворно

място 25/18.04.56 г.

4371 частна 13.06.2008

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, АИОИ

№ 456/15.03.53г. И 

др.
кв.14, УПИ

ХІV-53 Отписан

УПИ ХІV-53 в кв.14 по

регулационния план на село

Голямо Враново с площ от

1657 м2, представляващ дворно

място

Отписан със Заповед №

5-95-00-142/22.02.19 г.

на ОУ - област Русе

26/18.04.56 г.,

175/27.07.71 г. и

176/27.07.71 г.

4372 частна 13.06.2008

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, АИОИ

№ 254/15.03.53г. И 

др.
кв.10, ПИ №

28а Държавен

ПИ № 28а в кв.10 по рег.план на

с.Голямо Враново с площ от

762 м2, представляващ дворно

място 11/08.04.56 г.



4373 частна 13.06.2008

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, АИОИ

№ 11/13.02.53г. И др.
кв.32, УПИ 

ІІІ-408 Държавен

УПИ ІІІ-408 в кв.32 по рег.план на 

с.Голямо Враново с площ от

781 м2, представляващ дворно

място

3/18.04.56 г. и

96/17.10.62 г.

4374 частна 25.06.2008

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3,

чл.3,т.5 от ЗДС,изп.

Лист № 

863/24.03.53г.,

скица № 5/08 г.
кв.6, УПИ

ІХ-252 Държавен

УПИ ІХ-252 в кв.6 по рег.план на

с.Горно Абланово, представляващ

дворно място с площ 890 м2 84/15.10.55 г.

4375 частна 25.06.2008
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,ал.5 от ЗДС,чл.20

от НСДВ,изп.лист №

436/54г.,акт за въвод

от 05.11.54 г.,скица
кв.49, УПИ

ІІ-191 Отписан

800 м2 идеална част от

УПИ ІІ-191 в кв.49 по рег.план на

с.Кривина, целият с площ от

1100 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-023/24.07.2012 г. 

на ОУ-област Русе 15/16.12.55 г.

4376 частна 26.06.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,

т.5 от ЗДС,изп.лист №

756/52г.,акт за въвод

във владение и др.
кв.49, УПИ

ІІІ-255 Отписан

600 м2 ид.части от УПИ ІІІ-255 в

кв.49 по регулационния план на

с.Новград, целият с площ от

1920 м2,представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-802/12.09.2012 г. 

на ОУ-област Русе

29/20.05.55г.,

актуализиран на

29.11.83 г.

4377 частна 26.06.2008
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,

т.5 от ЗДС,АИОИ №

962/52г. И чл.21 от

ПДИ, скица кв.28, ПИ № 63 Отписан

1000 м2 ид.части от ПИ № 63 в

кв.28 по плана на с.Караманово,

целият с площ от 1498 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-927/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

13/28.10.60 г.,

актуализиран на

11.11.83 г.

4378 частна 26.06.2008
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,

т.5 от ЗДС,АИОИ №

930/52г. И чл.21 от

ПДИ, скица
кв.84, УПИ

ХІV-325 Отписан

УПИ ХІV-325 в кв.84 по плана на

с.Караманово с площ от 800 м2,

представляващ празно дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-927/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

6/28.10.60 г.,

актуализиран на

11.11.83 г.

4379 частна 26.06.2008
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,

т.5 от ЗДС,АИОИ №

941/52г. И чл.21 от

ПДИ, скица
кв.12, УПИ

І-42 Отписан

300 м2 идеални части от

УПИ І-42 в кв.12 по рег.план на

с.Караманово, целият с площ от

1200 м2,представляващ дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-927/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

19/28.10.60 г.,

актуализиран на

11.11.83 г.

4380 частна 26.06.2008
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,

т.5 от ЗДС,АИОИ №

505/524. И чл.21 от

ПДИ, скица
кв.21, УПИ

ІV-136 Отписан

300 м2 идеални части от

УПИ ІV-136 в кв.21 по рег.план на

с.Караманово, целият с площ от

2080 м2, представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-927/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

10/28.10.60 г.,

актуализиран на

11.11.83 г.

4381 частна 26.06.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС,АИОИ № 365/

53 г., скица
кв.101, УПИ

VІ-1095 Държавен

УПИ VІ-1095 в кв.101 по 

регулационния план

на с.Червена вода,представляващ

дворно място с площ 1054 м2 11/06.06.56 г.



4382 частна 26.06.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС,АИОИ № 324/

53 г., скица
кв.71, УПИ

ХІ-1150 Държавен

УПИ ХІ-1150 в кв.71 по рег.план

на с. Червена вода, представля-

ващ дворно място с площ от

540 м2

20/06.06.56 г.,

50/15.05.62 г.,

121/28.09.78 г.

4383 частна 26.06.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС,АИОИ № 375/

53 г., скица
кв.7, УПИ

ХХІV-85 Държавен

УПИ ХХІV-85 в кв.7 по рег.план на

с. Червена вода,представляващ

дворно място с площ 824 м2

8/06.06.56 г.,

143/22.10.79 г.

4384 частна 26.06.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС,АИОИ № 375/

53 г., скица
кв.7, УПИ

ХХІІІ-86 Държавен

УПИ ХХІІІ-86 в кв.7 по рег.план на

с. Червена вода,представляващ

дворно място с площ 1136 м2

8/06.06.56 г.,

144/22.10.79 г.

4385 частна 27.06.2008
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.135, УПИ

І Държавен

УПИ І в кв.135 по рег.план на

гр.Две могили с площ от 3600 м2,

представляващ прилежащ терен

към "Обор-краварник" от

"Стопански двор-изток"

Съставен нов АЧДС №

6241/27.07.2015 г.

4386 частна 27.06.2008
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,т.5

от ЗДС, АИОИ № 939/

52г.,чл.21 от ПДИ и 

др.
кв.2А, УПИ

ІІ-11 Отписан

300 м2 ид.части от УПИ ІІ-11 в

кв.2А по рег.план на село

Караманово,целият с площ от

1740 м2, представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-927/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

12/28.10.60 г.,

актуализиран на

11.11.83 г.

4387 частна 27.06.2008
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,т.5

от ЗДС, изп.лист №

949/52г.на 

Свищовски

окол.нар.съд и акт за

въвеждане във влад.

От 20.03.53 г.,скица
кв.61, УПИ

VІІ-176 Отписан

УПИ VІІ-176 в кв.61 по рег.план

на с.Караманово с площ от

500 м2,представляващ застроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-927/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

33/10.02.55 г.,

актуализиран на

14.11.83 г.

4388 частна 27.06.2008
с.Писанец,

община Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС

във връзка с чл.20 от

НСДТ,АИОИ № 656/

53 г., скица
кв.58, ПИ №

700 Отписан

500 м2 ид.част от ПИ № 700 в

кв.58 по кад.план на с.Писанец,

представляващ застроено дворно 

място, цялото с площ от 1927 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-218/20.04.18 г.

на ОУ - област Русе 13/02.06.56 г.

4389 частна 27.06.2008
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3,ал.5 от ЗДС и чл.

20 от НСДТ,изп.лист 

№ 453/53 г., скица
кв.36, УПИ

ІV-205 Отписан

УПИ ІV-205 в кв.36 по рег.план на 

с.Смирненски,представляващ

застроено дворно място с площ

от 898 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-224/23.04.18 г.

на ОУ - област Русе 6/21.05.54 г.



4390 частна 27.06.2008
с.Писанец,

община Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС, АИОИ №

620/53 г. и др.
кв.73, ПИ №

825 Отписан

част от ПИ № 825 по кад.план на

с.Писанец с площ от 850 м2

идеална част от цялото 

незастроено дворно място с площ 

1875 м2, за което е отреден УПИ ІХ 

в кв.73

по регулационния план

Отписан със заповед № ДС 

9500-666/14.09.2011 г. 32/02.08.56 г.

4391 частна 27.06.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.45, ал.10 и 11 и 

чл.47,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др. ПИ № 013006 местност "Под ормана" Отписан

прилежащ терен към

"Автомивка" от Стопански двор

с площ от 0,349 дка

Със Заповед №

5-95-00-679/25.06.13 г.

на ОУ-област Русе имотът 

се отписва като 

неправилно актуван 

поради грешна 

идентификация. От ПИ № 

013006 по КВС е образуван 

ПИ с ид. 63427.179.7 по 

кад.карта на гр. Русе, с 

площ от 357 кв.м, за който 

е съставен нов АЧДС № 

5359/ 26.08.2013 г.

4392 частна 27.06.2008
гр.Сеново,

община Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.45, ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 080005 местност "Гарата" Отписан

2052 м2 идеална част от

ПИ № 080005 по КВС на

землището на гр.Сеново, целият

с площ от 19 252 м2 с начин на

трайно ползване - складов терен

Отписан със З-д №

5-95-00-92/29.01.2013 г. на 

ОУ-област Русе няма

4393 частна 27.06.2008
с.Черешово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС,изп.лист №

896/53 г., скица
кв.19, УПИ

ХVІІ-116 Държавен

УПИ ХVІІ-116 в кв.19 по рег.план

на с.Черешово с площ 870 м2,

представляващ дворно място 22/27.01.55 г.

4394 частна 27.06.2008
с.Черешово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3,

т.5 от ЗДС,изп.лист №

896/53 г., скица
кв.19, УПИ

ХVІІІ-116 Отписан

130 м2 идеални части от

УПИ ХVІІІ-116 в кв.19 по рег.план

на с.Черешово,целият с площ от

1070 м2,представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-192/12.03.19 г.

на ОУ - област Русе 22/27.01.55 г.

4395 частна 27.06.2008
с.Малко Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

1494/53г., скица
кв.5, УПИ

Х-67 Държавен

УПИ Х-67 в кв.5 по рег.план на

с.Малко Враново с площ от

1050 м2,представляващ дворно

място 15/21.09.56 г.



4396 частна 27.06.2008

с.Голямо 

Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

323/53г., скица,нот.

заверена молба-декл.

От П.Кулинков
кв.51, УПИ

Х-503 Държавен

УПИ Х-503 в кв.51 по рег.план на

с.Голямо Враново с площ от

2150 м2,представляващ дворно

място

17/18.04.56 г.,

265/07.12.83 г.

4397 частна 27.06.2008
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

173/52г., скица
кв.69, УПИ

ІV-600 Отписан

250 м2 ид.части от УПИ ІV-600

в кв.69 по рег.план на село

Борисово,целият с площ от 

870 м2,представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-166/07.03.19 г.

на ОУ - област Русе 44/30.05.56 г.

4398 частна 27.06.2008
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

173/52г., скица
кв.69, УПИ

V-600 Отписан

250 м2 ид.части от УПИ V-600

в кв.69 по рег.план на село

Борисово,целият с площ от 

850 м2,представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-146/25.02.19 г.

на ОУ - област Русе 44/30.05.56 г.

4399 частна 27.06.2008
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

174/52г., скица
кв.27, УПИ

ІV-183 Отписан

240 м2 ид.части от УПИ ІV-183 в

кв.27 по рег.план на с.Борисово,

целият с площ от 1098 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-1117/23.11.15 г.

на ОУ-област Русе 47/30.05.56 г.

4400 частна 27.06.2008
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

174/52г., скица
кв.27, УПИ

V-183 Отписан

260 м2 ид.части от УПИ V-183 в

кв.27 по рег.план на с.Борисово,

целият с площ от 1178 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-143/22.02.19 г.

на ОУ - област Русе 47/30.05.56 г.

4401 частна 27.06.2008
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС във

вр.с чл.20 от НСДТ,

АИОИ № 102/53 г. и 

др.
кв.8, УПИ

ХІІ-105 Държавен

УПИ ХІІ-105 в кв.8 по рег.план на

гр.Сливо поле,представляващ

незастроено дворно място с площ 

от 500 м2 17/01.06.56 г.

4402 частна 27.06.2008
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС във

връзка с чл.20 от

НСДТ,АИОИ № 301/

20.03.53 г., скица
кв.32, ПИ №

126 Отписан

600 м2 ид.части от ПИ № 126 по

кад.план на гр.Сливо поле,

представляващ застроено дворно

място, цялото с площ от 1825 м2,

за което са отредени УПИ VІ и

УПИ VІІ в кв.32 по рег.план

Отписан със З-д №

5-95-00-234/18.03.19 г.

на ОУ - област Русе 14/01.06.56 г.

4403 частна 27.06.2008
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС

във връзка с чл.20 от

НСДВ,АИОИ № 52/

53 г., скица
кв.91, УПИ

Х-676 Отписан

300 м2 ид.част от УПИ Х-676 в

кв.91 по рег.план на гр.Сливо

поле,представляващ застроено

дворно място, цялото с площ от

1511 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-183/11.03.19 г.

на ОУ - област Русе 20/01.06.56 г.



4404 публична 27.06.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС във

връзка с чл.107 от 

ЗМПВВППРБ,

З-д № РД-08-267/06г.

На МТ и приемо-

пред.

Протокол, скица
ПИ №

63427.3.4 Западна промишлена зона Други

ПИ № 63427.3.4 по кад.карта на

гр.Русе с площ 87 804 м2 и

построените в него сгради

Имотът е предоставен на 

концесия за услуга на 

концесионера 

"Пристанищен терминал 

Русе-запад" АД - гр. Русе. С 

решение на МС № 

98/13.02.2015 г. е 

прекратен едностранно 

договора за предоставяне 

на концесия за услуга 

върху Пристанищен 

терминал Русе-запад - част 

от пристанище за 

общ.транспорт с 

национално значение. 

Извършено е приемане на 

обекта на концесия на 

21.03.2015 г. в гр. Русе

Съставен нов АПДС 

№6689/24.09.2019 г.

867 и 868/50 г.,

460/19.03.01 г.и

2170/11.02.03 г.

4405 публична 27.06.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС във

връзка с чл.107 от

ЗИД на ЗМПВВППРБ,

З-д № РД-08-267/06г.

На МТ и приемо-

пред.

Протокол, скица ПИ № 63427.3.24 Западна промишлена зона Други

ПИ № 63427.3.24 по кад.карта на 

гр.Русе с площ 29 294 м2 и

построените в него сгради

Имотът е предоставен на 

концесия за услуга на 

концесионера 

"Пристанищен терминал 

Русе-запад" АД - гр. Русе. С 

решение на МС № 

98/13.02.2015 г. е 

прекратен едностранно 

договора за предоставяне 

на концесия за услуга 

върху Пристанищен 

терминал Русе-запад - част 

от пристанище за 

общ.транспорт с 

национално значение. 

Извършено е приемане на 

обекта на концесия на 

21.03.2015 г. в гр. Русе

сграда № 63427.3.24.2-

ремонтна работилница със 

ЗП от 530 м2 и сграда № 

63427.3.24.4-ремонтна 

работилница-ковашко 

пресова с площ от 881 м2 е 

съставен АПДС № 

6915/30.07.2020 г.

867 и 868/50 г.,

459/19.03.01 г.и

2169/11.02.03 г.



4406 публична 27.06.2008
гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.7,ал.3,т.4

и чл.20,ал.1 от З-на за

горите, скица ПИ № 000272 Други

ПИ № 000272 по КВС на

землището на гр.Сливо поле с

площ 5,721 дка с начин на тр.

Ползване залесена територия

4407 частна 27.06.2008
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

71 от ЗДС,чл.45,ал.10

и 11 и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ № 

63668.152.19 местност "Кравефермата" Държавен

ПИ № 63668.152.19 по кад.карта

на с.Ряхово с начин на трайно

ползване-стопански двор с площ 

от 9297 м2,представляващ

прилежащ терен към селскостоп. 

сграда

4408 частна 27.06.2008
с.Бъзън,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3,

ал.5 от ЗДС,АИОИ №

982/55 г., скица
кв.10, УПИ

ІV-230 Държавен

част от УПИ ІV-230 в кв.10 по

регулационния план на с.Бъзън,

а именно 400 м2 идеална част от 

цялото застроено дворно място с 

площ от 566 м2 24/11.11.55 г.

4409 частна 27.06.2008
с.Бъзън,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3,

ал.5 от ЗДС,АИОИ №

982/55 г., скица
кв.10, УПИ

V-230 Държавен

част от УПИ V-230 в кв.10 по

регулационния план на с.Бъзън,

а именно 400 м2 идеална част от 

цялото застроено дворно място с 

площ от 1052 м2 24/11.11.55 г.

4410 публична 27.06.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС във

връзка с РМС № 874/

27.12.07г. И др.
ПИ №

63427.2.5602 ул."Пристанищна" № 20 Други

ПИ № 63427.2.5602 по кад.карта

на гр.Русе с площ 2 120 м2 и

построената в него сграда №

63427.2.5602.1 със ЗП от 300 м2-

административна сграда-ДМА-

Русе-масивна двуетажна сграда

и рейдова кула,построена 1928/

2002 г.

Нови АДС №№ 

4680/22.10.2009 г. и 

4708/05.03.2010 г.

3898/15.01.70г.,

175/02.03.00г.-за

сградата,

2060/17.12.02г.-за 

терена

4411 частна 24.07.2008
с.Обретеник,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,във

връзка с чл.2,ал.3,

чл.3,т.5 от ЗДС,

протокол за 

предаване

на имущество от

03.12.54 г., скица
кв.43, УПИ

Х-483 Отписан

УПИ Х-483 в кв.43 по рег.план

на с.Обретеник, представляващ

дворно място с площ 1000 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-121/07.02.2013 г. 

на ОУ-област Русе 23/03.05.55 г.



4412 частна 24.07.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.71 от

ЗДС,Окръжно ВО-31/

24.09.80г.на МФ,

скица
ПИ №

63427.2.610 ул."Атанас Буров" № 3 Държавен

1/2 ид.част от:ПИ № 63427.2.610

по кад.карта на гр.Русе,целият с

площ от 325 м2,заедно с изгр.в

него сгради:Сграда № 63427.2.

610.1 - масивна едноетажна със

ЗП от 93 м2,с маза под нея и

сграда № 63427.2.610.2-масивна

едноетажна със ЗП от 82 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-955/23.10.2012 г. 

на ОУ-област Русе

7403/27.11.80 г. и

1134/18.03.02 г.

4413 частна 24.07.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.71 от

ЗДС,ПМС № 112/49г.

по ЗОЕГПНС,Окръжно

ВО-31/24.09.80г.на 

МФ, скица
ПИ №

63427.2.5276 ул."Олимпи Панов" № 8 Смесен

ПИ № 63427.2.5276 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 387 м2,

заедно с изградените в него 

сгради: сграда № 63427.2.5276.1-

масивна двуетажна със ЗП от

108 м2,с маза под нея, сграда №

63427.2.5276.3-масивна едноет.

Със ЗП от 110 м2,ведно със

сграда № 63427.2.5276.2-масивна

едноетажна със ЗП от 13 м2,

представляваща разширение към

сграда № 63427.2.5276.3, сграда

№ 63427.2.5276.4-масивна 

едноетажна със ЗП от 36 м2

Със З-д № 5-95-00-32/

14.01.2015 г. на ОУ-област 

Русе се отписва част от 

имота: сграда с ид. 

63427.2.5276.4 със ЗП 36 

м2 - едноетажна, масивна. 

Сградата минава в 

собственост на ТПК 

"Солидарност" - Русе

Съгласно Заповед №

5-96-00-389/21.05.19 г. на 

ОУ-област Русе д Договор 

№ 96-00-42/

06.06.19 г. част от имота: 

масивна двуетажна сграда 

с ид. 63427.2.5276.1 със ЗП 

108 м2 е отдадена под 

наем за срок от 10 г., чрез 

проведен търг с тайно 

наддааване на 

"Образователен център 

Диалог" ООД

549/28.12.50 г.,

7402/27.11.80 г.,

1134/18.03.02 г.

4414 частна 18.08.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във 

връзка с чл.71 и чл.2,

ал.3 от ЗДС,ПМС №№

35/49 г. и 1247/50 

г.по

ЗОЕГПНС и 21/48 г.

и др.
ПИ №

63427.2.15 ул."Рила" № 10 Държавен

72% ид.части от ПИ №

63427.2.15, целия с площ от

1804 м2, представляващ дворно

място, заедно с изградените в

него сгради, както следва:

1.65,51% ид.части от сграда №

63427.2.15.1,представляваща

масивна двует.сграда с дървен

гредоред със ЗП от 835 м2,

72% ид.части от сграда №

63427.2.15.2 със ЗП от 79 м2,

сграда № 63427.2.15.3 със ЗП от

245 м2, 72% ид.части от сграда №

63427.2.15.4 със ЗП от 54 м2,

сграда № 63427.2.15.5 със ЗП от

22 м2

Съставени нови АЧДС

№№ 6927 и 6928/

08.09.2020 г.

334/28.12.50 г.,

10106/02.01.96 г.,

3006/14.04.04 г.,

3125/24.08.04 г.,

4320/09.05.08 г.



4415 частна 27.08.2008
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.45, ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 083021 местност "Ески балък" Държавен

прилежащ терен към "Склад"

от "Стопански двор" с площ от

2, 306 дка

4416 частна 27.08.2008
с.Писанец,

община Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.45, ал.10 и 11 и чл.

47,ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 000288 местност "Тетовски път" Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопански сгради - три

броя" и "Трафопост" с площ от

12,834 дка

4417 частна 09.09.2008
с.Тетово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

чл.2,ал.3 и чл.3,т.5

от ЗДС,изпълнителен

лист № 1857/55 г.,

скица
кв.77, УПИ

Х-1227 Държавен

600 м2 ид.части от УПИ Х-1227

в кв.77 по рег.план на с.Тетово,

целият с площ от 1155 м2,

представляващ застроено дворно

място 339/10.02.60 г.

4418 частна 09.09.2008
с.Тетово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

чл.2,ал.3 и чл.3,т.5

от ЗДС,изпълнителен

лист № 1263/54 г.,

скица
кв.93, УПИ

ХVІ-1061 Държавен

УПИ ХVІ-1061 в кв.93 по рег.план

на с.Тетово с площ от 1200 м2,

представляващ дворно място 344/10.02.60 г.

4419 частна 09.09.2008
с.Тетово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

чл.2,ал.3 и чл.3,т.5

от ЗДС,изпълнителен

лист № 1263/54 г.,

скица
кв.93, УПИ

ХVІІ-1061 Държавен

УПИ ХVІІ-1061 в кв.93 по рег.план 

на с.Тетово с площ от 945 м2,

представляващ дворно място 344/10.02.60 г.

4420 частна 09.09.2008
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2,ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС,АИОИ № 998/

52 г., скица кв.28, ПИ № 128 Отписан

260 м2 ид.части от ПИ № 128 в

кв.28 по рег.план на с.Караманово

целият с площ 4 100 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-927/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе 14/28.10.60 г.

4421 частна 25.09.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.71 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,ЗНЧИМП-указ №

Ц-4872/24.12.47г.на

Президиума на ВНС,

скица
ПИ №

63427.2.5188 ул."Шипка" № 6 Държавен

28,205% ид.части от ПИ №

63427.2.5188 по кад.карта на гр.

Русе,целия с площ 1553 м2 и

28,205% ид.части от построените

в него 4 броя сгради

831/28.12.50 г.,

393/30.01.01 г.

4422 частна 25.09.2008
с.Басарбово,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

11 от ЗН и скица
кв.24, УПИ

ІХ-375 Отписан

УПИ ІХ-375 в кв.24 по рег.план на 

с.Басарбово,представляващ 

дворно място с площ от 800 м2

и построената в него паянтова

едноетажна жилищна сграда с

площ от 40 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-556/09.07.2012 г. 

на ОУ-област Русе

192/14.02.78 г.,

9817/11.04.95 г.

4423 частна 25.09.2008
с.Басарбово,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

11 от ЗН и скица
кв.24, УПИ

ХVІІ-375 Държавен

УПИ ХVІІ-375 в кв.24 по рег.план

на с.Басарбово,представляващ

дворно място с площ от 800 м2

192/14.02.78 г.,

9818/11.04.95 г.



4424 частна 25.09.2008
с.Сваленик,

общ.Иваново

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.45, УПИ

Х Държавен

УПИ Х в кв.45 по рег.план на

с.Сваленик,представляващ прил.

Терен с площ 8162 м2 към

"Второстепенна сграда" от

"Стопански двор" няма

4425 частна 25.09.2008
с.Писанец,

община Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС,във връзка с

чл.3,т.5 от ЗДС,АИОИ

№ 669/53 г., скица
кв.14, УПИ

VІ-83 Отписан

УПИ VІ-83 в кв.14 по рег.план на

с. Писанец,представляващ

дворно място с площ 1193 м2

Отписан със З-д №

ДС 9500-564/

08.08.2011 г. на ОУ - 

област Русе 8/02.08.56 г.

4426 частна 25.09.2008
с.Могилино,

общ.Две могили

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

11 от ЗН, скица
кв.33, УПИ

V-239 Отписан

УПИ V-239 в кв.33 по рег.план на

с. Могилино,представляващ

дворно място с площ 890 м2 и

построената в него полумасивна

едноетажна жилищна сграда със 

ЗП от 46 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-429/13.07.16 г. 

На ОУ-област Русе

21/23.02.71 г.,

актуализиран на

01.12.83 г.

4427 частна 25.09.2008
с.Красен,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.45,

ал.10 и 11 от

ППЗСПЗЗ и др. кв.58, УПИ V Държавен

УПИ V в кв.58 по рег.план на

с.Красен с площ 3797 м2,

представляващ прилежащ терен

към "Селскостопанска сграда" от 

"Стопански двор" няма

4428 частна 06.10.2008
с.Кривина,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3,

ал.5 и чл.71 от ЗДС,

чл.20 от 

НСДТ,изп.лист

№ 438/54 г. и др.
кв.18, УПИ

ХІ-38 Отписан

УПИ ХІ-38 в кв.18 по рег.план на

с.Кривина,представляващ

дворно място с площ от 500 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-773/30.08.12 г.

на ОУ-област Русе 11/16.12.55 г.

4429 частна 07.10.2008
с.Дряновец,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС

във връзка с Пост.на

Районен съд-Бяла от

14.06.85г.за 

възлагане 

в полза на държавата,

скица
кв.66, ПИ №

95 Държавен

1/2 ид.част от ПИ № 95 по кад.

План на с.Дряновец,целият с 

площ 1725 м2,за който са 

отредени УПИ І и УПИ ІІ в кв.66 по 

рег.план, ведно с построените в

него жилищна сграда - полумас.

Двуетажна със ЗП 50 м2, РЗП - 

90 м2 и лятна кухня - полумасивна 

със ЗП от 8 м2 няма

4430 публична 07.10.2008
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС във

връзка с Разпореж-

дане № 945/53г.на 

МС

скица на имота имот № 000159 местност "Локвата" Други

ПИ № 000139 по КВС на

землището на с.Иваново с площ

от 44,135 дка,начин на трайно

ползване:Складов терен, ведно с 

построените в него 16 броя сгради

Съставен акт за

поправка № 4509/

17.12.08 г. и нов АПДС № 

4760/13.09.2010 г.

0600/18.11.02г.на

ДА "Държавен

резерв и 

военновр.

Запаси"по реда на

чл.70,ал.2 от ЗДС



4431 частна 07.10.2008
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 974/27.01.53

г., скица на имота
кв.56, УПИ

ІV-257 Отписан

УПИ ІV-257 в кв.56 по рег.план

на с.Сандрово с площ 750 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

9500-597/04.12.08г.на

ОУ-област Русе като

неправилно съставен 4/19.11.55 г.

4432 частна 07.10.2008
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, във 

връзка с чл.45,ал.10  

и ал.11 и чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

501.2314 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопански сгради" от

Стопански двор с площ 2742 м2

4433 публична 14.10.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.4 от ЗДС,

решение № 1028/06/

06г.на ВКС-ІVбгр.отд.,

скици
ПИ №

63427.2.2339 ул."Розова долина" № 42 Други

сграда № 63427.2.2339.5 по к.к.

на гр.Русе-работилница-масивна 

едноетажна със ЗП 414 м2, сграда 

№ 63427.2.2339.8 по к.к. на гр.Русе-

работилница-масивна едноетажна 

със ЗП 106 м2, сграда № 

63427.2.2339.12 по к.к. на гр.Русе-

работилница-масивна едноетажна 

със ЗП 712 м2
сградите са построени върху

терен - частна собственост

Съставен нов АПДС №

6437/25.10.2017 г. няма

4434 частна 16.10.2008
с.Николово,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,З-д №

917/01.04.92г.на МФ

по ЗИПО,РМС № 471/

23.11.95г.,З-д № РД

02-14-

981/02.09.08г.на

МРРБ,скица
ПИ №

000510 местност "Текето" Държавен

Дом за гости № 1,представляващ

едноетажна монолитна сграда

със ЗП 1094 м2, Дом за гости №2

масивна сграда,състояща се от

3 блока,свързани с топла връзка,

Дом за гости № 3-двуетажна 

масивна сграда със сутерен със

ЗП от 158 м2 и мансарден етаж

със ЗП от 145 м2.
Сградите са построени в ПИ №

000510 по КВС на землището на

с.Николово, с начин на трайно

ползване - лесопарк, собственост 

на ДАГ.

5149/30.11.74г.,

актуализиран на

13.04.90г. И АДС

№ 2698/05.09.03г.

4435 частна 23.10.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с 

решение № 

631/02г.на

МС,решение № 1/02г.

На СГС, скица
ПИ №

63427.81.16 местност "Сръбчето" Други

ПИ № 63427.81.16 по кад.карта

на гр.Русе с площ 57084 м2 и

изградените в него 18 броя

сгради

Съставени нови АДС

№№ 4673, 4674, 4675, 

4676,4677,4678 и 4679/ 

19.10.2009 г. 1102/08.02.02 г.



4436 частна 23.10.2008
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,присъда

за неплатени данъци,

изп.лист № 428/53г.,

скица
кв.70, УПИ

Х-760 Отписан

850 м2 ид.части от УПИ Х-760

в кв.70 по рег.план на село

Смирненски, целия с площ от

1041 м2, представляващ дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-1129/03.12.12 г.

на ОУ-област Русе 11/20.05.54 г.

4437 частна 24.10.2008
с.Малко Враново,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.

3,т.5 от ЗДС, АИОИ №

1494/16.06.53г.,скица
кв.5, УПИ

ХV-66 Държавен

УПИ ХV-66 в кв.5 по рег.план на

с. Малко Враново с площ от

900 м2, представляващ 

застроено дворно място

15/21.09.56 г.,

78/16.04.79 г.

4438 частна 24.10.2008
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

659/53г., скица
кв.12, ПИ №

331 Отписан

ПИ № 331 в кв.12 по кад.план на

с.Щръклево,представляващ

дворно място с площ 1001 м2

Отписан със З.д №

5-95-00-467/20.07.17 г.

на ОУ-област Русе 60/10.05.56 г.

4439 частна 24.10.2008
с.Черешово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,изп.лист

№ 386/09.04.53г.,

скица
кв.29, УПИ

ХХ-234 Държавен

УПИ ХХ-234 в кв.29 по рег.план

на с.Черешово с площ 910 м2,

представляващ незастроено

дворно място 18/27.01.55

4440 частна 24.10.2008
с. Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ

№ 1208/53г., скица
кв.55, УПИ

ХІІ-470 Отписан

500 м2 ид.части от УПИ ХІІ-470

в кв.55 по рег.план на с.Борисово

целият с площ от 1780 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-862/25.09.15 г.

на ОУ-област Русе 37/30.05.56 г.

4441 частна 24.10.2008
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

1819/53 г., скица ПИ № 193 Отписан

ПИ № 193 по кад.план на 

с.Кошов, за който е отреден

УПИ І в кв.88 по рег.план с площ

от 980 м2, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-493/22.07.14 г.

на ОУ-област Русе 19/20.07.56 г.

4442 частна 27.10.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,т.5

от ЗДС,присъда № 1/

45г., изп.лист № 463/

54г.,акт за въвод във

владение от 

09.11.54г.

И др.
кв.5, УПИ 

VІ-325 Отписан

УПИ VІ-325 в кв.5 по рег.план на

с.Новград с площ 900 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-929/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

6/21.01.51 г.,

16/09.04.55 г.,

126/10.03.71 г.



4443 частна 27.10.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,т.5

от ЗДС,изп.лист № 

755/52г.,акт за въвод

във владение от

16.03.53 г. и др.
кв.31, УПИ

Х-279 Отписан

УПИ Х-279 в кв.31 по рег.план на

с.Новград с площ 500 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-929/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

24/20.05.53 г.,

актуализиран на

28.11.83 г.

4444 частна 28.10.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,т.5

от ЗДС,изп.лист №

469/54г., скица
кв.42, УПИ

VІ-71 Отписан

УПИ VІ-71 в кв.42 по рег.план на

с.Новград с площ 980 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-802/12.09.12 г.

на ОУ-област Русе

14/09.04.55 г.,

актуализиран на

28.11.83 г.

4445 частна 28.10.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,т.5

от ЗДС,изп.лист №

752/52г.,акт за въвод

във владение от 

16.03.53 г. и др.
кв.7, УПИ

VІІ Отписан

УПИ VІІ в кв.7 по рег.план на

с.Новград с площ 500 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-802/12.09.12 г.

на ОУ-област Русе

37/20.05.55 г.,

актуализиран на

29.11.83 г.

4446 частна 28.10.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.3,т.5

от ЗДС,изп.лист 

№467/54 г.,акт за 

въвод във владение

от 09.11.54г. И др.
кв.30, УПИ

ХV-388 Отписан

УПИ ХV-388 в кв.30 по рег.план на

с.Новград с площ 700 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-929/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

12/09.04.55 г.,

актуализиран на

28.11.83 г.

4447 публична 28.10.2008
гр.Бяла,

общ.Бяла

чл.68 от ЗДС,във вр.с

писмо вх.№ 6700-06/

18.04.08г.-ПК-Бяла,

акт за узаконяване №

1/96г. И др.
кв.175, ПИ №

626 ул."Панайот Волов" № 11 Други

изменение:  Текста "УПИ ІV-626 в

кв.175 по рег.план на гр.Бяла с

площ от 1991 м2" да се чете:

"ПИ № 626 по кад.план на гр.Бяла

с площ от 1995,6 м2,за който е

отреден УПИ ІV-626 в кв.175 по

рег.план на гр.Бяла.

Допълнение:  Сграда 3-масивна

двуетажна със ЗП 50 м2,

представляваща обект "Магазин

за пром.стоки" на І-ви етаж със

ЗП 50 м2 и обект "Павилион за

закуски" на ІІ-ри етаж със ЗП от

50 м2,построена 1996 г. 3926/26.04.06 г.

4448 частна 28.10.2008
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

895/53 г., скица
кв.10, ПИ № 

171 Отписан

част от ПИ № 171 по кад план на

с.Бабово с площ 500 м2 ид.част

от целия с площ 2170 м2,

представляващ застроено дворно

място, за което е отреден УПИ

ХІV в кв.10 по рег.план на село

Бабово

Отписан със З-д №

5-95-00-233/18.03.19 г.

на ОУ - област Русе 11/20.04.56 г.



4449 частна 29.10.2008
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3,т.5 от ЗДС, АИОИ

№ 7/15.03.56г.,скица кв.22, ПИ № 20 Отписан

част от ПИ № 20 по кад.план на

с.Бабово с площ от 500 м2 ид.

част от целия с площ 1490 м2,

представляващ застроено дворно

място, за което е отреден УПИ

ХV по регулационния план

Отписан със З-д №

5-95-00-429/16.04.15 г.

на ОУ-област Русе 23/20.04.56 г.

4450 частна 29.10.2008
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

788/53 г., скица
кв.14, ПИ №

149 Отписан

част от ПИ № 149 по кад.план на

с.Бабово с площ 750 м2 ид.част

от целия с площ 3950 м2,

представляващ застроено дворно

място, за което са отредени

УПИ ХІ, ХІІ и ХІІІ ро рег.план

Отписан със З-д №

5-95-00-235/18.03.19 г.

на ОУ - област Русе 24/20.04.56 г.

4451 частна 29.10.2008
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3

т.5 от ЗДС, АИОИ №

2769/53г., скица
част от ПИ №

1791 Отписан

част от ПИ № 1791 по кад.план на

с.Щръклево с площ 210 м2 ид.

част от целия с площ 1028 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-467/20.07.17 г.

на ОУ-област Русе 32/10.05.56 г.

4452 частна 29.10.2008
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във 

връзка с чл.3,т.5 от

ЗДС,АИОИ № 1723/

53 г., скица
кв.37, ПИ №

587 Отписан

ПИ № 587 в кв.37 по кад.план на

с.Щръклево,представляващ

дворно място с площ 506 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-295/12.04.12 г.

на ОУ-област Русе

97/10.05.56 г.,

атуализиран на

16.01.84 г.

4453 частна 29.10.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,разпор.

№ 38/63 г.на МС, т.1,

"ж", скица № 4067/08г.

ПИ №

63427.228.36

местност "Халилов дол" (бивш 

имот № 000190 по КВС) Други

ПИ с идентификатор 63427.228.36

по кад.карта на гр.Русе с площ

от 65 463 м2 и построените в

него 7 / седем / броя сгради

бивш имот № 000190 по 

КВС

няма

4454 частна 29.10.2008
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

2659/53 г., скица
ПИ №

1772 Отписан

част от ПИ № 1772 по кад.план

на с.Щръклево с площ 900 м2

ид.част от целия с площ 1256 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-944/08.12.2014 г. 

на ОУ-област Русе

3/15.11.56 г.,

138/10.05.56 г.,

3/15.11.56 г.,

актуализиран на

26.11.83 г.

4455 частна 31.10.2008
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС,във вр.с

чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 1998/52г.,

скица на имота
кв.49, ПИ №

363 Отписан

ПИ № 363 в кв.49 по кад.план на

с.Щръклево, представляващ

дворно място с площ 1178 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-944/08.12.2014 г. 

на ОУ-област Русе

72/10.05.56 г.,

актуализиран на

14.02.84 г.

4456 частна 31.10.08 г.
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3

т.5 от ЗДС, АИОИ №

1982/53г., договор за

доброволна делба от

03.04.86г., скица ПИ № 173 Отписан

ПИ № 173 по кад.план на

с.Щръклево с площ 813 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-2/03.01.2013 г.

на ОУ-област Русе

163/10.05.56 г.,

386/10.10.83 г.,

387/10.10.83 г.



4457 частна 03.11.2008
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

1764/53г., скица ПИ № 781 Отписан

ПИ № 781 по кад.план на

с. Щръклево с площ 531 м2,

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-944/08.12.2014 г. 

на ОУ-област Русе

118/17.05.56 г.,

актуализиран на

05.05.83 г.

4458 частна 03.11.2008
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

1769/53г., скица ПИ № 463 Отписан

част от ПИ № 463 по кад.план на

с. Щръклево с площ 450 м2

ид.част от целия с площ 647 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-538/05.07.2012 г. 

на ОУ-област Русе като 

неправилно съставен

117/10.05.56 г.,

актуализиран на

22.06.83 г.

4459 частна 03.11.2008
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

6775/53г., скица ПИ № 1573 Отписан

част от ПИ № 1573 по кад.план на

с.Щръклево с площ 790 м2

ид.част от целия с площ от

895 м2, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-944/08.12.2014 г. 

на ОУ-област Русе

113/10.05.56 г.,

актуализиран на

26.11.83 г.

4460 публична 05.11.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68,чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл.

7,ал.3,т.1 и чл.20,ал.1

от ЗГ, скица ПИ № 000606 местност "Без местност" Други

ПИ № 000606 по КВС на

землището на гр.Бяла с начин на

тр.ползване - залесена горска

територия с площ от 13,393 дка

4461 публична 05.11.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68,чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл.

7,ал.3,т.1 и чл.20,ал.1

от ЗГ, скица ПИ № 000612 местност "Градище" Други

ПИ № 000612 по КВС на 

землището на гр.Бяла с начин на

тр.ползване - поляна с площ от

0,028 дка 

4462 публична 05.11.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68,чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл.

7,ал.3,т.1 и чл.20,ал.1

от ЗГ, скица ПИ № 000613 местност "Градище" Други

ПИ № 000613 по КВС на

землището на гр.Бяла с начин на

тр.ползване - поляна с площ от

0,224 дка

4463 публична 05.11.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68,чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл.

7,ал.3,т.1 и чл.20,ал.1

от ЗГ, скица ПИ № 000616 местност "Полето" Други

ПИ № 000616 по КВС на

землището на гр.Бяла с начин на 

тр.ползване - залесена горска

територия с площ 0,603 дка

4464 публична 05.11.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68,чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл.

7,ал.3,т.1 и чл.20,ал.1

от ЗГ, скица ПИ № 000624 местност "Градище" Други

ПИ № 000624 по КВС на

землището на гр.Бяла с начин на 

тр.ползване - залесена горска 

територия с площ 3,592 дка

4465 публична 05.11.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68,чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл.

7,ал.3,т.1 и чл.20,ал.1

от ЗГ, скица ПИ № 000625 местност "Градище" Други

ПИ № 000625 по КВС на

землището на гр.Бяла с начин на

тр.ползване - залесена горска 

територия с площ 0,199 дка



4466 публична 05.11.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68,чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл.

7,ал.3,т.1 и чл.20,ал.1

от ЗГ, скица ПИ № 000626 местност "Градище" Други

ПИ № 000626 по КВС на

землището на гр.Бяла с начин на 

тр.ползване - залесена горска 

територия с площ 0,184 дка

4467 публична 05.11.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68,чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл.

7,ал.3,т.1 и чл.20,ал.1

от ЗГ, скица ПИ № 000440 местност "Без местност" Други

ПИ № 000440 по КВС на

землището на гр.Бяла с начин на 

тр.ползване - залесена горска 

територия с площ 0,328 дка

4468 публична 05.11.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68,чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл.

7,ал.3,т.1 и чл.20,ал.1

от ЗГ, скица ПИ № 000604 местност "Без местност" Други

ПИ № 000604 по КВС на

землището на гр.Бяла с начин на 

тр.ползване - залесена горска 

територия с площ 0,125 дка

4469 частна 11.11.2008
с.Пиперково,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3

т.5 от ЗДС,изп.лист №

418/53г.,акт за въвод

във владение от

15.07.53г., скица
кв.10, УПИ

ХХ-265 Отписан

УПИ ХХ-265 в кв.10 по рег.план

на с.Пиперково с площ от 518 м2, 

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-769/30.08.2012 г. 

на ОУ-област Русе 4/11.02.55 г.

4470 частна 11.11.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3

т.5 от ЗДС,изп.лист №

758/52г.,акт за въвод

във владение от

1953г., скица
кв.84, УПИ

VІІ Отписан

УПИ VІІ в кв.84 по рег.план на

с.Новград с площ от 500 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-802/12.09.2012 г. 

на ОУ-област Русе

32/20.05.55 г.,

актуализиран на

29.11.83 г.

4471 частна 11.11.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.3

т.5 от ЗДС,изп.лист №

750/52г.,акт за въвод

във владение от

1953г., скица
кв.4, УПИ

ІХ-168 Отписан

УПИ ІХ-168 в кв.4 по рег.план на

с.Новград с площ от 1000 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-929/12.10.2012 г. 

на ОУ-област Русе

27/20.05.55 г.,

актуализиран на

29.11.83 г.

4472 частна 11.11.2008
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

913/53 г., скица
кв.10, ПИ №

170 Отписан

част от ПИ № 170 по кад.план на

с.Бабово с площ 500 м2 ид.част

от целия с площ от 2 615 м2,

представляващ застроено дворно

място, за което са отредени

УПИ ХV, ХVІ и ХVІІ в кв.10 по рег.

План на с. Бабово

Отписан със З-д №

5-95-00-288/16.05.16 г.

на ОУ-област Русе 20/20.04.56 г.



4473 частна 12.11.2008
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

1040/56 г., скица
кв.8, ПИ №

111 Държавен

ПИ № 111 в кв.8 по рег.план на

с.Бабово с площ от 1200 м2,

представляващ застроено

дворно място

15/20.04.56 г.,

63/28.04.62 г.

4474 частна 12.11.2008
гр. Мартен,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,изп.лист

№ 1223/53г.на РНС

и др.
кв.77, ПИ №

1175 Държавен

ПИ № 1175 в кв.77 по кад.план

на гр. Мартен, представляващ

дворно място с площ от 750 м2

44/29.05.54 г.,

84/10.05.62 г.

4475 частна 12.11.2008
с.Пейчиново,

община Бяла

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.3

т.5 от ЗДС,конфиска-

ция,присъда с ПМС

№ 20, протокол №

123/23.02.42г.,скица
кв.42, УПИ

VІІІ-147 Отписан

УПИ VІІІ-147 в кв.42 по рег.план

на с.Пейчиново с площ 1020 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-384/18.05.12 г. на 

ОУ-област Русе като 

неправилно актуван

4/10.05.51г.,

44/31.07.86 г.

4476 частна 12.11.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с

чл.45,ал.ал.10 и 11 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 050023 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Краварник" от "Кравеферма" с

площ от 4,743 дка

4477 частна 12.11.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.321.27 местност "Красенското" Държавен

ПИ № 63427.321.27 по кад.карта

на гр.Русе с площ 615283 м2 с

начин на трайно ползване - нива

4478 частна 12.11.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.321.28 местност "Орловица" Държавен

ПИ № 63427.321.28 по кад.карта

на гр.Русе с площ 198 408 м2 с

начин на трайно ползване - нива

4479 частна 12.11.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.321.29 местност "Орловица" Държавен

ПИ № 63427.321.29 по кад.карта 

на гр.Русе с площ 829 813 м2 с

начин на трайно ползване - нива

4480 частна 12.11.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.321.26 местност "Красенското" Държавен

ПИ № 63427.321.26 по кад.карта

на гр.Русе с площ 591647 м2 с

начин на трайно ползване - нива



4481 частна 12.11.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.318.155 местност "Гърков дол" Държавен

ПИ № 63427.318.155 по кад.карта

на гр.Русе с площ 416 192 м2 с

начин на трайно ползване - нива

4482 частна 12.11.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.268.43 местност "Мерата" Държавен

ПИ № 63427.268.43 по кад.карта

на гр.Русе с площ 159 490 м2

с начин на трайно ползване - лозе

Съгласно писмо вх.№

2400-154/08.12.08г.от

директора на ОД "ЗГ"-

Русе и скица № 14892/

01.12.08г. Текста: " с

начин на тр.ползване-

лозе",  да се чете: "с

начин на тр.ползване - 
нива"

4483 частна 20.11.2008
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС,АИОИ №

253/53 г., скица
кв.75, ПИ №

1150 Отписан

част от ПИ № 1150 по кад.план

на гр. Глоджево с площ от 

1000 м2 ид.част от целия с площ

3 239 м2, представляващ

застроено дворно място, за което 

са отредени УПИ VІІІ, ІХ, Х и ХІ в 

кв.75 по рег.план на гр.Глоджево

Отписан със З-д №

9500-204/01.06.2010 г.

на ОУ-област Русе

като неправилно актуван

4484 публична 02.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС,

скици
ПИ №

63427.8.651 бул."Тутракан" № 20 Държавен

ПИ № 63427.8.651 по кад.карта

на гр.Русе с площ 6790 м2 и

изградените в него 4 броя сгради 4814/3804/74 г.,

3817/18.10.05 г.

4485 частна 02.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.318.185 местност "Гърков дол" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 20 187 м2

4486 частна 02.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.179.25 местност "Под ормана" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 8 646 м2

4487 частна 02.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.318.178 местност "Гърков дол" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 4 044 м2 413/06.02.01 г.



4488 частна 02.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.318.171 местност "Гърков дол" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 4 338 м2 420/06.02.01 г.

4489 частна 02.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.318.172 местност "Гърков дол" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 3 269 м2 419/06.02.01 г.

4490 частна 02.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.318.173 местност "Гърков дол" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 2 034 м2 418/06.02.01 г.

4491 частна 02.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.179.6 местност "Под ормана" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 7 527 м2 2193/25.02.03 г.

4492 частна 02.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

63427.179.26 местност "Под ормана" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански

двор" с площ от 8 591 м2

106/23.09.99 г.,

3943/26.05.06 г.

4493 частна 02.12.2008
гр.Ветово,

общ.Ветово

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

179005 местност "Чукур бунар" Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопанска сграда" в

"Стопански двор" с площ от 2 дка

4494 частна 03.12.2008
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от ЗДС

във връзка с чл.3,т.5

от ЗДС,АИОИ № 58/

56 г., скица
кв.28, УПИ

ІІ-288 Държавен

УПИ ІІ-288 в кв.28 по рег.план на

с.Ново село с площ от 1080 м2,

представляващ незастроено

дворно място 37/15.01.65 г.

4495 частна 03.12.2008
с.Тетово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС,

скица
кв.57, УПИ

VІІІ-800 Държавен

УПИ VІІІ-800 в кв.57 по рег.план

на с.Тетово с площ от 750 м2,

представляващ застроено дворно

място 341/10.02.60 г.



4496 частна 03.12.2008
с.Тетово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС,

скица, изп.лист № 

719/ 53 г.
кв.120, УПИ

ХVІ-307 Отписан

УПИ ХVІ-307 в кв.120 по рег.план

на с.Тетово с площ от 940 м2,

представляващ застроено дворно

място

Отписан със З-д №

5-95-00-57/29.01.19 г.

на ОУ-област Русе 2/06.07.54 г.

4497 частна 03.12.2008
с.Кошарна,

общ.Сливо поле

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв.53, УПИ

ІV-337 Държавен

прилежащ терен към "Стопанска

сграда" в "Стопански двор" с

площ от 1 850 м2

4498 частна 04.12.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 050038 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Ремонтна работилница" в

"Стопански двор" с площ от

1,191 дка

4499 частна 04.12.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС във

вр.с чл.20 от НСДТ,

изпълнителен лист №

385/53г., скица
кв.61, УПИ

ІV-67 Отписан

УПИ ІV-67 в кв.61 по рег.план на

с.Новград с площ от 1600 м2,

представляващ дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-802/12.09.12 г.

на ОУ-област Русе

10/09.04.55 г.,

актуализиран на

28.11.83 г.

4500 частна 04.12.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС, 

изпълнителен лист №

397/55г., скица
кв.61, УПИ

VІ-67 Отписан

УПИ VІ-67 в кв.61 по рег.план на

с.Новград с площ от 500 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-802/12.09.12 г.

на ОУ-област Русе

11/09.04.55 г.,

актуализиран на

28.11.83 г.

4501 частна 04.12.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5

от ЗДС,изпълнителен

лист № 754/52 г., акт

за въвод от 16.03.53г., 

скица на имота
кв.27, УПИ

ХІХ Отписан

УПИ ХІХ в кв.27 по рег.план на

с. Новград с площ от 500 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-802/12.09.12 г.

на ОУ-област Русе

22/20.05.55 г.,

актуализиран на

28.11.83 г.



4502 частна 04.12.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС, 

изпълнителен лист №

507/52г.и акт за 

въвод

във владение от

16.03.53г.,заповед №

312/57г., скица
кв.24, УПИ

ІХ Отписан

УПИ ІХ-289 в кв.24 по рег.план

на с.Новград с площ от 500 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-802/12.09.12 г.

на ОУ-област Русе

33/20.05.55 г.,

актуализиран на

29.11.83 г.

4503 частна 04.12.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

изпълнителен лист №

165/24.04.56г.,акт за

въвод от 22.01.56 г.,

з-д № 58/58г., скица
кв.29а, УПИ

VІІІ Отписан

УПИ VІІІ в кв.29а по рег.план на

с.Новград с площ от 700 м2,

представляващ незастроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-802/12.09.12 г.

на ОУ-област Русе

39/27.07.56 г.,

актуализиран на

29.11.83 г.

4504 частна 04.12.2008
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 18236/53 г.,

скица на имота
кв.16, ПИ №

44 Отписан

ПИ № 44 в кв.16 по кад.план на

с.Караманово с площ от

4486,90 м2, представляващ

незастроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-927/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

1 и 1а/24.08.53 г.,

актуализирани с

АДС №№ 1 и 1а/

11.11.83 г.

4505 публична 09.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС,реш.№

763/03 г. на МС и др.
ПИ №

63427.2.5178 ул."Розова долина" № 32 Други

ПИ № 63427.2.5178 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 2 183 м2 и

построените върху него 4 броя

сгради 2105/21.01.03 г.

4506 частна 12.12.2009
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.71 от ЗДС,плат.

Нареждане за 

плащане

на терена, скица
ПИ №

63427.83.66 местност "Слатина" Други

ПИ с идентификатор 63427.83.66

по кадастралната карта на град

Русе с площ от 10 766 м2

има съставен нов АДС № 

4872/06.06.2011 г.

9152/07.01.93 г.,

627/20.08.01 г.,

4082/01.02.07 г.

4507 частна 16.12.2008
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5

от ЗДС,присъда за

неплатени 

данъци,изп.

Лист № 460/53 г. и 

др.
кв.73, УПИ

ІІІ-1139 Отписан

УПИ ІІІ-1139 в кв.73 по рег.план

на гр.Глоджево с площ от

995 м2, представляващ

незастроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-219/20.04.18 г.

на ОУ - област Русе 44/03.05.54 г.

4508 частна 16.12.2008
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от ЗДС, 

присъда за неплатени 

данъци,изп. лист № 

192/08.04.53г., з-д № 

163/76г.,скица
кв.89, УПИ

ІХ-1290 Отписан

500 кв.м. идеални части от

УПИ ІХ-1290 в кв.89 по рег.план на 

с.Глоджево, целият с площ от

1540 м2, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-219/20.04.18 г.

на ОУ - област Русе 32/29.04.54 г.



4509 публична 17.12.2008
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.72,

ал.1 от ЗДС и скица ПИ № 000159 местност "Локвата" Други

текста в графа 3: "ПИ № 000139"

да се чете: "ПИ № 000159"

АДС № 4509/17.12.08г.

е за поправка на АДС

№ 4430/07.10.08 г.

Съставен нов АДС №

4760/13.09.2010 г.

4510 частна 17.12.2008
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 и чл.3,т.5 от

ЗДС, изп.лист № 

378/53 г. и др. 
кв.25, УПИ

ХІ-118 Отписан

незастроено дворно място с площ  

от 688 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-769/30.08.2012 г. 

на ОУ-област Русе

4511 публична 19.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС,

чл.3 от наредба за

ликвидиране на стоп.

Камари,З-д № РД-14-

104/99г.на МОН и др.
ПИ №

63427.2.558 ул."Цар Калоян " № 11 Други

ПИ № 63427.2.558 по кад.карта

на гр.Русе с площ 1908 м2, пред-

назначен за учебна дейност и

построените в него 6 броя сгради

767/28.12.50 г.,

724/05.11.01 г.

4512 частна 30.12.2008
с.Новград,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с

чл.45,ал.ал.10 и 11 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 050017 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Силажовместилища-4 броя"

с площ от 3,698 дка

4513 частна 30.12.2008
гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с

чл.45,ал.ал.10 и 11 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв.133, УПИ

V "Стопански двор" Държавен

УПИ V в кв.133 по рег.план на

гр.Две могили с площ от 627 м2,

представляващ прилежащ 

терен към обект "Едноетажна

масивна сграда" в Стопански двор

4514 частна 30.12.2008
с.Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с

чл.45,ал.ал.10 и 11 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 108018 Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"

с площ от 17,366 дка

4515 частна 30.12.2008
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47, 

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 515016 местност "Юг ясак" Отписан

"Свободен терен" с площ от

2,722 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-667/03.10.19 г.

на ОУ - област Русе

4516 частна 30.12.2008
гр.Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47, 

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 515018 местност "Юг ясак" Отписан

"Свободен терен" с площ от

2,163 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-667/03.10.19 г.

на ОУ - област Русе



4517 частна 30.12.2008
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 096006 местност "Каналъ бостан" Държавен

прилежащ терен към 

"Овцеферма" в "Стопански двор-2" 

с площ от 4,666 дка

4518 частна 30.12.2008
с.Бъзън,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.45,            УПИ 

ХХVІ "Стопански двор" Отписан

"Свободен терен" в "Стопански

двор" с площ от 1600 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-481/21.06.12 г.

на ОУ-област Русе

4519 частна 30.12.2008
с.Бъзън,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.45,                          

УПИ ІХ "Стапански двор" Държавен

"Свободен терен" в "Стопански

двор" с площ от 244 м2

4520 частна 30.12.2008
с.Бъзън,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.45,            УПИ 

ХХІІІ "Стапански двор" Отписан

"Свободен терен" в "Стопански

двор" с площ от 978 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-481/21.06.12 г.

на ОУ-област Русе

4521 частна 30.12.2008
с.Пиргово,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 939001 местност "Владики бари" Държавен

прилежащ терен към "Склад - 

обор за угояване на пилета" с

площ от 5,367 дка

4522 частна 30.12.2008
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 000160 местност "Полето" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански 

двор" с площ от 9,985 дка

4523 частна 30.12.2008
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 000161 местност "Полето" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански 

двор" с площ от 29,460 дка



4524 частна 30.12.2008
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др. ПИ № 000163 местност "Полето" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански 

двор" с площ от 7, 668 дка

4525 частна 30.12.2008
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.33,            УПИ 

Х-1183 "Стапански двор" Отписан

прилежащ терен към

"Ремонтна работилница" от

"Стопански двор" с площ 4199 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-789/10.11.14 г.

на ОУ-област Русе

4526 частна 30.12.2008
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.77,             

УПИ ІІІ-1156 "Стапански двор" Отписан

прилежащ терен към "Краварник"

в "Стопански двор" с площ от

3 549 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-789/10.11.14 г.

на ОУ-област Русе

4527 частна 30.12.2008
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.77,             

УПИ ХІ-1164 "Стапански двор" Отписан

прилежащ терен към "Трафопост"

от "Стопански двор"с площ 

от 772 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-789/10.11.14 г.

на ОУ-област Русе

4528 частна 30.12.2008
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.77.1,          

УПИ ІІ-1152 "Стапански двор" Държавен

прилежащ терен към обект

"Стопански сгради и навес" в

"Стопански двор" с площ 8460 м2

Имотът се разделя на:

УПИ ХІХ-1213 с площ от 

6578,10 м2 - АЧДС 

№5244/06.11.12 г. и УПИ 

ХХ-1214 с площ от 1423 м2

4529 частна 30.12.2008
с.Тръстеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.45,

ал.10 и ал.11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ

и др.
кв.77,            УПИ 

ХV-1168 "Стапански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Сеносушилня" в "Стопански

двор" с площ от 5 855 м2

4530 публична 30.12.2008
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, във

връзка с чл.3,ал.1 от

З-на за жп траспорт,

скица № 

253/04.11.08г.
кв.92,            УПИ 

І-1382 Други

УПИ І-1382 в кв.92 по рег.план

на с.Червена вода с площ от

5890 м2 и построената върху

него Тягова подстанция - 

масивна едноетажна сграда със

ЗП от 110 м2, построена 1979 г. няма



4531 публична 30.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.4

от ЗДС във връзка с

чл.35 от ПСДОР на

НА "Пътна инфр." и 

др.
ПИ №

63427.8.431 - Други

Сграда № 63427.8.431.21 по кад.

карта на гр.Русе,находяща се в

ПИ № 63427.8.431, с

предназначение: сграда на

транспорта - / пункт за 

преброяване на автомобилното 

движение и поддръжка на ГКПП 

"Дунав мост"/ - едноетажна, 

масивна със ЗП от 17 м2, 

построена 2007 г. няма

4532 публична 30.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.2,ал.2,т.4 и чл.72,

ал.1 от ЗДС,протокол

№ ПД-163/28.05.04г.

На МТС и др.
ПИ №

63427.2.4975 ул."Пристанищна" № 22 Други

В т.1: текста:  "и пет избени

помещения с обща площ 84 м2"

да се чете:  "и пет избени

помещения с обща площ 117 м2"

Допълва се: "построена 1938 г.".
Точки 2 и 3 отпадат. Вместо тях 

да се чете:  сграда №

63427.2.4975.3 - паметник на

културата, със ЗП от 388 м2 - 

масивна с носещи стени и стома-

нобетонни кострукции, част от

която със ЗП 360 м2 е на три

етажа, а останалата част със ЗП

от 28 м2 е на 4 етажа, с две 

избени помещения с обща площ

от 38 м2, построена 1914 г. 4311/16.04.08 г.

4533 частна 30.12.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС,във връзка с

чл.7,ал.3,т.1 и чл.20,

ал.1 от ЗГ, скица ПИ № 000638 местност "Без местност" Други

ПИ № 000638 по КВС на

землището на гр. Бяла, с начин

на трайно ползване - залесена

територия с площ 123,447 дка

4534 частна 30.12.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС,във връзка с

чл.7,ал.3,т.1 и чл.20,

ал.1 от ЗГ, скица ПИ № 000641 местност "Сиври тепе" Други

ПИ № 000641 по КВС на

землището на гр. Бяла, с начин

на трайно ползване - залесена

територия с площ 91,613 дка

4535 частна 30.12.2008
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС,във връзка с

чл.7,ал.3,т.1 и чл.20,

ал.1 от ЗГ, скица ПИ № 000643 местност "Без местност" Други

ПИ № 000643 по КВС на

землището на гр. Бяла, с начин

на трайно ползване - залесена

територия с площ 305,259 дка

4536 частна 30.12.2008
с.Полско Косово,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС,във връзка с

чл.7,ал.3,т.1 и чл.20,

ал.1 от ЗГ, скица ПИ № 000104 местност "Ашаорман" Други

ПИ № 000104 по КВС на

землището на с.Полско Косово, с 

начинна трайно ползване - 

залесена територия с площ 54,453 

дка



4537 частна 30.12.2008
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС,във връзка с

чл.7,ал.3,т.1 и чл.20,

ал.1 от ЗГ, скица ПИ № 071010 местност "Джулюн баир" Други

ПИ № 071010 по КВС на

землището на с.Караманово, с 

начинна трайно ползване - 

залесена територия с площ 

от 888,575 дка

4538 частна 30.12.2008
с.Караманово,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС,във връзка с

чл.7,ал.3,т.1 и чл.20,

ал.1 от ЗГ, скица ПИ № 000083 местност "Пирамидата" Други

ПИ № 000083 по КВС на

землището на с.Караманово, с 

начинна трайно ползване - 

широколистна гора с площ 

от 312,916 дка

4539 частна 30.12.2008
с.Тетово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АДС № 342/10.02.60г.

За неплатени данъци,

скица на имота
кв.63, УПИ

ХІІІ-447 Държавен

УПИ ХІІІ-447 в кв.63 по рег.план на 

с.Тетово с площ от 710 м2,

представляващ застроено дворно 

място 342/10.02.60 г.

4540 частна 30.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.2,ал.3 и чл.71 от

ЗДС,схема № 6753/

27.06.08г.на служба 

по геодезия,картогр. 

И

кадастър - гр. Русе
ПИ №

63427.1.243

ж.к."Възраждане",

ул."Капитан Маринов" № 4,

вх.1, ет.5, ап.14 Други

самостоятелен обект №

63427.1.243.2.14, находящ се на

V-тия етаж в сграда №

63427.1.243.2, изградена в ПИ №

63427.1.243 по кад.карта на гр.

Русе,представляващ 

апартамент със ЗП от 72,55 м2,

изба № 14 с площ от 6,24 м2,

заедно с 1,0691% ид.части от

ОЧС и от ОПС 9288/06.04.94 г.

4541 частна 30.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.2,ал.3 и чл.71 от

ЗДС,схема № 6754/

27.06.08г.на служба 

по геодезия,картогр. 

И

кадастър - гр. Русе
ПИ №

63427.1.243

ж.к."Възраждане",

ул."Капитан Маринов" № 4,

вх.3, ет.5, ап.14 Други

самостоятелен обект №

63427.1.243.2.44, находящ се на

V-тия етаж в сграда №

63427.1.243.2, изградена в ПИ №

63427.1.243 по кад.карта на гр.

Русе,представляващ 

апартамент със ЗП от 70,44 м2,

изба № 14 с площ от 6,24 м2,

заедно с 1,0587% ид.части от

ОЧС и от ОПС 9288/06.04.94 г.

4542 частна 30.12.2008

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.2,ал.3,чл.3,т.5 от

ЗДС,изп.лист № 811/

23.03.53г.на беленски

народен съдия, скица
кв.70,

УПИ ІХ-467 Отписан

360 м2 ид.части от УПИ ІХ-467

в кв.70 по рег.план на с. Горно

Абланово, целия с площ от

1000 м2, представляващ 

незастроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-133/20.02.17 г.

на ОУ - област Русе 72/15.02.56 г.



4543 частна 30.12.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.71 от

ЗДС,скица и схеми
ПИ №

63427.3.41

кв.Западна промишлена зона

бул."Трети март" № 1 Други

ПИ с идентификатор 63427.3.41

по кад.карта на гр.Русе с площ от 

815 м2, заедно с изградените в 

него пет сгради

Със З-д № 5-95-00-427/

12.07.2016 г. на ОУ-област 

Русе се отписва СОС с ид. 

63427.3.41.5.2

Със З-д № 5-95-00-13/

08.01.2019 г. на ОУ - 

област Русе се отписва

СОС с ид. 63427.3.41.4.2

882/28.12.50 г.,

3081/05.05.04 г.

4544 частна 30.12.2008
с. Караманово,

общ. Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, АИОИ № 

935/1952 г., скица кв.53, УПИ ХІ Отписан

незастроено дворно място с площ 

от 800 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-927/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

9/28.10.1960 г.,

актуализиран на

11.11.1983 г.

4545 публична 30.12.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС,З-д №

РД-09-332/07.04.03г.-

МОН,З-д № 2279/03г.-

кмет на общ.Русе,

протокол обр.16 и др.
ПИ №

63427.8.188

Източна промишлена зона

бул."Липник" № 119 Други

ПИ № 63427.8.188 по кад.карта

на гр.Русе с площ 6 965 м2 и

построената върху него сграда № 

63427.8.188.1 - общежитие - 

масивна пететажна сграда със

ЗП от 544 м2, построена 1981 г.

7569/15.01.82 г.,

3197/11.01.04 г.

4546 частна 30.12.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, скица
ПИ №

63427.322.4 местност "Капаклийка" Държавен

ПИ с площ от 146 424 м2, с 

начин на трайно ползване - за 

складова база няма

4547 частна 312.08
с. Обретеник,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,т.5

от ЗДС, протокол за 

предаване на 

имущество от 

06.04.53 г., скица
кв. 23, УПИ

ХІІІ-328 Отписан

дворно място с площ от

790 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-121/07.02.2013 г. 

на ОУ-област Русе

4548 частна 30.12.2008
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС и чл.2,

ал.3 от ЗДС, скица №

7226/04.07.08 г.
ПИ №

63427.104.21 местност "Лагера" Държавен

ПИ № 63427.104.21 по кад.карта

на гр.Русе с начин на трайно

ползване - изоставена орна земя с 

площ от 1 988 м2



4549 частна 30.12.2008
с.Тетово,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от ЗДС,

във връзка с чл.3,т.5

от ЗДС,протоколи 

№№

12 и 16/29.11.83 г.,

скица на имота
кв.48,                   

УПИ ХV Отписан

1800 кв.м. Ид. Части от

УПИ ХV в кв. 48 по рег. План на

с. Тетово, целият с площ от

8300 кв.м., представляващ

"Складова база"

На основание З-д № ДС 

9500-633/

01.09.2011 г. на ОУ-

област Русе и договор №

ДС 9600-54/20.10.2011г.

За прекратяване на

съсобствеността чрез

изкупуване дела на

държавата от съсобствен

имот, със Заповед №

ДС 9500-751/26.10.11 г.

на ОУ-област Русе,

имотът е отписан от 

актовите книги за 

държавна собственост

4550 частна 30.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.71 от ЗДС,плат.

Нареждане за 

плащане

на терена, скица
ПИ №

63427.83.63

местност "Слатина"

кв. ІІ-а етап Други

ПИ с идентификатор 63427.83.63

по кад.карта на гр.Русе с площ

от 6003 м2

има съставен нов АДС № 

4869/06.06.2011 г.

9152/07.01.93 г.,

актуализиран 

09.93,

627/20.08.08 г.,

4076/01.02.07 г.

4551 частна 30.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.71 от ЗДС,плат.

Нареждане за 

плащане

на терена, скица
ПИ №

63427.83.65

местност "Слатина"

кв. ІІ-а етап Други

ПИ с идентификатор 63427.83.65

по кад.карта на гр.Русе с площ

от 362 м2

има съставен нов АДС № 

4871/06.06.2011 г.

9152/07.01.93 г.,

актуализиран 

09.93,

627/20.08.08 г.,

4081/01.02.07 г.

4552 частна 30.12.2008
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.71 от ЗДС,плат.

Нареждане за 

плащане

на терена, скица
ПИ №

63427.83.64

местност "Слатина"

кв. ІІ-а етап Други

ПИ с идентификатор 63427.83.64

по кад.карта на гр.Русе с площ

от 12161 м2

има съставен нов АДС № 

4870/06.06.2011 г.

9152/07.01.93 г.,

актуализиран 

09.93,

627/20.08.08 г.,

4080/01.02.07 г.

4553 частна 27.01.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68, чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

63427.72.16 местност "Узунджата" Държавен

ПИ № 63427.72.16 по кад.карта

на гр.Русе с площ 294 574 м2,

представляващ земеделска земя

с начин на трайно ползване-нива

0087/02.99 г. и

609/23.07.01 г.

4554 частна 27.01.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68, чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

45,ал.10 и 11 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

63427.72.12 местност "Узунджата" Държавен

ПИ № 63427.72.12 по кад.карта

на гр.Русе с площ 9 999 м2,

представляващ земеделска земя

с начин на трайно ползване-нива

0087/02.99 г. и

609/23.07.01 г.



4555

за поправка частна 02.02.2009
с.Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.72,

ал.1 от ЗДС във вр.с

чл.2,ал.3 и чл.3,ал.5

от ЗДС, скица
кв.56,                   

УПИ ІV-257 Държавен

текста: "парцел ІV-257 в кв.56 с

площ 750 м2" да се чете:

"УПИ ІV-257 в кв.56 по рег.план на 

с.Сандрово, представляващ

застроено дворно място с площ

от 750 м2"

Отписан със З-д №

5-95-00-195/27.03.20 г.

на ОУ - област Русе

4/19.11.55 г.,

335/31.10.2000 г.

4556 частна 09.03.2009
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.45,ал.1 от ЗДС,

съгласувателно п-мо

№ 90-04-1232/08г.на

МРРБ,договор № 

9600-15/12.02.09г.,

схема
ПИ №

63427.2.5422

пл."Свобода" № 7,

секция "В", вх.5, ет.2, ап.6 Държавен

12,01/2603 ид.части от ПИ №

63427.2.5422 по кад.карта на гр.

Русе, целият с площ 2584 м2 и 

изградения в него самостоятелен

обект с идент.63427.2.5422.1.6,

представляващ апартамент № 6,

етаж 2 в секция "В", вход 5 с 

обща площ 87,81 м2, в т.ч. ЗП

64,92 м2, заедно с 0,461% ид.ч.

от ОЧС

4557 частна 09.03.2009
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.45,ал.1 от ЗДС,

съгласувателно п-мо

№ 90-04-1232/08г.на

МРРБ,договор № 

9600-15/12.02.09г.,

схема
ПИ №

63427.2.5422

пл."Свобода" № 7,

секция "В", вх.5, ет.2, ап.7 Държавен

12,01/2603 ид.части от ПИ №

63427.2.5422 по кад.карта на гр.

Русе, целият с площ 2584 м2 и 

изградения в него самостоятелен

обект с идент.63427.2.5422.1.7,

представляващ апартамент № 7,

етаж 2 в секция "В", вход 5 с 

обща площ 86,60 м2, в т.ч. ЗП

63,71 м2, заедно с 0,461% ид.ч.

от ОЧС

4558 частна 09.03.2009
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.45,ал.1 от ЗДС,

съгласувателно п-мо

№ 90-04-1232/08г.на

МРРБ,договор № 

9600-15/12.02.09г.,

схема
ПИ №

63427.2.5422

пл."Свобода" № 7,

секция "В", вх.5, ет.2, ап.8 Държавен

12,01/2603 ид.части от ПИ №

63427.2.5422 по кад.карта на гр.

Русе, целият с площ 2584 м2 и 

изградения в него самостоятелен

обект с идент.63427.2.5422.1.8,

представляващ апартамент № 8,

етаж 2 в секция "В", вход 5 с 

обща площ 86,61 м2, в т.ч. ЗП

63,72 м2, заедно с 0,461% ид.ч.

от ОЧС

4559 частна 09.03.2009
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.45,ал.1 от ЗДС,

съгласувателно п-мо

№ 90-04-1232/08г.на

МРРБ,договор № 

9600-15/12.02.09г.,

схема
ПИ №

63427.2.5422

пл."Свобода" № 7,

секция "А", вх.1, ет.2, ап.10 Държавен

9,82/2603 ид.части от ПИ №

63427.2.5422 по кад.карта на гр.

Русе, целият с площ 2584 м2 и 

изградения в него самостоятелен

обект с идент.63427.2.5422.1.10,

представляващ апартамент № 10,

етаж 2 в секция "А", вход 1 с 

обща площ 70,23 м2, в т.ч. ЗП

51,51 м2, заедно с 0,377% ид.ч.

от ОЧС



4560 частна 09.03.2009
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.45,ал.1 от ЗДС,

съгласувателно п-мо

№ 90-04-1232/08г.на

МРРБ,договор № 

9600-15/12.02.09г.,

схема
ПИ №

63427.2.5422

пл."Свобода" № 7,

секция "А", вх.1, ет.3, ап.25 Държавен

8,73/2603 ид.части от ПИ №

63427.2.5422 по кад.карта на гр.

Русе, целият с площ 2584 м2 и 

изградения в него самостоятелен

обект с идент.63427.2.5422.1.25,

представляващ апартамент № 25,

етаж 3 в секция "А", вход 1 с 

обща площ 68,78 м2, в т.ч. ЗП

51,42 м2, заедно с 0,335% ид.ч.

от ОЧС няма

4561 частна 12.03.2009
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с

чл.45,ал.ал.10 и 11 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 087004 местност "Каналъ бостан" Държавен

"Свободен терен" от

"Стопански двор" с площ от

13,487 дка

4562 частна 12.03.2009
гр.Мартен,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с 

чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 1231/53 г. и 

др. ПИ № 456 Отписан

500 м2 ид.части от ПИ № 456 по

кад.план на гр.Мартен, целият с

площ от 3 258 м2, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-572/29.05.13 г.

на ОУ-област Русе 43/29.05.54 г.

4563 публична 09.04.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.2 от

ЗДС,във връзка с чл.

12 от ЗВ, скица
ПИ № 

63427.270.25 местност "Мерата" Държавен

ПИ № 63427.270.25 по кад.карта

на гр. Русе, представляващ

територия, заета от води и водни

обекти с площ от 30 006 м2, с

начин на трайно ползване - 
крайбрежна плажна ивица

Съставен акт за поправка 

№ 6681/17.09.2019 г. няма

4564 публична 21.04.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.2,ал.2,т.4 и чл.71

от ЗДС,чл.10,ал.2 от

ЗНП, скица
ПИ №

63427.1.258 ул."Алеи Възраждане" № 2 Държавен

ПИ № 63427.1.258 по кад.карта на 

гр.Русе с площ от 794 м2 и

изградената в него сграда с ид.

63427.1.258.1, представляваща

сграда-детско заведение-масивна

двуетажна със ЗП от 111 м2

С решение № 

612/07.09.2010 г. на МС 

имотът се отнема от ПГ по 

механотехника-Русе и се 

обявява за имот-частна 

държавна собственост. 

Съставен нов АЧДС №

4777/22.11.2010 г.

754/28.12.50 г.,

625/17.08.01 г.



4565 публична 21.04.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.2,ал.2,т.4 и чл.71

от ЗДС,чл.10,ал.2 от

ЗНП, скица
ПИ №

63427.1.64 ул."Алеи Възраждане" № 2 Други

ПИ № 63427.1.64 по кад.карта на

гр.Русе с площ от 15416 м2 и

изградените в него сгради: сграда

с ид. 63427.1.64.11,представля-

ваща сграда за образование - 

масивна, двуетажна със ЗП от

2405 м2 и сграда с ид.63427.1.64.

13, представляваща сграда за

образование-масивна,двуетажна

със ЗП от 1245 м2

754/28.12.50 г.,

625/17.08.01 г.

4566 частна 07.05.2009
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 2683/54 г.,

скица на имота
кв.38,                   

УПИ І-386 Отписан

151 м2 ид.части от УПИ І-386 в

кв.38 по рег.план на с.Иваново,

целият с площ от 688 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-472/15.07.14 г.

на ОУ-област Русе

211/14.01.65 г.,

актуализиран на

11.12.84 г.

4567 частна 07.05.2009
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 2683/54 г.,

скица на имота
кв.38,                   

УПИ ІІ-386 Отписан

149 м2 ид.части от УПИ ІІ-386 в

кв.38 по рег.план на с.Иваново,

целият с площ от 682 м2,

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-472/15.07.14 г.

на ОУ-област Русе

211/14.01.65 г.,

актуализиран на

11.12.84 г.

4568 частна 07.05.2009
с.Пиргово,

община Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 350/63 г.,

скица на имота
кв.1,                                                                                             

ПИ № 6 Отписан

ПИ № 6 в кв.1 по рег.план на

с.Пиргово с площ от 1090 м2,

представляващ незастроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-762/28.10.14 г.

на ОУ-област Русе 89/10.05.65 г.

4569 частна 07.05.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 1988/52 г.,

скица на имота
кв.27,                    

УПИ V-309 Отписан

УПИ V-309 в кв.27 по рег.план на

с.Щръклево, представляващ

незастроено дворно място с площ 

от 621 м2

Отписан със З-д № ДС

9500-842/02.12.2011 г.

на ОУ-област Русе

61/10.05.56 г.,

373/10.10.83 г.,

1504/29.04.02 г.

4570 частна 07.05.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 1331/56 г.,

скица на имота
кв.27,                    

УПИ ІV-305 Отписан

УПИ ІV-305 в кв.27 по рег.план на

с.Щръклево, представляващ

дворно място с площ от 696 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-162/20.03.14 г.

на ОУ-област Русе

107/17.05.56 г.,

2167/10.02.03 г.

4571 частна 07.05.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 6784/53 г.,

скица на имота
кв.131,                   

УПИ ІІ-1652 Отписан

УПИ ІІ-1652 в кв.131 по рег.план

на с.Щръклево, представляващ

незастроено дворно място с

площ от 1000 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-162/20.03.14 г.

на ОУ-област Русе 94/10.05.56 г.

4572 частна 07.05.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 1772/53 г.,

скица на имота
кв.46,                   

УПИ І-974 Отписан

УПИ І-974 в кв.46 по рег.план на

с. Щръклево,представляващ

дворно място с площ от 741 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-265/03.02.15 г.

на ОУ-област Русе

124/16.06.56 г.,

актуализиран на

16.06.83 г. и АДС

№ 2168/10.02.03 г.

4573 частна 07.05.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 6780/52 г.,

скица на имота и др.
кв.122,                  

УПИ V-2378 Отписан

УПИ V-2378 в кв.122 ро рег.план

на с.Щръклево с площ от 660 м2, 

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-265/03.02.15 г.

на ОУ-област Русе

160/10.05.56 г.,

388 и 

389/10.10.83,

414/12.11.86 г.,

2968/23.01.04 г.



4574 частна 08.05.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 6780/52 г.,

скица на имота и др.
кв.122,                    

УПИ VІ-2379 Отписан

УПИ VІ-2379 в кв.122 по рег.план

на с.Щръклево с площ от 716 м2, 

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-265/03.02.15 г.

на ОУ-област Русе

160/10.05.56 г.,

388 и 

389/10.10.83,

414/12.11.86 г.,

2954/20.01.04 г.

4575 частна 08.05.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 1784/53 г.,

скица на имота и др.
кв.153,                    

УПИ V-2222 Отписан

УПИ V-2222 в кв.153 по рег.план

на с.Щръклево с площ от 804 м2,

представляващ незастроено 

дворно място

Отписан със З-д №

9500-383/04.08.09 г. на

ОУ-област Русе

49/10.05.56 г.,

актуализиран на

16.11.83 г.

4576 частна 08.05.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 1760/53 г.,

скица на имота и др.
кв.132,                 

УПИ ІІІ-2375 Отписан

УПИ ІІІ-2375 в кв.132 по рег.план 

на с.Щръклево с площ от 500 м2, 

представляващ незастроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-265/03.02.15 г.

на ОУ-област Русе 40/10.05.56 г.

4577 частна 08.05.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 1794/53 г.,

скица на имота и др.
кв.132,                 

УПИ ІІ-1877 Отписан

УПИ ІІ-1877 в кв.132 по рег.план

на с.Щръклево с площ от 1046 м2, 

представляващ незастроено

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-314/19.05.14 г.

на ОУ-област Русе

44/10.05.56 г.,

актуализиран на

14.02.84 г.

4578 частна 08.05.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т.5 от ЗДС,

АИОИ № 2771/53 г.,

скица на имота и др.

кв.56,                  

УПИ ІІ, имот № 

446 Отписан

400 м2 ид.част от ПИ № 466 по

кад.план на с.Щръклево, целият

с площ от 647 м2, за който е

отреден УПИ ІІ в кв.56 по рег.

план, представляващ незастроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-265/03.02.15 г.

на ОУ-област Русе 18/10.05.53 г.

4579 частна 08.05.2009
гр.Русе,

община Русе

Чл.68 от ЗДС;

чл.2,ал.3 от ЗДС;нот. 

акт № 95, том 

XXVII,д.№ 8196/94г. с 

вх. № 7073/94г.,том 

471, стр. 144; схема 

№  239/15.01.09г.-

СГКК гр. Русе 

ПИ № 

63427.2.2136.8.9

ул." Борисова "№ 51,бл" Г. 

Димитров- 2", вх.5,ет.3,ап.4 Други

Самост. обект в сграда с ид. 

63427.2.2136.8.9 по КК на гр. 

Русе,предст. Апартамент № 

4,ет.3,вх. 5 със застр.площ 80,49 

кв.м., съст. се от две стаи, 

дневна,бокс и серв. пом.; изба № 

14 с площ 8,73 кв.м.; таван  № 7 от 

14,9 кв.м. ,заедно с 1,351 % от   

ОЧС  и  от  ОПС

Нот. акт № 95, том 

XXVII, д.№ 

8196/94г. с вх. № 

7073/94г.,том 471, 

стр. 144;           

АДС № 

612/25.07.2001г.

4580 публична 08.05.2009
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.3,ал.1 от

Закона за жп 

транспорт, & 3 и & 4

от ПЗР на закона за

жп транспорт, 

скица№25/03.02.2009г

.

кв.92,              ПИ 

№ 1373 Други

ПИ № 1373 по кад.план на

с.Червена вода с площ 2225 м2,

представляващ терен, отреден за 

"ЖП гара" в кв.92 по рег.план няма



4581 публична 08.05.2009
с.Червена вода,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.3,ал.1 от

Закона за жп 

транспорт, & 3 и & 4

от ПЗР на закона за

жп транспорт, 

скица№26/03.02.2009

г.
кв.92,               ПИ 

№ 1374 Други

ПИ № 1374 по кад.план на

с.Червена вода с площ 2112 м2,

представляващ терен, отреден за 

"ЖП гара" в кв.92 по рег.план и 

построените върху него сгради: 

приемно здание, състоящо се от: 

сграда № 03 - едноетажна, 

масивна със ЗП от 260 м2, сграда 

№ 08 - масивна, едноетажна със 

ЗП от 53 м2, четно помещение, 

състоящо се от сграда № 02 -  

масивна, едноетажна със ЗП от 43 

м2, сграда № 10 - едноетажна,

масивна със ЗП от 5 м2 41/28.12.50 г.

4582 частна 12.05.2009
с.Обретеник,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,във вр.с

чл.2,ал.3 и чл.3,т.5

от ЗДС,протокол за

предаване на 

имущество от 

27.04.55

г., скица на имота
кв.9,              УПИ 

ХIII-147 Отписан

600 м2 ид.части от УПИ ХІІІ-147 в 

кв.9 по рег.план на с.Обретеник, 

целия с площ от 1750 м2, 

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №5-95-00-

1235/13.12.2012 г.

на ОУ-област Русе 15/03.05.1955г.

4583 частна 13.05.2009
с.Черешово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,изп.лист № 

790/30.03.53г.,скица   

9/09.02.09г.,изд.от 

общ.Сл.поле     
кв.9,              УПИ 

ХХ 39 Държавен

УПИ XX 39 в кв.9 по рег.план

на с.Черешово с площ от 1210 м2, 

представляващ незастроено

дворно място 21/27.01.1955г.

4584 частна 13.05.2009
с.Черешово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,изп.лист № 

613/23.03.53г.,скица   

№62/17.03.08г.,изд.о

т общ.Сл.поле     
кв.21,             

УПИ XII 91 Държавен

УПИ XII 91 в кв.21 по рег.план

на с.Черешово с площ от 1000 м2, 

представляващ застроено

дворно място

В описания в графа №3 

имот има изградени 

сгради,собственост на 

наследниците на Ангел 

Колев Панов 12/27.01.1955г.

4585 частна 13.05.2009
с.Иваново,

общ.Иваново

чл.68 отЗДС;  чл. 2, 

ал.3 от ЗДС; стар 

общ.имот, вкл. в 

регулация със зап.№I-

31-1582/09.08.62г.-

ОНС Русе; скица 

№126/19.02.08г./11.0

3.09г.
кв.37,             

УПИ II Държавен

УПИ II  в кв.37по рег.план

на с.Иваново с площ от 500 м2, 

представляващ застроен

терен,отреден за квартален 

магазин

Върху терена има 

построена търговска 

сграда,собств. На ПК "9-ти 

септ." с.Иваново съгл. НА 

№ 18,т.II, рег.№ 1525, д.№ 

209/2000г., вписан с 

вх.рег.№ 5843/2000г., Акт 

№ 76, т.XIII, д.№ 4145/2000 

г., парт.кн.том 586, стр. 396 268/02.10.1968г.



4586 частна 13.05.2009
с.Красен,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2ал. 3

във връзка с чл.3, т. 5 

от ЗДС,  (Придобит 

въз основа на изтекла 

придобивна давност 

в полза на 

държавата); скица 

№1156/22.10.07г./13.

02.09г.    
кв.30,            УПИ 

VI 68 Отписан

УПИ VI 68 в кв.30 по рег.план на с. 

Красен с площ 700 м2,представл. 

застроено дв. място

Отписан със З-д №

5-95-00-585/16.07.2012 г. 

на ОУ-област Русе 85/26.05.1983г.

4587 частна 13.05.2009
с.Кошов,

общ.Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 35/05.07.53г 

;скица № 

995/24.09.07г./11.03.

09  
кв.21,            УПИ 

VIII 471 Отписан

УПИ VIII 471 в кв.21 по рег.план на 

с. Кошов с площ 935 м2,представл. 

застроено дв. място

Отписан със З-д №

5-95-00-585/16.07.2012 г. 

на ОУ-област Русе 26/10.05.1956г.

4588 частна 15.05.2009

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.3,т.5

от ЗДС,изп.лист № 

641/21.03.53 г., скица

№ 318/24.02.09 г.
кв.20, УПИ

ХVІІІ-600 Отписан

УПИ ХVІІІ-600 в кв.20 по рег.план

на с.Горно Абланово с площ от

1110 м2, представляващ

незастроено дворно място

Отписан със З-д №

ДС 9500-528/27.07.11 г.

на ОУ-област Русе 39/10.03.55 г.

4589 частна 15.05.2009

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.3,т.5

от ЗДС,изп.лист № 

809/23.03.53 г., скица

№ 13/19.01.09 г.
кв.15, УПИ

VІІІ-606 Държавен

УПИ VІІІ-606 в кв.15 по рег.план

на с.Горно Абланово с площ от

900 м2, представляващ

незастроено дворно място 120/15.02.56 г.

4590 частна 15.05.2009

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.3,т.5

от ЗДС,изп.лист № 

543/21.03.53 г., скица

№ 175/24.02.09 г.
кв.53, УПИ

VІІІ-356 Държавен

УПИ VІІІ-356 в кв.53 по рег.план

на с.Горно Абланово с площ от

1100 м2, представляващ

незастроено дворно място 70/15.02.56 г.

4591 частна 15.05.2009
с.Бабово ,      

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 1153/16.05.56г 

;скица № 

69/18.12.08г.
кв.26,                                   

УПИ V 336 Държавен

УПИ V 336 в кв.26 по рег.план на с. 

Бабово с площ 500 кв.м, 

представл.незастроено дворно 

място 33/20.04.1956г.



4592 частна 15.05.2009

с.Голямо Враново 

,      общ.Сливо 

поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 339/13.02.1953г 

;скица 

№142/10.03.09г.
кв.24,                                   

УПИ III 117 Отписан

УПИ III 117 в кв.24 по рег.план на с. 

Голямо Враново с площ 970кв.м, 

представл.застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-1117/23.11.15 г.

на ОУ-област Русе

39/10.11.1955г.;  

171/27.07.1971г.

4593 частна 15.05.2009

с.Голямо Враново 

,      общ.Сливо 

поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 339/13.02.1953г 

;скица 

№143/10.03.09г.
кв.24,                                   

УПИ  IV 117 Държавен

УПИ IV 117 в кв.24 по рег.план на с. 

Голямо Враново с площ 1280кв.м, 

представл.застроено дворно място

39/10.11.1955г.;  

172/27.07.1971г.

4594 частна 16.05.2009
с.Бабово  ,      

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 154/11.02.1953г., 

скица №8/17.03.08г.
кв.10,                                   

УПИ XVIII 169 Отписан

УПИ XVIII 169 в кв.10 по рег.план 

на с.Бабово с площ1000кв.м, 

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

9500-413/19.08.09 г.на

ОУ-област Русе

34/20.04.1956г. 

67/28.04.1962г.

4595 частна 16.05.2009
с.Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5

ат ЗДС,АИОИ № 458/

20.03.53 г., скица

№ 92/28.09.07г.,

заверена на 10.03.09 
кв.1, УПИ

VІ-29 Отписан

УПИ VІ-29 в кв.1 по рег.план на

с.Борисово с площ от 900 м2,

представляващ застроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-300/17.04.19 г.

на ОУ - област Русе 51/30.05.56 г.

4596 частна 16.05.2009
с.Борисово  ,      

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 802/19.03.1953г 

;скица 

№18/18.02.08г.,зав.10

.03.09

кв.60,                                   

УПИ I 473
Отписан

750 кв.м. идеални части от УПИ I  

473 в кв .60 по рег. план на с. 

Борисово, целият с площ 1690 

кв.м., предст. незастроено дв. 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-446/24.06.19 г.

на ОУ - област Русе

34/30.05.1956г., 

56/28.02.1964г.



4597 частна 16.05.2009
с.Ряхово  ,      

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 878/25.03.1953г 

;скица 

№1844/27.02.2009г.
ПИ № 

63668.151.1444 ул."Ивайло"- № 2 Държавен

ПИ с идентификатор № 

63668.151.1444 по КК на с. Ряхово 

с площ 759 кв.м. , представляващ 

незастроено дворно място 17/21.05.1956г.

4598 частна 16.05.2009
с.Ряхово  ,      

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 1484/06.02.1953г.; 

скица 

№1253/11.02.2009г.
ПИ № 

63668.151.1491 ул."Добруджа" № 9 Държавен

ПИ с идентификатор № 

63668.151.1491 по КК на с. Ряхово 

с площ 625 кв.м. , представляващ 

незастроено дворно място 5/26.04.1956г.

4599 частна 16.05.2009
с.Ряхово  ,      

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 1338/25.03.1953г.; 

скица 

№1249/11.02.2009г.
ПИ № 

63668.151.1309 ул."Любчо Баръмов" № 53 Отписан

1000 кв.м. идеални части от ПИ с 

идентификатор 63668.151.1309 по 

КК на с.Ряхово, целият с площ 1249 

кв.м., представляващ застроено 

дворно място

В имота има изградени две 

сгради,собств. на Никола 

Димитров Гайдаров-

нот.акт № 43, том VII,дело 

№ 3209/24.11.1986г.

Отписан със З-д №

5-95-00-359/16.06.16 г.

на ОУ-област Русе 105/14.01.1965г.

4600 частна 16.05.2009
с.Ряхово  ,      

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 1213/06.02.1953г.; 

скица 

№1249/11.02.2009г.
ПИ № 

63668.151.597 ул. "Весела" № 3 Държавен

ПИ с идентификатор № 

63668.151.597 по КК на с. Ряхово с 

площ от 557 кв.м. , представляващ 

застроено дворно място

В имота има изградена 

сграда,собств. на 

Венцислав Красимиров 

Георгиев съгл.нот.акт № 

91, том VI, reг. № 6007, 

дело 807/2005г., вписан 

всл. по вписв. Русе под 

№37,том 40, д. № 

9459,вх.рег.№ 

13789/13.10.2005г.

44/21.04.1956г., 

104/14.01.1965г.

4601 частна 16.05.2009
с.Ряхово  ,      

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 1313/06.02.1953г.; 

скица 

№1256/11.02.2009г.
ПИ № 

63668.151.170 ул. "Хан Аспарух" № 32 Държавен

ПИ с идентификатор № 

63668.151.170 по КК на с. Ряхово с 

площ 842 кв.м. , представляващ 

застроено дворно място

В имота има изградени две 

сгради,собств. на Сергей 

Иванов Хрипунов-нот.акт 

№ 46/16.10.80г.,  ,дело № 

2314/1980г.

42/21.04.1956г., 

70/14.05.1962г.



4602 частна 16.05.2009
с.Ряхово  ,      

общ.Сливо поле

Чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 558/25.03.1953г.; 

скица 

№1258/11.02.2009г.
ПИ № 

63668.151.281 ул. "Стара планина" № 3 Държавен

ПИ с идентификатор № 

63668.151.281 по КК на с. Ряхово с 

площ 974кв.м. , представл. 

застроено дворно място

В имота има изградени две 

сгради,собств. на Нели 

Красимирова Иванова-

нот.акт № 149, томIV, 

рег.№ 10510,  ,дело № 

672/2005г.-

Сл.повписв.Русе№10, 

томXXX,д.7041, 

вх.№10290/02.08.05г. 22/21.04.1956г.

4603 частна 16.05.2009
с. Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 36/27.09.1957г.; 

скица 

№121/08.10.2007г.
кв.4,                                   

УПИ  I  23 Отписан

250 кв.м. идеални части от

УПИ І  23 в кв. 4 по рег.план на 

с.Борисово, целият с площ от

500 м2, представляващ

застроено дворно място

В имота има изградена 

жил.сграда, собств.на 

Адем Ебибов Арифов и 

Алие Рюстемова Ебибова, 

съгл. Нот.акт № 135,том IV, 

дело № 1948/02.09.1980г.

Отписан със З-д №

5-95-00-301/17.04.19 г.

на ОУ - област Русе

77/24.11.1966г., 

80/24.11.1966г.

4604 частна 16.05.2009
с. Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 750/16.03.1953г.;  

скица № 

50/17.09.08г./10.03.0

9г.
кв.29,                 

ПИ 348 Отписан

Част от от ПИ № 348 по

кад.план на с. Бабово

площ от 500 кв.м. ид. част от 

цялото застроено дв. място с площ 

1065 кв.м., за което е отреден УПИ 

XVIII в кв. 29 по РП 

Отписан със З-д №

5-95-00-144/22.02.19 г.

на ОУ - област Русе 27/20.04.1956г.

4605 частна 16.05.2009
с. Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на 

описано имущество 

№ 653/16.03.1953г.;  

скица № 

54/09.10.08г./10.03.0

9г.
кв.6,                                   

УПИ  IV  96 Отписан

Част от от УПИ IV  96 по

рег.план на с. Бабово

площ от 500 кв.м. ид. част от 

цялото застроено дв. място с площ 

1900 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-144/22.02.19 г.

на ОУ - област Русе 6/20.04.1956г.

4606 частна 22.05.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

във връзка с чл.2,ал.3 

и чл.71 от ЗДС,писмо-

съгласие вх. № 5300-

83/20.12.08г. от 

МРРБ,дог.№ 9600-

110/23.12.08г. за 

добр. делба, скица   

№7599/12.05.09г.   
ПИ № 

63427.15.580 местност "Кръста" Държавен

ПИ с идентификатор № 

63427.15.580 по КК на гр. Русе с 

площ 10608 кв.м.

9846/30.05.1995г., 

1513/07.05.2002г., 

3434/29.03.2005г.



4607 частна 22.05.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,

във връзка с чл.2,ал.3 

и чл.71 от ЗДС , скица   

№310/16.01.09г.   
ПИ № 

63427.179.19 местност "Орта екенлик" Отписан

687 кв.м. ид.части от ПИ № 

63427.179.19 по КК на гр. Русе, 

целият с площ 5487 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-536/05.07.12 г.

на ОУ-област Русе 2161/27.012003г.

4608 частна 22.05.2009
гр. Русе,

община Русе

Чл. 68 и чл. 2, ал.3 

отЗДС, РМС № 

101/22.02.02г.,      

скица на ПИ - 

№3932/23.04.09г.; 

скица на сграда 

№1237/11.02.09г.
ПИ № 

63427.2.660

пл. "Свобода" № 4,                  

корпус "К" Отписан

ПИ № 63427.2.660 по КК на гр. 

Русе с площ 310 кв.м. и постр.в 

него сграда с идент.63427.2.660.1, 

Корпус "К" в Дох. здание -пам. на 

култ., представл. мас.двует. 

сграда,в която: I ет.със ЗП 310 кв.м. 

/изложб.зала на две нива/ ;  II ет. - 

със ЗП 310 кв.м. /адм. помещ./ ; 

маза с площ 86 кв.м. Сградата е 

построена през 1902г.

В изпълнение на решение 

№ 1072/21.12.12 г. на МС, 

договор № 96-00-

9/07.02.13 г., сключен 

между ОУ-област Русе и 

кмета на община Русе и 

протокол за приемо-

предаване от 18.03.13 г., 

имотът е прехвърлен 

безвъзмездно в 

собственост на община 

Русе. Със заповед № 5-95-

00-409/18.04.13 г. на ОУ е 

отписан от актовите книги 

за държавна собственост.

531/28.12.1950г., 

272/02.03.1997г., 

501/17.04.2001г.

4609 частна 22.05.2009
гр. Русе,

община Русе

Чл. 68 и чл. 2, ал.3 

отЗДС, РМС № 

101/22.02.02г.,      

скица на ПИ - 

№1619/20.02.09г.и  

схеми №1238 и № 

1239 от 11.02.09г.
ПИ № 

63427.2.671

пл. "Свобода" № 4,                  

корпус "Л" Отписан

Част от ПИ № 63427.2.671 по КК на 

гр. Русе с площ 303,65 кв.м., 

целият с площ 5772 кв.м. и постр.в 

него сграда с идент.63427.2.671.1, 

Корпус "Л" в Дох. здание -пам. на 

култ., представл. мас.двует. 

сграда,      в която: I ет. с ид. 

63427.2.671.1.1със ЗП 303,65 кв.м. 

;  II ет. с ид. 63427.2.671.1.2 със ЗП 

288,36 кв.м. ; маза с площ 144 

кв.м. Сградата е построена през 

1902г.

В изпълнение на решение 

№ 1072/21.12.12 г. на МС, 

договор № 96-00-

9/07.02.13 г., сключен 

между ОУ-област Русе и 

кмета на община Русе и 

протокол за приемо-

предаване от 18.03.13 г., 

имотът е прехвърлен 

безвъзмездно в 

собственост на община 

Русе. Със заповед № 5-95-

00-409/18.04.13 г. на ОУ е 

отписан от актовите книги 

за държавна собственост.

531/28.12.1950г., 

272/02.03.1997г., 

501/17.04.2001г.

4610 частна 29.05.2009
с. Червен,

община Иваново

Чл. 68 и чл. 2, ал.3 

отЗДС, схема за 

поставяне от 

02.02.2004г.; 

Разрешение за 

поставяне № 

3/08.04.2004г. ПИ № 000074

Местност " Калето", Средн.град 

Червен Държавен

Павилион с обслужващи 

обекти,разпол. на паркинг в ПИ № 

000074 по КВС на с.Червен, 

представл.едноетажна сграда и 

навеси с обща застр. площ 126 

кв.м.,от които с площ 80 кв.м.-

помещ. за кафе, магазин,помещ. 

за екскурзоводи, сан.възли  и 46 

кв.м.-навеси.

На основание чл.15, ал.2, 

изр.2 от ЗДС и чл.6, ал.3 от 

ППЗДС със заповед № 9500-

77/16.02.2010 г. на ОУ-

област Русе и договор № 

9600-23/10.03.2010 г. за 

безвъзмездно 

предоставяне за 

управление на имот - ЧДС, 

имотът е предоставен 

безвъзмездно за 

управление на община 

Иваново.



4611 частна 29.05.2009
с.Иваново,

общ.Иваново

Чл. 68 и чл. 2, ал.3 

отЗДС, схема за 

поставяне от 

02.02.2004г.; 

Разрешение за 

поставяне № 

4/08.04.2004г. ПИ № 000340 Местност " Старо село" Държавен

Павилион с обслужващи 

обекти,разпол. на паркинг в ПИ № 

000340 по КВС на с.Иваново, 

представл.едноетажна сграда и 

навеси с обща застр. площ 298 

кв.м.,от които с площ115 кв.м.-

помещ. за кафе, магазин,помещ. 

за екскурзоводи, сан.възли  и 183 

кв.м.-навеси.

На основание чл.15, ал.2, 

изр.2 от ЗДС и чл.6, ал.3 от 

ППЗДС със заповед № 9500-

77/16.02.2010 г. на ОУ-

област Русе и договор № 

9600-23/10.03.2010 г. за 

безвъзмездно 

предоставяне за 

управление на имот - ЧДС, 

имотът е предоставен 

безвъзмездно за 

управление на община 

Иваново.

Съставен нов АЧДС №

5307/05.03.2013 г. -

4612 частна 29.05.2009
с.Иваново,

общ.Иваново

Чл. 68 и чл. 2, ал.3 

отЗДС, схема за 

поставяне от 

02.03.2004г.; 

Разрешение за 

поставяне № 

2/08.04.2004г. ПИ № 301002 Местност " Скалната църква" Държавен

Павилион с обслужващи обекти 

доскалната църква, разпол. в ПИ 

№ 301002 по КВС на с.Иваново, 

представл.едноетажна сграда и 

навес с обща застр. площ 70 

кв.м.,от които с площ40 кв.м.-

помещ. за екскурзоводи, сан.възли  

и 30 кв.м.-навес.

На основание чл.15, ал.2, 

изр.2 от ЗДС и чл.6, ал.3 от 

ППЗДС със заповед № 9500-

77/16.02.2010 г. на ОУ-

област Русе и договор № 

9600-23/10.03.2010 г. за 

безвъзмездно 

предоставяне за 

управление на имот - ЧДС, 

имотът е предоставен 

безвъзмездно за 

управление на община 

Иваново.

Съставен нов АЧДС №

5308/05.03.2013 г.

4613 частна 29.05.2009
гр. Русе,

община Русе

Чл. 68 и чл. 2, ал.3 

отЗДС, зап. № РД-

18/31.03.98г. на ЖП 

управл. Г.Оряховица; 

схема насамост.обект 

в сграда 

№2403/12.03.09г.

ПИ № 

63427.7.374.1.  

109

кв. "Здравец-изток",                       

ул. "Котовск" № 9 Отписан

Самост. обект в сграда с ид.ент. 

63427.7.374.1.109 по КК на гр. 

Русе, представл. гараж № 23 със 

ЗП 15,9 кв.м., постр.1973г.

Отписан със З-д №

9500-268/14.07.2010 г. на 

ОУ-област Русе

756/13.112001г, 

5115/08.111974г.

4614 частна 29.05.2009
гр. Русе,

община Русе

ПИ № 63427.3.34 по 

КК на гр. Русе, с начин 

на трайно ползване -      

за друг вид произв., 

складов обект с площ 

3409кв.м. ПИ № 63427.3.34 Западна пром.зона Отписан

ПИ с идентификатор № 63427.3.34 

по КК на гр. Русе, с начин на 

трайно полз.-за друг вид произв., 

складов обект с площ 3409кв.м. 

Отписан със З-д №

5-95-00-598/22.08.2014 г. 

на ОУ - област Русе

2721/17.09.2003г., 

4238/23.11.2007г.



4615 частна 29.05.2009
с.Обретеник, 

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; протокол за 

предаване на 

имущество от 

27.04.1953г.;скица 

№200/24.02.09г.
кв. 4,              

УПИ VII 46 Отписан

УПИ VII 46 в кв.4 по рег.план на с. 

Обретеник с площ900 кв.м, 

представл. застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-121/07.02.2013 г. 

на ОУ-област Русе 14/03.05.1955г.

4616 частна 29.05.2009

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,изп.лист № 

186/17.07.1954г.,скиц

а   №314/29.04.09г.   
кв.34,              ПИ 

667 Отписан

800 кв.м. ид.част от ПИ № 667 в кв. 

34 по

рег.план на с.Горно Абланово, 

целият с площ 3000 кв.м., 

, представляващ

незастроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-133/20.02.17 г.

на ОУ - област Русе 75/15.02.1956г.

4617 частна 30.05.2009

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,изп.лист № 

201/28.02.1953г.,скиц

а   №305/29.04.09г.   
кв.17,              

УПИ XI Държавен

УПИ XI 625 в кв.17 по рег.план на с. 

Горно Абланово с площ 1080 кв.м, 

представл. незастроено дворно 

място 95/15.10.1955г.

4618 частна 30.05.2009

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,изп.лист № 

205/28.02.1953г.,скиц

а   №256/29.04.09г.   
кв.40,              ПИ 

704 Отписан

650 кв.м. ид.част от ПИ №704 в кв. 

40 по

рег.план на с.Горно Абланово, 

целият с площ 2480 кв.м., 

, представляващ

незастроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-14/11.01.17 г.

на ОУ - област Русе 87/15.10.1955г.

4619 частна 30.05.2009

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,изп.лист № 

817/23.03.1953г.,скиц

а   №308/29.04.09г.   
кв.35,                  

УПИ II  687 Държавен

УПИ II 687 в кв.35 по рег.план на с. 

Горно Абланово с площ 950 кв.м, 

представл. застроено дворно 

място 50/10.03.1955г.

4620 частна 30.05.2009
с.Беляново,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,изп.лист № 

392/27.02.1953г.,скиц

а   №364/2009г.   
кв.21,                  

УПИ IX 111 Отписан

УПИ IX 111 в кв.21 по рег.план на с. 

Беляново с площ 500 кв.м, 

представл. незастроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-623/24.07.12 г. на 

ОУ-област Русе 3/31.04.1956г.

4621 частна 30.05.2009
с.Джулюница,

общ.Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,изп.лист № 

476/11.12.1954г.,скиц

а   №363/2009г.   
кв23,                  

УПИ VII  70 Отписан

УПИ VII  70 в кв.23 по рег.план на с. 

Джулюница с площ 700 кв.м, 

представл. незастроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-623/24.07.12 г. на 

ОУ-област Русе 7/20.04.1956г.



4622 частна 30.05.2009
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

868/06.02.1953г.; 

скица 

№1265/11.02.2009г.

ПИ № 

63668.151.755 ул. "Олимпйска" №14а Държавен

470 кв.м. идеални части от ПИ с 

идентификатор 63668.151.755 по 

КК на с.Ряхово, целият с площ 1070 

кв.м., предст. незастроено дворно 

място 29/21.04.1956г., 

33/21.04.1656г.

4623 частна 30.05.2009
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

2225/06.02.1953г.; 

скица 

№1254/11.02.2009г.

ПИ № 

63668.151.1544 ул." Индже войвода" № 6 Държавен

ПИ с идентификатор № 

63668.151.1544 по КК на с. Ряхово 

с площ 778 кв.м. , представл. 

застроено дворно  място

26/231.04.1956г. 

72а/14.05.1962г.

4624 частна 30.05.2009
с.Ряхово,

общ.Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

1340/06.02.1953г.; 

скица 

№1255/11.02.2009г.

ПИ № 

63668.151.166 ул." Братя Миладинови "№ 9 Държавен

891 кв.м. идеални части от ПИ с 

идентификатор 63668.151.166 по 

КК на с.Ряхово, целият с площ 1150 

кв.м., представл. застроено 

дворно  място

В имота има изградени 

четири сгради,собств. На 

Велико Николов Добрев -

нот.акт № 126, том XIII, 

дело № 6967/26.09.1996г.

43/21.04.1956г., 

81/17.10.1962г.

4625 частна 04.06.2009
с.Бабово,

общ.Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

551/20.04.56г.; скица 

№34/11.06.07г.,   

зав.на 10.03.09г.

кв.29,                    

УПИ II 352,III 352 Държавен

500 кв.м. ид.част от дворно 

място,цялото с площ 1705 кв.м.,за 

което са отредени УПИ II 352 с 

площ 900 кв.м. и УПИ III 352 с 

площ 805 кв.м. в кв. 29 по

рег.план на с.Бабово 30/20.04.1956г.

4626 частна 04.06.2009
с.Бабово,

общ.Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС във връзка 

счл. 20 от Наредбата 

за събиране на 

данъци и такси; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

100/16.03.1953г.; 

скица №61/08г.,  

зав.на 10.03.09г.

кв.8,                    

УПИ VI  161 Държавен

УПИ VI  161 в кв. 8 по рег.план на с. 

Бабово с площ 750 кв.м, 

представл. застроено дворно 

място 19/20.04.1956г.



4627 частна 04.06.2009
гр.Русе,

община Русе

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

Удостоверение № УД-

1/23.01.08г.М-ра на 

транспорта; Реш.№  

К3-9/16.06.89г. на 

комисията за земята; 

скица   №13685/08г. 

/28.04.09г.-СГКК-Русе   

ПИ № 

63427.178.45 Други

ПИ с идентификатор № 

63427.178.45 по КК на г.Русе с 

площ 88110 кв.м. 8917/29.10.1990г.

4628 частна 04.06.2009
гр.Русе,

община Русе

Чл.68 от ЗДС,

във връзка с чл.2,ал.3 

и чл.71 от ЗДС,,скица   

№3293/03.04.2009г. 

На СГКК - Русе   

ПИ № 

63427.12.26

кв.

"Образцов чифлик",                бл. 

3, ет. 1, ап. 1 Отписан

Самост.обект с идентиф.№ 

63427.12.26.16.1, намиращ се в 

сграда № 16, изградена в ПИ с 

идентиф. 63427.12.26 по КК на гр. 

Русе, представляващ апартамент 

със ЗП 51,85 кв.м., изба-8,82 кв.м. 

и ид.ч. от общите ч. на сградата.

Отписан със З-д №

9500-423/27.08.09 г. на

ОУ-област Русе 6710/17.01.1979г.

4629 частна 08.06.2009

с.Бабово, 

гр.Сливо поле,

общ.Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

и чл.3,т. 5 от ЗДС ; акт 

за изземване на 

описано имущество 

№ 892/20.03.1953г.; 

скици №№41/2004г. и 

96/07г./10.03.09г.

кв.19,                    

УПИ XIII 386 Отписан

500кв.м. ид.част от УПИ XIII 386 в 

кв. 19 по рег.план на с.Бабово, 

целият с площ 1300 кв.м., 

 представляващ застроено дворно 

място

Съставен е акт за поправка

№ 4694/07.12.09 г.

Имотът не се намира в

с.Бабово, а в гр. Сливо 

поле

Отписан със З-д №

5-95-00-265/27.03.19 г.

на ОУ - област Русе 4/01.06.1956г.

4630 частна 08.06.2009

с. Босилковци, 

общ. Бяла

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; присъда № 

701/1952г. на 

Соф.върх.съд; скица 

№425/03.09.08г.г.

кв. 52,              ПИ 

№ 343 Отписан

1000 кв.м. ид.част от ПИ № 343 в 

кв. 52 по рег.план на с.Босилковци, 

целият с площ 3970 кв.м., 

 представляващ застроено дворно 

място, за което са отредени  УПИ 

V,  УПИ VI и УПИ VII в кв.52 по 

рег.план на с.Босилковци

Отписан със З-д №

5-95-00-573/12.07.12 г.

на ОУ-област Русе 2/05.12.1953г.

4631 частна 08.06.2009
с. Долна студена 

общ. Ценово

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; изп. лист № 

107/31.03.1953г. ; 

скица №252/30.04.09г.

кв.319,                    

УПИ XI 207 Отписан

УПИ XI 207 в кв. 3 по рег.план на с. 

Долна студена  с площ 1013 кв.м., 

представляващ застроено дв. 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-775/31.08.12 г.

на ОУ-област Русе 9/14.03.1958г.

4632 частна 08.06.2009
с. Долна студена 

общ. Ценово

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; изп. лист № 

358/18.06.1954г. ; 

скица №183/30.04.09г.

кв.35,                    

УПИ XII 375 Отписан

УПИ XII 375 в кв. 35 по рег.план на 

с. Долна студена  с площ 700 кв.м., 

представляващ  незастроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-775/31.08.12 г.

на ОУ-област Русе

14/14.03.1958г., 

актуал.на 

20.10.1983г.

4633 частна 08.06.2009
с. Долна студена 

общ. Ценово

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; изп. лист № 

360/18.06.1954г. ; 

скица №251/30.04.09г.

кв.8,                                   

УПИ XXV 246 Отписан

500кв.м. ид.част от УПИ XXV 246 в 

кв. 8 по рег.план на с.Долна 

студена, целият с площ 1208 кв.м., 

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-775/31.08.12 г.

на ОУ-област Русе 15/14.03.1958г.



4634 частна 08.06.2009

с. Кривина, 

общ.Ценово

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС и чл.20 от Нар 

за събиране на държ. 

вземания; изп. лист   

№ 956/1952г. ; скица      

№ 46/22.02.08г./.09г.

кв.22,                    

УПИ III 64 Отписан

600кв.м. ид.част от УПИ III 64 в кв. 

22 по рег.план на с.Кривина, 

целият с площ 1000 кв.м., 

 представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-623/24.07.12 г.

на ОУ-област Русе 6/16.12.1955г.

4635 частна 08.06.2009

с. Новград,

община Ценово

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; изп. лист       

№ 761/16.03.1952г. ; 

скица № 106а /2009г.

кв.44,                                   

УПИ X Отписан

УПИ X в кв. 44 по рег.план на с. 

Новград с площ 1000 кв.м., 

представляващ  незастроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-929/12.10.12 г.

на ОУ-област Русе

23/20.051955г, 

актуал. на 

28.11.1983г.

4636 частна 08.06.2009

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС; изп. лист       

№ 225/06.03.1953г.; 

скица № 

255/29.04.09г.

кв.55,                    

УПИ IV 412 Държавен

УПИ IV 412 в кв.55 по рег.план на с. 

Горно Абланово с площ 1100 кв.м., 

представляващ незастроено 

дворно място 131/15.02.1956г.

4637 частна 08.06.2009

с. Черешово,

община 

Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС;присъда за 

непл. данъци; скица 

№114 / 03.11.08г., 

зав.28.05.09г.

кв.10,                    

УПИ IV 53 Отписан

600 кв.м. ид.част от УПИ IV 53     в 

кв. 10 по рег. план на с.Черешово, 

целият с площ   1240 кв. м., 

представляващ незастроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-226/14.03.19 г.

на ОУ - област Русе 7/27.01.1955г.

4638 частна 08.06.2009
с.Борисово,

общ.Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

616/19.03.1953г.;  

скица № 

114/10.10.08г. зав. 

28.05.09г.

кв.23,                       

ПИ  № 128 Отписан

600 кв.м. ид.част от ПИ  № 128 в кв. 

23 по рег.план на с.Борисово, 

целият с площ 1970 кв.м., 

 представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-107/27.02.20 г.

на ОУ - област Русе 39/30.05.1956г.

4639 частна 08.06.2009

с. Голямо 

Враново,              

общ. Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

131/15.03.1953г.;  

скица № 84/13.09.07г. 

зав. 28.05.09г.

кв.32,                    

УПИ I  406 Отписан

400 кв.м. ид.част от УПИ I  406 в 

кв.32 по рег.план на с.Голямо 

Враново, целият с площ 900 кв.м.,  

представл. незастроено      дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-117/18.02.19 г.

на ОУ - област Русе 5/04.10.1956г.

4640 частна 08.06.2009
с.Щръклево,

общ.Иваново

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

1965/27.12.52г.;  скица 

№1077/25.09.08г.,   

зав. 11.03.09г.

кв. 118,                        

ПИ № 1637 Отписан

ПИ № 1637 кад.карта

на с.Щръклево

с площ 1024 кв.м., представл. 

незастр.дв. Място, за което е 

отреден УПИ I в кв. 118 по РП

Отписан със З-д №

ДС 9500-609/23.08.11 г.

на ОУ-област Русе

142/10.05.1956г. и 

2/15.11.1956г.,койт

о е актуализ.на 

26.11.1983г.



4641 публична 08.06.2009
гр.Русе,

община Русе

Чл.68 от ЗДС;

чл.2,ал.2,т.2 от 

ЗДС;чл.3,ал.1 от Зак. 

за ЖП транспорт; 

разделит. прот.; скица 

№ 4576/14.05.09г.

ПИ № 

63427.2.5684 Пл."Ал.Стамболийски" № 1 Други

ПИ № 63427.2.5684 по КК

на гр. Русе и постр.в него сгради: 

Сгр.63427.2.5684.1-работилн. със 

ЗП 283 кв.м., мас., едноет., 

постр.1972г.;  Сгр.63427.2.5684.2-

работилн. със ЗП 236 кв.м., мас., 

едноет.,постр.1972г.; 

Сгр.63427.2.5684.3-гаражна клетка 

/ ГК / със ЗП 17 кв.м., мас., едноет., 

постр.1976г.; Сгр.63427.2.5684.4- / 

ГК / със ЗП 18 кв.м., мас., едноет., 

постр. 1976г.; Сгр. 63427.2.5684.5 - 

/ ГК / със ЗП 19 кв.м., мас., едноет., 

постр.1976г.; Сгр. 63427.2.5684.6 - 

/ ГК / със ЗП 20 кв.м., мас., едноет., 

постр.1976г.;              Сгр.  

63427.2.5684.7 - / ГК / със ЗП 20 

кв.м., мас., едноет.,                  

постр.1976г. Сгр. 63427.2.5684.8 -                              

/ ГК / със ЗП 21 кв.м., масивна.,                            

едноетажна., постр.1976г.

Обявен за имот - частна 

държавна собственост с 

решение № 930/15.11.12 г. 

на МС. Съставен нов АЧДС 

№ 5272/12.12.12 г.

102/19.08.1999г.      

/ сгр.по т.т. 7 и 8/, 

3902/08.03.2006г.

4642 частна 09.06.2009
гр.Две могили,

общ.Две могили

Чл.68 от ЗДС,  

чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС ,  

във връзка с чл.3,ал.

1 от Зак. за жп 

трансп., § 3 и  § 4 от 

ПЗР на Зак. за жп 

трансп., скица 

167/14.05.2009г.

кв.154,                    

УПИ II 1596 Други
УПИ II 1596 в кв. 154 по рег.план на 

гр. Две могили  с площ 1402 кв.м.

Съставен нов АЧДС №

5109/11.04.2012 г.

4643 частна 11.06.2009
с.Червен,

общ.Иваново

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

247/27.09.1957г.;  

скица №229/09.03.09г.

кв.25,                    

УПИ VIII 193 Отписан

150 кв.м. ид.част от УПИ VIII 193 в 

кв.25 по рег.план на с.Червен, 

целият с площ 1180кв.м.,  

представл. застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-493/22.07.14 г.

на ОУ-област Русе 31/20.01.1965г.

4644 частна 11.06.2009
с.Нисово,

общ.Иваново

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество от 

10.05.1957г.;  скица 

№211/26.02.09г.

кв. 45,                       

ПИ № 114 Отписан

700 кв.м. ид.част от ПИ 114 в      кв 

.45 по рег.план на с.Нисово, целият 

с площ 1130 кв.м.,  представл. 

незастроено дворно място, за 

което е отреден УПИ I в кв.45

Отписан със З-д №

5-95-00-493/22.07.14 г.

на ОУ-област Русе 9/19.01.1965г.



4645 частна 12.06.2009
с.Николово,

общ.Русе

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

739/20.03.1953г.;  

скица №94/20.06.09г.

кв. 60,                       

ПИ № 1285 Отписан

ПИ № 1285 в кв.60 по рег.план на 

с. Николово с площ 545 кв.м., 

представл. незастр. дв. място

Отписан със З-д №

ДС 9500-681/17.09.11 г.

на ОУ-област Русе 17/30.11.1959г.

4646 частна 12.06.2009
с Стамболово,      

общ.Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т. 5 

от ЗДС; акт за 

изземване на описано 

имущество № 

517/24.04.1953г.;  

скица№142/03.11.08г., 

зав 28.05.09г.

кв.38,                    

УПИ III 12 Отписан

500 кв.м. ид.част от УПИ III 12 в 

кв.38 по рег.план на с.Стамболово, 

целият с площ 1200 кв.м., 

представляващ застроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-857/25.09.15 г.

на ОУ-област Русе 23/30.12.1954г.

4647 публична 12.06.2009
гр.Русе,

община Русе

Чл.68 във връзка с 

чл.2, ал.2, т.4 и чл. 71 

от ЗДС, ПМС № 

763/08.09.1952г., 

писмо № 0-6-

6910/17.11.1952г., 

скица на ПИ № 

4170/28.04.09г.; скица 

на сграда № 

4252/30.04.09г.-СГКК-

Русе ПИ № 

63427.2.715 ул. "Цариброд " № 6 Други

1412кв.м. ид.част от дв.място, 

предст. ПИ с ид.63427.2.715 по КК 

на гр. Русе, целият с площ 2241 

кв.м., заедно с изградените в 

него:Сгр. 63427.2.715.3 - мас., 

двует., със ЗП 316 кв.м.- пам. на 

култ.; Сгр. 63427.2.715.4 - мас., 

двует., със ЗП 19 кв.м.- друг вид 

сграда; Сгр. 63427.2.715.6 - мас., 

едноет., със ЗП 134 кв.м.- друг вид 

сграда;Сгр. 63427.2.715.8 -мас., 

четириет., със ЗП 301 кв.м.- друг 

вид сграда;                     Сграда 

63427.2.715.9 - мас., двует.,         

със ЗП 15 кв.м.- друг вид 

сграда;Сгр.63427.2.715.10 -мас., 

едноет., със ЗП 99 кв.м.- друг вид 

сграда

Съставен нов АДС №

4685/09.11.09 г.
1276/27.03.1958г., 

485/27.03.2001г.

4648 публична 12.06.2009
гр.Русе,

община Русе

Чл.68 във връзка с 

чл.2, ал.2, т.4 от ЗДС, 

зап.№ 576/14.08.84г. 

На ИК на ОбНС-Русе, 

скица на ПИ № 

13690/02.06.09г.; 

скица на сграда № 

5014/25.05.09г. ПИ № 

63427.2.713 ул. "Цариброд " № 4 Други

235 кв.м. ид. част от дворно 

място,предст. ПИ с ид. № 

63427.2.713 по КК на гр. 

Русе,целият с площ 543 

кв.м.,заедно с изгр. в него сграда 

№ 63427.2.713.5-мас.,двует.,със ЗП 

90 кв.м. -адм.сгр., постр.1947г.

7940/31.07.1984г., 

484/27.03.2001г.

4649 публична 12.06.2009
гр.Русе,

община Русе

Чл.68 във връзка с 

чл.2, ал.2, т.4 от ЗДС, 

договор за безвъзм. 

право на стоп. и 

управл. в/у имот ДС от 

01.12.1998г., схема на 

самост. обект в 

сграда   № 

15201/09.12.2008г. ПИ № 

63427.2.740 ул. " Славянска " № 3 Други

Самост. обект в сграда с ид. 

63427.2.740.1.13,намиращ се в 

сграда № 1,разположена в ПИ с ид. 

63427.2.740 по КК на гр. Русе, 

представляващ гараж със ЗП 499 

кв.м.,заедно с котелно пом. и 

склад с ид.63427.2.740.1.14

Съставен акт за поправка 

№ 6263/14.10.2015 г.
8871/27.02.1990г., 

480/27.03.2001г.



4650 частна 12.06.2009

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,изп.лист № 

20/06.03.1953г.,скица   

№ 41/11.03.09г.   

кв.34,              

УПИ XI 669 Държавен

УПИ XI 669 в кв.34 по рег.план на 

с.Горно Абланово с площ пот 1550 

кв.м, представляващ незастроено 

дворно място 37/10.03.1955г.

4651 частна 12.06.2009
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,чл.137 от НДИ 

и зап. № 16/15.04.76г. 

за замяна на СНС 

Ново село,скица   № 

342/05.02.09г.   

кв.4,              УПИ 

II 24 Държавен

УПИ II 24 в кв. 4 по рег.план на 

с.Ново село с площ1300 кв.м, 

представляващ незастроено 

дворно място 100/20.05.1976г.

4652 частна 12.06.2009
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,акт за 

безвъзм.предав. на 

иззето имущество № 

584/18.03.1953г.,скица   

№ 13/29.01.09г.   

кв.38,              

УПИ XI 429 Държавен

УПИ XI 429 в кв.38 по рег.план на 

с.Ново село с площ 920 кв.м, 

представл. незастроено дворно 

място 11/29.10.1955г.

4653 частна 12.06.2009
с.Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,акт за 

безвъзм.предав. на 

иззето имущество № 

774/16.03.1953г.,скица   

№ 22/10.03.09г.   

кв.11,              ПИ 

№ 185 Държавен

750 кв.м. ид.част от ПИ № 185 в кв. 

11 по рег.план на с.Бабово, целият 

с площ 2190 кв.м., 

представляващ

застроено дворно място

Съгласно заповед №

РД-09-600/14.08.2013 г.

на кмета на общ. Сливо 

поле, текста: " … ПИ № 185 

… ", да се чете: " … ПИ № 

457 …" 37/20.04.1956г.

4654 частна 12.06.2009
с.Бабово,

общ.Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,акт за 

безвъзм.предав. на 

иззето имущество № 

1234/1235/16.03.1956г

.,скица № 

48/10.03.09г.   

кв.21,              

УПИ XXI 61 Отписан

УПИ XXI 61 в кв. 21 по рег.план на 

с.Бабово с площ 750 кв.м, 

представл. застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-858/25.09.15 г.

на ОУ-област Русе 35/20.04.1956г.

4655 частна 12.06.2009
с.Бабово,

общ.Сливо поле

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,акт за 

безвъзм.предав. на 

иззето имущество № 

459/16.03.1956г.,скица 

№ 49/10.03.09г.   

кв.37,              

УПИ III 227 Държавен

500 кв.м. ид.част от УПИ III 227 в 

кв. 37 по рег.план на с.Бабово, 

целият с площ 1260 кв.м., 

 представляващ

застроено дворно място

26/20.04.1956г.,    

71/28.04.1962г.

4656 частна 12.06.2009
с.Бистренци,   

общ.Бяла

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,акт за 

безвъзм.предав. на 

иззето имущество № 

329/06.12.1954г.,скица 

№ Ф00001/16.01.09г.   

ЕКАТТЕ 04162,    

ПИ № 400415 местност "До село" Държавен

ПИ № 400415 по КВС на 

землището на с. Бистренци с на 

чин на трайно ползване-нива с 

площ 1372 кв. м.,трета кат. 3/14.02.1958г.



4657 публична 15.07.2009

гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,  

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС ,  

във връзка с чл. 3

 от Зак. за жп трансп., 

скица № 168/13.05.09г.

кв.154,                     

УПИ  III 1597 Други

УПИ  III 1597 в кв. 154 по рег.план 

на гр. Две могили с площ 2119  кв. 

м., предст. терен, отреден за     жп 

гара

Съставен нов АПДС №

5165/14.06.2012 г.

4658 публична 15.07.2009

гр.Две могили,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,  

чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС ,  

във връзка с чл.3,ал.

1 от Зак. за жп 

трансп., § 3 и  § 4 от 

ПЗР на Зак. за жп 

трансп., скица № 

169/14.05.2009г.

кв.154,                     

УПИ  I 1595 Други

 УПИ  I 1595 в кв. 154 по рег. план 

на гр. Две могили с площ 87926 

кв.м.,предст. терен,отреден за жп 

трансп.и постр. върху него 

сгради:1.Приемно здание - 

мас.сгр.,постр. в 1925г.от два 

корп.:едноет. със ЗП 119 кв. м. и 

двует. със ЗП 218 кв.м.; 2.Тоалетна 

- мас.,едноет.,със ЗП 24 

кв.м.,постр. в 1925г.;                    3. 

Стрелкова кабина - мас., едноет., 

със ЗП 11 кв.м.,постр.в 1925г.; 

4.Стрелкова кабина - мас., едноет., 

със ЗП 11 кв.м.,постр.в 1925г.;              

5.Машинно акумулат.помещ. - 

мас.,едноет., със ЗП  72 

кв.м.,постр. в 1963г.; 

6.Прелезопазачница - мас.,едноет., 

със ЗП 21 кв.м.,постр.в 1966г.;                 

7.Четно помещение - мас.,едноет., 

със ЗП 60 кв.м., постр.в 1966г.

Съставен нов АДС №

4841/28.03.2011 г.
417/26.01.1993г.,  

421/12.04.1994г.

4659 частна 15.07.2009

с.Горно 

Абланово,

общ.Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,    

т.5 от ЗДС,изп.лист № 

1687/31.03.1955г., 

скица  №317/17.05.09г   

кв.40,              

УПИ XXI 705 Държавен

УПИ XXI 705 в кв. 40 по рег.план на 

с. Горно Абланово с площ 1200 

кв.м., представляващ незастроено 

дворно място 118/15.10.1955г.

4660 частна 15.07.2009

с. Босилковци, 

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,    

т.5 от ЗДС,изп.лист № 

1221/26.03.1953г., 

скица  №9/23.02.09г   

кв.41,              ПИ 

№ 475 Отписан

600 кв.м. ид.част от ПИ №  475    в  

кв.  41 по рег. план на  с. 

Босилковци, целият с площ 2000 

кв.м.,  представл. незастроено 

дворно място, 

Отписан със З-д №

5-95-00-555/09.07.12 г.

на ОУ-област Русе 27/05.06.1964г.

4661 частна 16.07.2009
с. Ново село,

община Русе

Чл.68 от 

ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5 

от ЗДС,акт за 

безвъзм.предав. на 

иззето имущество № 

575/18.03.1953г.,скица 

№ 6/16.07.09г.   

кв.45,              

УПИ  IX 690 Държавен

УПИ IX 690 в кв.45 по рег.план на 

с.Ново село с площ 1540 кв.м, 

представл. незастроено дворно 

място 5/29.10.1955г.

4662 частна 22.07.2009
с. Долна Студена, 

общ. Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,    

т.5 от ЗДС,изп.лист № 

1049/26.03.1953г. и № 

704/10.11.1955г. , 

скица  №173/15.07.09г   

кв. 5,                    

УПИ VI  234 Отписан

1100 кв.м. от УПИ VI  234 в кв. 5 по 

рег. план на с. Долна 

Студена,целият с площ 1767 кв.м., 

предст. незастроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-775/31.08.12 г.

на ОУ-област Русе

8/14.03.1958г.и 

22/14.03.1958г., 

актуализ. с 

22/20.10.1983г.



4663 частна 04.08.2009
с. Босилковци, 

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,    

т.5 от ЗДС,изп.лист № 

579/26.03.1953г., 

скица  №23/27.07.09г   

кв. 53,                    

УПИ IV Отписан

УПИ IV в кв.53 по рег.план на с. 

Босилковци с площ 750 кв.м, 

представл. незастроено дворно 

място

Отписан със З-д №

5-95-00-573/12.07.12 г.

на ОУ-област Русе 34/05.06.1964г.

4664 публична 10.08.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от З и 

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС 

във вр.с чл.106 от З-

на за морските 

простр.,        вътр. 

водни пътища и 

пристанищата на РБ; 

Зап.  № РД-14-05/ 

25.07.02г.- МТС; 

Приемо-пред.прот. от 

12.08.02г.; Прот.№  

ПП-163/28.05.04г.- 

МТС; Реш.№ 

583/06.07.09г.- МС, 

скица  № 6839/ 

13.07.09г.-СГКК Русе   

ПИ № 

63427.2.5688 ул."Пристанищна" Други

ПИ с ид.№ 36427.2.5688 по КК на 

гр. Русе с площ 11799 кв.м. и постр. 

в него сграда с идент.      №  

63427.2.5688.1 - яхт клуб - 

администр. мас. двует. сгр. със ЗП 

161 кв.м., таван с площ 128 кв.м., 

мазе с площ12 кв.м.-постр.в 

1938г./1983г.

За имота е съставен акт

№ 5471/28.04.2014 г. за

поправка на АПДС №

4664/10.08.2009 г.

874/28.12.1950г., 

актуализ.-юни 

1993г.; 

3225/20.05.1966г. 

по т.5; 

1109/14.02.2002г; 

2060/17.12.2002г.

4665 частна 10.08.2009
с Полско Косово, 

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,    

т.5 от ЗДС,изп.лист № 

1158/26.03.1953г., 

скица  №34/27.07.09г   

кв.46,              

УПИ XXIX 483 Държавен

780 кв.м. от УПИ XXIX 483 в кв.46 

по рег. план на с.Полско Косово, 

целият с площ 2130 кв.м., 

представляващ незастроено 

дворно място 12/10.06.1954г.

4666 частна 10.08.2009
с Полско Косово, 

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,    

т.5 от ЗДС,изп.лист № 

1242/26.03.1953г., 

скица  №35/27.07.09г   

кв.40,              

УПИ IX 454 Отписан

600 кв.м. от УПИ IX 454 в кв.406 по 

рег. план на с.Полско Косово, 

целият с площ 2000 кв.м., предст. 

застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-430/06.06.12 г.

на ОУ-област русе
12/10.06.1954г.,         

117/13.10.1980г.

4667 частна 02.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 във 

връзка

с чл.71 от ЗДС, Указ

№ 82/46 г. ДВ,бр.195/ 

27.08.46 г., скица № 

3369/07.04.09 г.
ПИ №

63427.1.298 алея "Трепетлика" Държавен

ПИ с идентификатор 63427.1.298

по кад.карта на гр.Русе с площ

от 1535 м2, заедно с изградената в 

него сграда с ид.63427.1.298.1 със 

ЗП от 583 м2 - едноетажна, 

полумасивна еднофамилна 

жилищна сграда, построена 1925

Съгласно З-д №

5-95-00-259/20.03.13 г.

на ОУ се отнема поради

отпаднала нужда от 

МВР правото на 

управление върху имота.

За приемо-предаването е 

идготвен протокол от 

25.10.13 г., в изпълнение  

на З-д № 5.95.00-1071/ 

16.09.2013 г. на ОУ

Отписан със З-д № 5-95-00-

676/20.07.2015 г. на ОУ-

област Русе

117-631/15.11.56 

г.,

118-629/15.11.56 

г.,

издадени от МВР,

2049/20.01.64 г.



4668 частна 02.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68, чл.2,ал.3 във

 връзка с чл.71 от 

ЗДС,

Указ № 82/1946 г.- ДВ

бр.195/27.08.46 г.,

скица № 

5708/10.06.09

г., издадена от СГКК-

гр. Русе
ПИ №

63427.1.297 алея "Трепетлика" Държавен

ПИ с идентификатор 63427.1.297

по кад.карта на гр. Русе с площ

от 3106 м2, заедно с изградените

в него сгради: сграда с идент.

63427.1.297.1 със ЗП от 113 м2 и

сграда с ид.63427.1.297.3 със

ЗП от 110 м2. В имота е изградена 

сграда с ид.63427.1.297.2 по кад.

карта на гр.Русе със ЗП от 41 м2

с предназначение - сграда за

електропроизводство, под 

управление на Е.ОН България 

Мрежи АД -  Варна

Съгласно З-д №

5-95-00-259/20.03.13 г.

на ОУ се отнема поради

отпаднала нужда от 

МВР правото на 

управление върху имота.

За приемо-предаването е 

идготвен протокол от 

25.10.13 г., в изпълнение  

на З-д № 5.95.00-1071/ 

16.09.2013 г. на ОУ

Отписан със З-д № 5-95-00-

676/20.07.2015 г. на ОУ-

област Русе

117-631/15.11.56 

г.,

119-632/15.11.56 

г.,

120-633/15.11.56 

г.,

издадени от МВР,

2049/20.01.64 г.

4669 частна 07.10.2009
с.Смирненски,

общ.Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,ал.5

от ЗДС,присъда за

неплатени данъци,

изп.лист № 407/54 г.,

скица № 040/19.01.09

г./10.09.09 г. ПИ № 513 Отписан

ПИ № 513 по кад.план на

с.Смирненски с площ от 1107 м2, 

представляващ незастроено

дворно място,за което е отреден

УПИ V в кв.84 по рег.план

Отписан със З-д №

5-95-00-224/23.04.18 г.

на ОУ - област Русе 17/20.05.1954 г.

4670 частна 12.10.2009
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС,& 3 и & 4 от

ПЗР на З-на за жп

транспорт,протокол 

№ 66/13.12.06 г.,З-д 

№ РД 02-14-1564/09 

г.на МРРБ, скица
ПИ с ид.

63427.8.869

ИПЗ, Гара Русе

Разпределителна Други

ПИ с ид.63427.8.869 по кад.

карта на гр.Русе с площ от 

785 м2

Съставен нов АЧД №

5288/19.02.2013 г.

АПДС № 2388/

22.05.2013 г.

4671 частна 12.10.2009
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС,& 3 и & 4 от

ПЗР на З-на за жп

транспорт,протокол 

№ 66/13.12.06 г.,З-д 

№ РД 02-14-1565/09 

г.на МРРБ, скица
ПИ с ид.

63427.8.870

ИПЗ, Гара Русе

Разпределителна Други

ПИ с ид.63427.8.870 по кад.

карта на гр.Русе с площ от 

1533 м2

Съставен нов АЧД №

5288/19.02.2013 г.

АПДС № 2387/

22.05.2003 г.

4672 частна 12.10.2009
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС,& 3 и & 4 от

ПЗР на З-на за жп

транспорт,протокол 

№ 66/13.12.06 г.,З-д 

№ РД 02-14-1563/09 

г.на МРРБ, скица
ПИ с ид.

63427.8.876

ИПЗ, Гара Русе

Разпределителна Други

ПИ с ид.63427.8.876 по кад.

карта на гр.Русе с площ от 

323 м2

Съставен нов АЧД №

5288/19.02.2013 г.

АПДС № 2386/

22.05.2003 г.



4673 частна 19.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 във 

връзка

с чл.71 от ЗДС, Реш.

№ 631/25.09.02 г. на 

МС, скица и др.
ПИ №

63427.81.20 местност "Сръбчето" Други

ПИ № 63427.81.20 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 9 657 м2 и

изградените в него 4 броя сгради

1102/08.02.02 г.,

4435/23.10.08 г.

4674 частна 19.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 във 

връзка

с чл.71 от ЗДС, Реш.

№ 631/25.09.02 г. на 

МС, скица и др.
ПИ №

63427.81.21 местност "Сръбчето" Други

ПИ № 63427.81.21 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 7 409 м2 и

изградената в него сграда

1102/08.02.02 г.,

4435/23.10.08 г.

4675 частна 19.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 във 

връзка

с чл.71 от ЗДС, Реш.

№ 631/25.09.02 г. на 

МС, скица и др.
ПИ №

63427.81.22 местност "Сръбчето" Други

ПИ № 63427.81.22 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 4 108 м2, 

представляващ незастроено 

дворно място

1102/08.02.02 г.,

4435/23.10.08 г.

4676 частна 19.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 във вр.

С чл.71 от ЗДС, Реш.

№ 631/25.09.02 г. на

МС, скица и др.
ПИ №

63427.81.24 местност "Сръбчето" Отписан

ПИ № 63427.81.24 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 11 905 м2, и 

изградените в него 10 броя сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-683/29.09.14 г.

на ОУ-област Русе

1102/08.02.02 г.,

4435/23.10.08 г.

4677 частна 19.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 във вр.

С чл.71 от ЗДС, Реш.

№ 631/25.09.02 г. на

МС, скица и др.
ПИ №

63427.81.25 местност "Сръбчето" Други

ПИ № 63427.81.25 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 6 265 м2 и

изградената в него сграда

1102/08.02.02 г.,

4435/23.10.08 г.

4678 частна 19.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 във вр.

С чл.71 от ЗДС, Реш.

№ 631/25.09.02 г. на

МС, скица и др.
ПИ №

63427.81.26 местност "Сръбчето" Други

ПИ № 63427.81.26 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 4 853 м2, и 

изтрадените в него 2 броя сгради

1102/08.02.02 г.,

4435/23.10.08 г.

4679 частна 19.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 във вр.

С чл.71 от ЗДС, Реш.

№ 631/25.09.02 г. на

МС, скица и др.
ПИ №

63427.81.27 местност "Сръбчето" Други

ПИ № 63427.81.27 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 9 498 м2, 

представляващ незастроено 

дворно място

1102/08.02.02 г.,

4435/23.10.08 г.

4680 публична 22.10.2009
гр.Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.2,

т.4 и чл.71 от ЗДС,

във връзка с решение

№ 474/17.06.09 г.на

МС,скица № 9832/

01.10.09г.-СГКК-Русе
ПИ №

63427.2.5694 ул."Пристанищна" № 20 Други

ПИ № 63427.2.5694 по кад.карта

на гр.Русе с площ от 901 м2 с

начин на трайно ползване - за

пристанище

АПДС № 2060/

17.12.2002 г.,

АПДС № 4410/

27.06.2008 г.



4681 публична 28.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.2

и чл.71 от ЗДС,прот.

№ 6/25.02.59г.-ИК 

на ГНС-Русе,строит.

Разрешение № 509/

64 г., схема и др.
имот №

63427.2.432.2.7

бул."Генерал Скобелев"

№ 7, ет.1 Други

самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 63427.2.432.2.7

по кад.карта на гр.Русе,

представляващ обект за делова и

административна дейност - І-ви

етаж на сграда № 2-триетажна,

масивна със ЗП от 178,51 м2,

сутерен със ЗП от 55,05 м2,ведно

с 32,19% ид.части от ОЧС и от

ОПС

10159/20.03.96 г.,

1552/01.07.02 г.

4682 публична 28.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.2

и чл.71 от ЗДС,прот.

№ 6/25.02.59г.-ИК 

на ГНС-Русе,строит.

Разрешение № 509/

64 г., схема и др.
имот №

63427.2.432.1.7

бул."Генерал Скобелев"

№ 7, ет.1 и 2 Други

самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 63427.2.432.7.7

по кад.карта на гр.Русе,

представляващ обект за делова и 

административна дейност на две 

нива-І-ви и ІІ-ри етаж от сграда № 

1-масивна, четириетажна,всеки

със ЗП от 242,02 м2,сутерен със

ЗП от 242,78 м2, ведно с 56,71%

ид.части от ОЧС и от ОПС

10159/20.03.96 г.,

1552/01.07.02 г.

4683 частна 29.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.2

и чл.71 от ЗДС,прот.

№ 6/25.02.59г.-ИК 

на ГНС-Русе,строит.

Разрешение № 509/

64 г., схема и др.
имот №

63427.2.432.2.2

бул."Генерал Скобелев"

№ 7, вх.2, ет.2, ап.2 Други

самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 63427.2.432.2.2

по кад. Карта на гр. Русе,

представляващ апартамент № 2

на втори жилищен етаж, вх. 2 със 

ЗП от 25,56 кв.м., заедно с 2,88%  

ид.части от ОЧС и от ОПС 

10159/20.03.96 г.,

1552/01.07.02 г.,

4054/20.11.06 г.

4684 частна 29.10.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.2

и чл.71 от ЗДС,прот.

№ 6/25.02.59г.-ИК 

на ГНС-Русе,строит.

Разрешение № 509/

64 г., схема и др.
имот № 

63427.2.432.2.8

бул."Генерал Скобелев"

№ 7, вх.2, ет.4,ап.7 Други

самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 63427.2.432.2.8

по кад.карта на гр.Русе,

представляващ апартамент № 7

на ІV-ти жилищен етаж, вх.2 със

ЗП от 26,83 м2, заедно с 3,02%

ид.части от ОЧС и от ОПС

10159/20.03.96 г.,

1552/01.07.02 г.,

4055/20.11.06 г.

4685 публична 09.11.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 във връзка с чл.

71 и чл.2,ал.2,т.4 от

ЗДС,З-д № РД01/1543

от 07.04.09г.на кмета

на общ.Русе,ПМС №

763/08.09.52 г. и др.
ПИ №

63427.2.5632 ул."Цариброд" № 6 Други

ПИ с идентификатор 63427.2.5632

по кад.карта на гр.Русе с площ

от 1412 м2, заедно с изграденитe в 

него 6 броя сгради

1276/27.03.58 г.,

485/27.03.01 г.,

4647/12.06.09 г.



4686 частна 07.12.2009
гр. Глоджево, 

община Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 във 

връзка с чл.3,т.5 от

ЗДС, присъда за

неплатени данъци,

изпълнителен лист №

459/21.03.53 г., скица 

на имота
кв.70, ПИ №

1247 Отписан

ПИ № 1247 в кв.70 по рег.план

на гр. Глоджево с площ от

1446 м2, представляващ застроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-339/29.05.17 г.

на ОУ - област Русе 39/29.04.54 г.

4687 частна 07.12.2009
гр. Глоджево, 

община Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 във 

връзка с чл.3,т.5 от

ЗДС, присъда за

неплатени данъци,

изпълнителен лист №

444/09.04.53 г., скица 

на имота

кв.69, ПИ №

1064 ул."Камчия" № 21 Отписан

855 кв.м. ид.части от ПИ №

1064 в кв.69 по регулационния

план на гр. Глоджево, целият с 

площ от 1982 м2, представляващ 

застроено дворно място

Отписан със З-д № 

5-95-00-219/20.04.18 г.

на ОУ - област Русе 33/29.04.54 г.

4688 частна 07.12.2009
гр. Глоджево, 

община Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 във 

връзка с чл.3,т.5 от

ЗДС, присъда за

неплатени данъци,

изпълнителен лист № 

444/09.04.53 г., скица 

на имота

кв.69, ПИ №

1065 ул."Камчия" № 21 Отписан

645 кв.м. ид.части от ПИ №

1065 по регулационния план на гр. 

Глоджево, целият с площ от 1489 

м2, представляващ незастроено 

дворно място

Отписан със З-д № 

5-95-00-219/20.04.18 г.

на ОУ - област Русе 33/29.04.54 г.

4689 частна 07.12.2009
с. Хотанца, 

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.3,т.5 от

ЗДС,АИОИ № 458/52 

г., скица на имота

кв.4, УПИ

І-124 Държавен

УПИ І-124 в кв.4 по рег.план на

с. Хотанца с площ от 800 м2,

представляващ застроено дворно 

място

6/12.11.52 г.,

38/14.12.81 г.

4690 частна 07.12.2009
с. Копривец,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

3,т.5 от ЗДС, чл.100

от ЗДС-декларация №

11/23.01.75г.за отказ,

скица № 6/17.02.09г.
кв.43, ПИ №

793 Държавен

ПИ № 793 в кв.43 по рег.план 

на с. Копривец с площ 1765 м2,

представляващ незастроено

дворно място 91/21.02.1977 г.

4691 частна 07.12.2009
с. Босилковци, 

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.3,т.5 от

ЗДС, изп.лист № 

1063/

26.03.53г., скица
кв.40, ПИ №

505 Отписан

500 кв.м. ид.части от ПИ № 505

в кв.40 по регулационния план

на с. Босилковци, целият с площ

от 2700 м2, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-573/12.07.12 г.

на ОУ-област Русе 19/06.06.1964 г.

4692 частна 07.12.2009
с. Босилковци,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.3,т.5 от

ЗДС,изп.лист № 1180/

53 г.,скица № 28/09г.
кв.26, УПИ

VІ-293 Отписан

500м2 ид.части от УПИ VІ-293 в

кв.26 по регулационния план на

с. босилковци, целият с площ от

896 м2, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

ДС 5-85-00-485/21.06.12 г. 

на ОУ-област Русе 24/06.06.1964 г.



4693 частна 07.12.2009
с. Полско Косово,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.3,т.5 от

ЗДС, изп.лист № 

1147/

26.03.54г.на Беленски

околийски съд, скица

№ 50/28.09.09 г.
кв.38, УПИ

VІІ-643 Отписан

УПИ VІІ-643 в кв.38 по рег.план

на с. Полско Косово с площ от

550 м2, представляващ застроено 

дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-429/06.06.12 г.

на ОУ-област Русе

11/10.06.1954 г.,

118/13.10.1980 г.

4694 частна 07.12.2009
гр. Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3,

т.5 от ЗДС, АИОИ №

892/20.03.53 г., скица 

на имота
кв.19, УПИ

ХІІІ-386 Отписан

500 м2 ид.части от УПИ ХІІІ-386

в кв.19 по регулационния план на

гр. Сливо поле, целият с площ от

1300 м2, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-265/27.03.19 г.

на ОУ - област Русе 4629/08.06.09 г.

4695 частна 10.12.2009
с. Ново село,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, Решение № 114/

22.07.94 г.на ОбСЗГ-

Русе, скица ПИ № 000379 местност "Юртлука" Други

ПИ № 000379 по КВС на

землището на с. Ново село в

местност "Юртлука" с площ от

4,222 дка с начин на трайно

ползване - полска култура

Съставен нов АЧДС №

6687/24.09.2019 г.

4696 частна 10.12.2009
с. Басарбово,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, Решение № 338/

24.10.96 г. и протокол

№ 362/17.04.97 г.за

въвод във владение 

на имоти, скица ПИ № 000008 местност "Ясаците" Други

ПИ № 000008 по КВС на

землището на с.Басарбово с 

площ от 12,009 дка, с начин на

трайно ползване - съор.

Поддържане

Съставен нов АЧДС №

6688/24.09.2019 г.

4697 частна 10.12.2009
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, Решение № 

25ЩРК/30.09.97 г.на

ПК-с.Иваново, скица ПИ № 111002 местност "Дренето" Други

ПИ № 111002 по КВС на 

землището на с.Щръклево с площ 

от 9,823 дка, с начин на трайно 

ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6799/10.02.2020 г.

4698 частна 10.12.2009
с. Божичен,

община Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, Решение № 8Б/

23.03.95 г.на ПК-с.

Иваново, скица ПИ № 030001 местност "Друма" Други

ПИ № 030001 по КВС на

землището на с. Божичен с

площ от 9,446 дка, с начин на 

трайно ползване - нива

Съставен нов АЧДС №

6805/20.02.2020 г.

4699 частна 15.12.2009
с. Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС, чл.2,ал.3 

във връзка с чл.3,ал.5

от ЗДС, АИОИ №

1151/11.02.53 г.,

скици
кв.19, УПИ

ІІ-75 Държавен

УПИ ІІ-75 в кв.19 по

регулационния план на с.Бабово с 

площ от 750 м2, представляващ 

застроено дворно място 16/20.04.56 г.



4700 частна 15.12.2009
с.Широково,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5

от ЗДС,чл.20 от 

НСДТ,

изп.лист № 441/53 г.,

З-д № 89/06.08.79г.-

ОНС-Русе, скица

кв.9, УПИ

VІІІ Отписан

УПИ VІІІ в кв.9 по рег.план на

с.Широково, представляващ

незастроено дворно място с площ 

от 650 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-125/27.02.14 г.

на ОУ-област Русе 6/21.09.1955 г.

4701 частна 15.12.2009
с.Босилковци,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5

от ЗДС,присъда № 

1/1945г.на 

Свищовския

народен съд, скица 

№17/24.11.08г./06.082

009г

кв.57, УПИ

V Отписан

595/1784 ид.части от УПИ V в

кв.57 по регулационния план на

с.Босилковци, целият с площ от

1784 м2, представляващ

незастроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-268/27.04.16 г.

на ОУ-област Русе 4/01.02.1951 г.

4702 частна 15.12.2009
с.Босилковци,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.3,т.5

от ЗДС,присъда №

701/52г.на Софийския

върховен съд, З-д №

749/82г.-ИК на ОНС-

Русе, скица № 

1/2009г.

кв.39, УПИ

ІІ-309 Отписан

1000/1978 м2 ид.части от 

УПИ ІІ-309 в кв.39 по рег.план на с. 

Босилковци, целият с площ от

1978 м2, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

ДС 5-95-00-1130/

03.12.2012 г. на ОУ - област 

Русе 3/05.12.1953 г.

4703 частна 18.12.2009
гр. Русе,

община Русе

чл.68 във връзка с

чл.2, ал.2, т.4 и чл.71

от ЗДС, скица
ПИ №

63427.2.174 ул."Иван Ведър" № 12 Други

ПИ с идентификатор 63427.8.174

по кад.карта на гр. Русе с площ

от 1462 м2 и изградените в него

3 броя сгради

6176/26.08.77 г.,

актуализиран на

14.02.1995 г.

4704 публична 29.12.2009
гр. Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4 и чл.71

от ЗДС, скица ПИ № 000286 местност "Парче Екенлик" Други

ПИ № 000286 по КВС на

землището на гр. Сливо поле,

представляващ земеделска земя

с площ от 1759 м2 с изградената в 

него сграда - едноетажна, 

дървена, сглобяема барака, с

леки преградни стени, тип "Юлка" 

със ЗП от 50,88 м2, построена 1991 

г. 370/21.03.96 г.



4705 публична 29.12.2009
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, З-д №

24-00-22А/08.05.95 г.

на МФ, решение №

4086/24.04.07г.- ВАС

на РБългария, скица

№65/11.03.09г./04.12

.09г., техническа 

справка
кв.46, ПИ №

576 Отписан

целият трети етаж с ОЗП от

227,42 м2, от които девет раб.

Помещения и коридор с ОЗП от

195,62 м2 и ОЧ 31,80 м2, ведно с 

22,76% от ОЧС- административна,

масивна, четириетажна, 

състояща се от партер със ЗП от

210,80 м2 и три етажа със ЗП от

227,42 м2, съставляваща 65,4%

от ПИ № 576 - административна

сграда и търговски обекти

С Решение № 527/22.07.10 

г. на МС, целият имот е 

отнет от НАП, обявен за 

ЧДС и прехвърлен 

безвъзмездно в 

собственост на община 

Бяла. Със Заповед № 9500-

435/21.12.2010 г. на ОУ-

област Русе имотът е 

деактуван и е преминал в 

собственост на община 

Бяла 1583/14.01.1992г.

4706 частна 29.12.2009
с. Долно 

Абланово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, решение № 30/

22.12.92 г. на ОбСЗГ-

Русе, скица ПИ № 000003 местност "Бреста" Други

ПИ № 000003 по КВС на

землището на с. Долно Абланово с 

площ от 3,346 дка в местност 

"Бреста", с начин на трайно 

ползване - съор.поддържане

Съставен нов АЧДС №

6733/22.11.2019 г. няма

4707 частна 18.02.2010
гр. Мартен,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.22,ал.1 от

З-на за пътищата, 

скица на имота ПИ № 000062 местност "Калето" Други

ПИ № 000062 по КВС на

землището на гр. Мартен в м-ст

"Калето" с площ от 9,073 дка, с

начин на тр. Ползване - съор.

Поддържане

Съставен нов АЧДС №

6737/02.12.2019 г. няма

4708 публична 05.03.2010
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,ал.2

т.4 във връзка с чл.71

от ЗДС,РМС № 874/

17.12.07 г. и др.
ПИ №

63427.2.5695 ул."Пристанищна" № 20 Други

ПИ № 63427.2.5695 по кад.карта

на гр.Русе с площ 1220 м2 и

построените в него: сграда №

63427.2.5695.1 със ЗП от 300 м2-

административна - ДМА-Русе - 

масивна двуетажна сграда и

рейдова кула и сграда №

63427.2.5695.2 със ЗП от 16 м2-

административна едноетажна 

масивна сграда - бивше

"Румънско гише"

2060/17.12.2002-

за терена,

3225/20.05.66 г.-

т.4,3898/15.01.70г.-

т.2 и т.3, 

175/02.03.2000 г.-

за сградите, 

4410/27.06.08г.-

терен и сгради

4709 публична 19.03.2010
гр. Русе,

община Русе

чл.68 във връзка с

чл.71 и чл.2,ал.2,т.4 

от

ЗДС, НА за покупко-

продажба № 85,том 

ІХ, рег.8556, дело №

2331/34 г., скица
ПИ № 

63427.8.335 Източна промишлена зона Други

ПИ с идентификатор 63427.8.335

по кадастралната карта на гр. 

Русе с площ от 605 м2, заедно с

изградените върху него сгради:

сграда № 63427.8.335.1 със ЗП от 

66 м2 - едноетажна, масивна с 

предназначение-друг вид сграда 

за обитаване и сграда

63427.8.335.2 със ЗП от 112 м2 -

едноетажна, масивна, с

предназначение - хангар, депо, 

гараж - шест броя врати

Съставен е нов АДС №

4719/14.05.2010 г. 200/14.04.2000 г.



4710 публична 06.04.2010
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2, ал.2, т.2 и 

чл.71 от ЗДС, чл.3 от З-

на за ЖП транспорт, 

скица № 

7509/28.07.09 г., 

03.02.2010 г. на СГКК-

Русе  

ПИ №

63427.504.1

Източна промишлена зона Други

ПИ с идентификатор 63427.504.1

по кад.карта на гр. Русе с площ 

от 43 266 м2 и построената върху 

него сграда с идентификатор 

63427.504.1.2 - пост 2 - масивна 

едноетажна сграда със ЗП от 34 

м2, построена 1973 г. 9130/16.11.92 г.

4711 публична 06.04.2010
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2, ал.2, т.2 и 

чл.71 от ЗДС, чл.3 от З-

на за ЖП транспорт, 

скица № 

7510/28.07.09 г., 

03.02.2010 г. на СГКК-

Русе  

ПИ №

63427.504.5

Източна промишлена зона Други

ПИ с идентификатор 63427.504.5

по кад. Карта на гр. Русе, с

площ от 6 427 м2

Съставен нов АЧДС №

4899/22.07.2011 г.

9130/16.11.92 г.,

АПДС № 3953/

13.06.2006 г.

4712 частна 03.05.2010
с. Обретеник,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.45,

ал.10 и чл.47, ал.1 от

ППЗСПЗЗ, протокол

от 13.12.94 г. и скица

№ К00335/11.03.10 г. ПИ № 408031 Държавен

прилежащ терен към "Склад с

друго предназначение", с площ

от 1,283 дка

4713 частна 13.05.2010
с.Семерджиево

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.45,

ал.10 и чл.47, ал.1 от

ППЗСПЗЗ, протокол

от 27.01.94 г. и скица ПИ № 070003 местност "Банга" Държавен

прилежащ терен към

"Силажовместилище на

кошари" с площ от 3,199 дка

4714 частна 13.05.2010
с.Семерджиево

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.45,

ал.10 и чл.47, ал.1 от

ППЗСПЗЗ, протокол

от 27.01.94 г. и скица ПИ № 069004 местност "Смилекин" Държавен

прилежащ терен към два броя

сгради "Навес за съхранение

на зърно" с площ от 4,158 дка

4715 частна 13.05.2010
с.Семерджиево

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.45,

ал.10 и чл.47, ал.1 от

ППЗСПЗЗ, протокол

от 27.01.94 г. и скица ПИ № 069009 местност "Смилекин" Държавен

прилежащ терен към три броя

сгради "Навес за сурово зърно"

с площ от 9,000 дка



4716 частна 13.05.2010
с.Семерджиево

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.45,

ал.10 и чл.47, ал.1 от

ППЗСПЗЗ, протокол

от 27.01.94 г. и скица ПИ № 069013 местност "Смилекин" Държавен

прилежащ терен към "Мокър

филтър" с площ от 0,463 дка

4717 частна 13.05.2010
с.Семерджиево

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.45,

ал.10 и чл.47, ал.1 от

ППЗСПЗЗ, протокол

от 27.01.94 г. и скица ПИ № 069014 местност "Смилекин" Държавен

прилежащ терен към

"Ремонтна работилница", 

"Склад ГСМ" и "Дърводелски

цех" с площ от 10,914 дка

4718 частна 13.05.2010
с.Семерджиево

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.45,

ал.10 и чл.47, ал.1 от

ППЗСПЗЗ, протокол

от 27.01.94 г. и скица ПИ № 069020 местност "Смилекин" Държавен

прилежащ терен към два броя

сгради "Навес за колиен кантар" с 

площ от 1,950 дка

4719 частна 14.05.2010
гр. Русе,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с 

решение № 267/

30.04.2010 г. на МС, 

скица на имота
ПИ №

63427.8.335 Източна промишлена зона Държавен

ПИ с идентификатор 63427.8.335

по кадастралната карта на гр. 

Русе с площ от 605 м2, заедно с

изградените върху него сгради:

сграда № 63427.8.335.1 със ЗП от 

66 м2 - едноетажна, масивна с 

предназначение-друг вид сграда 

за обитаване и сграда

63427.8.335.2  със ЗП от 112 м2,

с предназначение: хангар,

депо, гараж

С договор № 9600-06/

01.02.2011 г., Областният 

управител на област Русе 

предоставя безвъзмездно 

правото на управление 

върху този имот на 

Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури

200/14.04.2000 г,

4709/19.03.2010



4720 публична 20.05.2010
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68,чл.2,т.2 от

ЗДС, решение №

631/25.09.02 г. на МС,

скица на имота ПИ № 000647 местност "Без местност" Други

ПИ № 000647 по КВС на

землището на гр. Бяла, с начин

на трайно ползване - ЖП гара,

с площ от 8,167 дка и изградените 

в него сгради:

сграда 01, представляваща

гараж за автомобили - масивна,

едноетажна със ЗП от 220 м2,

сграда 02, представляваща

административна сграда - 

масивна, едноетажна със ЗП от

58 м2, сграда 03, представляваща

склад за въглища - едноетажна, 

масивна със ЗП от 34 м2 и др.

Нов АПДС № 6480/

23.04.2018 г. няма

4721 частна 04.06.2010
с. Кацелово,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
кв.45, УПИ

VІ Стопански двор Държавен

прилежащ терен към два броя 

сгради "Навес с оградни стени / 

бригаден стан /" и 

"Селскостопански обект - 

ковачница - нова" с  площ от 8752 

м2 няма

4722 публична 04.06.2010
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС

и чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт,

скица на имота
ПИ №

32095.1.388 ул."Олимпийска" № 2 Други

ПИ с идентификатор 32095.1.388

по кадастралната карта на с.

Иваново с площ от 611 м2, с

начин на трайно ползване: За

друг ПИ за движение и

транспорт, и сграда № 32095.1.

388.1 - жп кантон - масивна

едноетажна сграда със ЗП от

97 м2, построена 1949 г.

291/07.05.93 г. по

т.ІІ.6

АПДС № 28/

14.05.1999 г.

4723 публична 04.06.2010
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС

и чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт,

скица на имота
ПИ № 

05611.1.1340 бул."Шести септември" Други

ПИ с идентификатор 05611.1.1340

по кадастралната карта на гр.

Борово с площ от 69 764 м2, с

начин на трайно ползване - за

жп гара, спирка - жп гара Борово

и прилежащите към него сгради

сграда 05611.1.1340.1-стрелкова

кабина със ЗП от 8 м2 и др.

АДС № 487/

12.08.95 г. за 

сграда №

05611.1.1340.8

4724 частна 04.06.2010
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС

и чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт,

скица на имота
ПИ №

05611.1.1339 бул."Шести септември" Други

ПИ с идентификатор

05611.1.1339 по кадастралната

карта на гр. Борово с площ от

2015 м2, с начин на трайно

ползване-за друг ПИ за

движение и транспорт няма



4725 частна 07.06.2010
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 161010 Държавен

прилежащ терен към

"Масивна стопанска постройка"

от "Овцеферма" с площ от

3,001 дка

4726 частна 07.06.2010
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 161012 Държавен

прилежащ терен към

"Масивна стопанска постройка"

от "Овцеферма" с площ от

2,841 дка

4727 частна 07.06.2010
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 161014 Държавен

прилежащ терен към

"Масивна стопанска постройка"

от "Овцеферма" с площ от

2,448 дка

4728 частна 07.06.2010
с. Батишница, 

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 000062 Държавен

прилежащ терен към "Масивна

сграда със сглобяема конструкция 

и метален навес - хангар", с начин 

на трайно ползване - 

селскостопанско летище с площ от 

134,381 дка

4729 публична 08.06.2010
гр. Русе,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС, З-д № 14-

369/24.07.08 г. на

МОН, скици на сгради
ПИ №

63427.2.2003 бул."Липник" № 4 Други

Учебни сгради, изградени в ПИ

№ 63427.2.2003 по кад.карта на

гр.Русе, реституиран на б.с. - 

4 броя сгради

842/28.12.50 г.,

3236/26.05.66 г.,

1369/22.03.02 г.

4730 публична 09.06.2010
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС

и чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица 
ПИ № 

32095.1.387 ул."Олимпийска" Други

ПИ с идентификатор 32095.1.387

по кад.карта на с. Иваново с

площ от 52 378 м2, с начин на

трайно ползване - за линии на

релсов път, представляващ ЖП

гара Иваново и прилежащите

към него сгради

291/07.05.93 г. по

т.т.ІІ.1,2,3,4 и V.1



4731 публична 09.06.2010
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС

и чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, скица 
ПИ №

05611.1.1341 бул."Шести септември" Други

ПИ с идентификатор

05611.1.1341 по кадастралната

карта на гр.Борово с площ от

2194 м2, с начин на трайно

ползване-за друг ПИ за

движение и транспорт, заедно с

построените в него сгради:

сграда 05611.1.1341.2 - склад - 

масивна, двуетажна със ЗП от

36 м2 и РЗП от 72 м2 и сграда №

05611.1.1341.3 - битова сграда

със ЗП от 131 м2

АПДС № 26/

14.05.1999 г.

4732 публична 09.06.2010
с. Николово,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.72,ал.1 от ЗДС и

чл.7,ал.3,т.1 от З-на

за горите, скица ПИ № 000784 местност "Текето" Други

ПИ № 000784 по КВС на

землището на с. Николово с

площ от 19,404 дка, с начин на

трайно ползване - залесена

територия и построената в него

хижа - масивна двуетажна

сграда със ЗП от 220 м2,

построена 1996 г. 2414/26.05.2003 г.

4733 частна 10.06.2010
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

63668.139.66 местност "Борисовско" Държавен

ПИ № 63668.139.66  по кад.карта 

на с. Ряхово, с начин на трайно 

ползване - за животновъден 

комплекс, с площ от 2,726 дка, 

представляващ прилежащ терен 

към "Селскостопанска сграда"

4734 частна 10.06.2010
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 106006

местност "Под село 

 / Дерето" / Отписан

прилежащ терен към

"Селскостопански склад" с

площ от 1,422 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-291/19.02.15 г.

на ОУ-област Русе

4735 публична 11.06.2010
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68,чл.2,т.2 и т.4

от ЗДС,чл.53,ал.1  и

ал.5 и чл.53"б" от

З-на за гражданското

въздухоплаване,

решение на МС №

134/28.02.05 г., скица
в ПИ №

84049.87.164 Отписан

Сграда с идентификатор

84049.87.164.1, изградена в ПИ 

№ 84049.87.164 по кад.карта на

с. Щръклево, собственост на

ГД "ГВА" - София, със ЗП от

226 м2, представляваща сграда

на транспорта / трафопост / - 

едноетажна, масивна с 

частични стоманобетонни

елементи

Отписан със З-д №

5-95-00-303/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе



4736 публична 11.06.2010
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68,чл.2,т.2 и т.4

от ЗДС,чл.53,ал.1  и

ал.5 и чл.53"б" от

З-на за гражданското

въздухоплаване,

решение на МС №

134/28.02.05 г., скица
в ПИ №

84049.87.164 Отписан

Сграда с идентификатор

84049.87.164.3, изградена в ПИ 

№ 84049.87.164 по кад.карта на

с. Щръклево, собственост на

ГД "ГВА" - София, със ЗП от

223 м2, представляваща сграда

на транспорта / технически блок / - 

триетажна, масивна с

частични стоманобетонни 

елементи

Отписан със З-д №

5-95-00-303/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе

4737 публична 11.06.2010
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68,чл.2,т.2 и т.4

от ЗДС,чл.53,ал.1  и

ал.5 и чл.53"б" от

З-на за гражданското

въздухоплаване,

решение на МС №

134/28.02.05 г., скица
в ПИ №

84049.87.164 Отписан

Сграда с идентификатор

94049.87.164.5, изградена в ПИ

№ 84049.87.164 по кад.карта на

с. Щръклево, собственост на

ГД "ГВА" - София, със ЗП от

39 м2, представляващ сграда

на транспорта / сграда за

локатор / - едноетажна масивна

с частични стоманобетонни

елементи.

Отписан със З-д №

5-95-00-303/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе

4738 публична 11.06.2010
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68,чл.2,т.2 и т.4

от ЗДС,чл.53,ал.1  и

ал.5 и чл.53"б" от

З-на за гражданското

въздухоплаване,

решение на МС №

134/28.02.05 г., скица
в ПИ №

84049.101.198 Отписан

Сграда с идентификатор

94049.101.198.1, изградена в ПИ

№ 84049.101.198 по кад.карта на

с. Щръклево, собственост на

ГД "ГВА" - София, със ЗП от

78 м2, представляващ сграда

на транспорта / близка приводна 

радиорелейна станция от запад/ - 

едноетажна масивна с частични 

стоманобетонни елементи.

Отписан със З-д №

5-95-00-301/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе

4739 публична 11.06.2010
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68,чл.2,т.2 и т.4

от ЗДС,чл.53,ал.1  и

ал.5 и чл.53"б" от

З-на за гражданското

въздухоплаване,

решение на МС №

134/28.02.05 г., скица
в ПИ №

84049.101.198 Отписан

Сграда с идентификатор

94049.101.198.2, изградена в ПИ

№ 84049.101.198 по кад.карта на с. 

Щръклево, собственост на

ГД "ГВА" - София, със ЗП от

50 м2, представляващ сграда

на транспорта / агрегатно 

помещение близка приводна 

радиорелейна станция от запад/ - 

едноетажна масивна с частични 

стоманобетонни елементи.

Отписан със З-д №

5-95-00-301/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе

4740 публична 15.06.2010
с. Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2 във връзка с чл.

71 от ЗДС,З-д №

9500-332/24.06.04 г.

на ОУ-област Русе,

скица на имота ПИ № 000286 местност "Кантона" Отписан

ПИ № 000286 по КВС на

землището на с. Басарбово

с площ от 9,267 дка, с начин

на трайно ползване - скала

Отписан със З-д №

5-95-00-175/12.03.12 г.

на ОУ-област Русе

АОС 

3972/10.02.2003 ,

АПДС 

3112/23.08.2004 г.



4741 публична 15.06.2010
с. Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2 във връзка с чл.

71 от ЗДС,З-д №

9500-332/24.06.04 г.

на ОУ-област Русе,

скица на имота ПИ № 000293 местност "Кантона" Отписан

ПИ № 000293 по КВС на

землището на с. Басарбово

с площ от 13,646 дка, с начин на

трайно ползване - скала

Отписан със З-д №

5-95-00-175/12.03.12 г.

на ОУ-област Русе

АОС 

3972/10.02.2003 ,

АПДС 

3112/23.08.2004 г.

4742 частна 21.06.2010

гр. Русе,

община Русе,

кв.ДЗС

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,писма изх.№ 

1001/12.11.09 г.
ПИ №

63427.11.225 ул."Теменуга" Държавен

ПИ № 63427.11.225 по кад.карта

на гр. Русе, урбанизирана 

територия, с начин на трайно

ползване - ниско застрояване,

представляващ прилежащ

терен към "Масивна двуетажна

сграда / бивша административна 

сграда-столова / със сутерен с 

площ от 2771 м2 няма

4743 частна 24.06.2010
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3

от ЗДС,чл.45,ал.10 и

ал.11 и чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
кв.77, УПИ

V-1158 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Битова сграда" от "Стопански

двор" с площ от 1,375 дка няма

4744 частна 24.06.2010
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

279060 местност "Без местност" Държавен

прилежащ терен към "Навес с

оградни стени"  и "Стая със

сервизно помещение" от "Стоп.

Двор" с площ от 1,511 дка

4745 частна 24.06.2010
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

279061 местност "Без местност" Държавен

прилежащ терен към "Навес - 

летище" с площ от 2,166 дка

4746 частна 24.06.2010
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

279062 местност "Без местност" Държавен

прилежащ терен към

"Масивна сграда" с площ от

1,446 дка



4747 частна 25.06.2010
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

000169 местност "Падината" Държавен

прилежащ терен към

"Ремонтна работилница" от

"Стопански двор" с площ 4,543

дка, с начин на трайно ползване-

друга производствена база

4748 частна 28.06.2010
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във 

връзка с чл.27,ал.9 и 

ал.10 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др.
кв.77, УПИ

ІІ-1115 Държавен

прилежащ терен към обект

"Краварник и млекосъбирате-

лен пункт" от Стопански двор с 

площ от 3808 м2

4749 частна 30.06.2010
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС във 

връзка с чл.27,ал.9 и 

ал.10 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др. ПИ № 000390 Отписан

прилежащ терен към обект

"Двуетажен шивашки цех и

стопанска постройка" от

Стопански двор с площ от

5,738 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-348/19.06.18 г.

на ОУ - област Русе

4750 публична 18.08.2010
гр. Русе,

община Русе

чл.68 и чл.2, ал.2, т.2 

от ЗДС във връзка с 

чл.146,ал.2 от З-на за 

културното 

наследство, скица № 

11732/23.11.09 г., 

заверена на 

13.08.2010 г.
ПИ №

63427.2.5165 ул."Пристанищна" Държавен

ПИ с идентификатор 63427.2.5165

по кадастралната карта на гр. Русе 

с площ 2203 м2, с начин на трайно 

ползване: за археолог. Паметник 

на културата, заедно с изградените 

в него сгради: сграда с 

ид.63427.2.5165.1 със ЗП от 131 м2-

едноетажна, масивна и сграда с 

ид.63427.2.5165.2 със ЗП от 62 м2 - 

едноетажна, масивна, с 

предназначение: друг вид 

обществена сграда

С решение на МС, поради 

отпаднала необходимост е 

отнето от МК правото на 

управление.. Предоставен 

безвъзмездно за 

управление на община 

Русе за срок от 10 г., 

считано от 14.01.2014 г. няма

4751 публична 23.08.2010
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.4 във връзка с 

чл.71 от ЗДС, ПМС № 

763/08.09.52 г., РМС 

№№ 244/07 г. и 

814/07 г., скици на 

имота
ПИ №

63427.2.5631 ул."Цариброд" № 6 Други

ПИ с ид. 63427.2.5631 по кад.

Карта на гр. Русе с площ от 833 

кв.м. и построената в него сграда 

№ 63427.2.5631.1 - 

административна масивна 

четириетажна сграда със ЗП от 518 

кв.м.

Съставен акт за поправка 

№ 6127/09.12.2014 г.

1276/27.03.58 г.,

485/27.03.01 г. и

4304/19.03.08 г.

4752 частна 23.08.2010
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.2, 

ал.3 от ЗДС във вр.с 

чл.27,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

106068

местност "Под село" 

 / "Дерето" / Държавен

ПИ № 106068 по КВС на

землището на с. Мечка с площ от 

2,297 дка, с начин на трайно 

ползване - изоставена нива



4753 частна 23.08.2010
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 във връзка с 

чл.71

от ЗДС,чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

000046 местност "Край село" Държавен

ПИ № 000046 по КВС на 

землището на с. Тръстеник, 

представляващ "Складов терен" с 

площ от 6,250 дка, с начин на 

трайно ползване - 

Селскостопански склад 2352/20.04.03 г.

4754 частна 23.08.2010
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 във връзка с 

чл.71

от ЗДС,чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

000049 местност "Край село" Държавен

ПИ № 000049 по КВС на

землището на с. Тръстеник,

представляващ "Свободен терен" с 

площ от 3,750 дка, с начин на 

трайно ползване - 

Селскостопански двор 2352/20.04.03 г.

4755 частна 07.09.2010
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

110016 местност "Драките" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърнени храни" от "Стопански

двор" с площ от 1,221 дка

Съставен нов АЧДС №

6904/22.06.2020 г. няма

4756 частна 07.09.2010
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

110026 местност "Драките" Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопански склад" от

"Стопански двор" с площ от

4,463 дка няма

4757 частна 08.09.2010
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 във връзка с 

чл.71

от ЗДС,чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

051004 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към

селскостопанска сграда от

Стопански двор с площ от

9,832 дка няма

4758 публична 10.09.2010
с. Полско Косово,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от

ЗДС и чл.3,ал.1 от

З-на за жп транспорт,

скица на имота ПИ № 000304 местност "Криуша" Държавен

ПИ № 000304 по КВС на Полско

Косово с площ от 42,651 дка,

с начин на трайно ползване:

ЖП линия

Съставен нов АПДС №

6648/30.07.2019 г. няма

4759 публична 10.09.2010
с. Полско Косово,

община Бяла

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от

ЗДС и чл.3,ал.1 от

З-на за жп транспорт,

скица на имота ПИ № 000262 местност "Криуша" Държавен

ПИ № 000262 по КВС на Полско

Косово с площ от 34,464 дка,

с начин на трайно ползване - ЖП 

линия

Съставен нов АПДС №

6647/30.07.2019 г. няма



4760 публична 13.09.2010
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.4 във връзка с 

чл.71 от ЗДС, РМС № 

945/24.06.53 г., скица 

на имота
ПИ № 

32095.503.159 местност "Локвата" Други

ПИ с площ от 44 978 м2, 

с начин на трайно ползване - 

за склад на държавния резерв,

 ведно с построените в него сгради

0600/18.11.02 г.,

4430/07.10.08 г.,

акт 4509/08 г. за 

поправка на АПДС 

№ 4430/08 г.

4761 частна 13.09.2010
гр. Русе,

община Русе

чл.68 от ЗДС, ПМС №

32 и № 5/04.08.1949 

г.

във връзка с чл.71 от 

ЗДС, Договор №

9600-60/28.07.2004 г. 

за доброволна делба 

и скица на имота
ПИ №

63427.2.2952 ул."Николаевска" № 52 Държавен

ПИ № 63427.2.2952 по кад.карта

на гр. Русе с площ от 1157 м2

438/28.12.50 г.,

4528/1973 г.,

4703/1973 г.,

1547/20.06.2002 г.

4762 публична 17.09.2010
гр. Русе, 

община Русе

чл.68 и чл.2,т.4 от

ЗДС,във връзка с чл.

71 от ЗДС,З-ди №№

288/18.05.92 г., 

630/26.03.92 г. и 228/

28.04.00 г. на МФ и 

др.
ПИ №

63427.2.5669.1.5 ул."Ангел Кънчев" № 1 FALSE

част от 7 етажна масивна сграда за 

административна и делова 

дейност, разположена на 3 нива, 

включващ V, VІ и VІІ етажи, всички 

със ЗП от 353 м2, заедно с 41,40% 

ид.части от ОЧС, построена през 

1967 г.

Съставени нови АПДС 

№№ 4886/17.06.2011 г. и 

4922/12.08.2011 г.

3756/07.05.68 г.,

499/07.08.97 г.

4763 публична 20.09.2010
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС

и чл.71 от ЗДС и чл.3 

от З-на за

ЖП транспорт,

скица на имота
ПИ №

05611.1.1337 бул."Шести септември" Други

ПИ с ид. 05611.1.1337 по кад.

Карта на гр. Борово с площ от 3313 

м2, с начин на тр. Ползване-за друг 

вид ПИ за движение и транспорт и 

прилежащите към него 4 броя 

сгради 336/01.07.1980 г.

4764 частна 19.10.2010
с. Обретеник,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др. ПИ № 000232 Стопански двор Държавен

ПИ № 000232 по КВС на

землището на с. Обретеник с площ 

от 71,235 дка, представляващ 

"Свободен терен" от Стопански 

двор, с начин на трайно ползване - 

овцеферма няма

4765 частна 19.10.2010
с. Обретеник,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др. ПИ № 000249 Стопански двор Държавен

ПИ № 000249 по КВС на

землището на с. Обретеник с площ 

от 12,748 дка, представляващ 

"Свободен терен" от Стопански 

двор, с начин на трайно ползване - 

овцеферма няма



4766 частна 29.10.2010
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др.
кв.173-б,

УПИ ІІ Стопански двор Държавен

УПИ ІІ в кв.173б по рег.план на

гр. Ветово, с площ от 2804 м2,

представляващ прилежащ терен

към "Метален навес" от 

"Стопански двор" 1603/02.07.2002

4767 публична 11.11.2010
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4  и 

чл.71,ал.1

от ЗДС, скица 

№4207/19.05.2010г.
ПИ №

63427.1.4

ИПЗ, ул."Братя Обретенови" 

№ 9 Други

ПИ с ид. 63427.1.4 по кад.карта

на гр. Русе с площ от 7591 м2,

заедно с изградените 6 броя 

сгради

Съставен нов АЧДС №

4898/15.07.2011 г. 1677/29.07.02 г.

4768 частна 16.11.2010
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, реш.

№ 586/06.08.2010 г. 

На МС, скица
ПИ №

63427.492.2 кв."Образцов чифлик" Други

ПИ с ид. 63427.492.2 по кад.

Карта на гр.Русе с площ от

41 658 м2, с начин на трайно

ползване-за друг ПИ за движение 

и транспорт, заедно с изградените 

в него 3 броя сгради

Съставен нов АЧДС 

№5200/09.08.2012 г.

0564/01.07.03 г.-

МО,

4125/17.05.07г.

4769 частна 18.11.2010
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

05611.1.172 ул."Първи май" Държавен

ПИ с идентификатор 05611.1.172 

по кад.карта на гр. Борово с площ 

от 5187 м2, с начин на трайно 

ползване - за дърводобивна и 

дървообработваща 

промишленост, представляващ 

прилежащ терен към 

"Общежитие" и "Тоалетна"

Съгласно заповед №

5-95-00-377/18.04.13 г. на 

ОУ-област Русе се отнема 

поради отпаднала нужда 

от МЗХ правото на 

управление върху имота. 

Имотът се управлява от ОУ - 

област Русе

Съставен акт за поправка 

№ 5426/14.02.2014 г. няма

4770 частна 18.11.2010
с. Могилино,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10  

ичл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв.20, УПИ

І-194 "Стопански двор" Държавен

УПИ І-194 в кв.20 по плана на

"Стопански двор" с площ от

39 270 м2, представляващ

прилежащ терен към "Конюшня" и 

"Сеновал"

УПИ І-194 в кв. 20 е 

разделен на УПИ VІ-194 и 

УПИ VІІ-194. За УПИ VІ-194 

в кв. 20 е съставен нов АДС 

№ 5255/ 12.12.2012 г. няма

4771 частна 18.11.2010
с. Могилино,

общ.Две могили

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10  

ичл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв.19, УПИ

І-194 "Стопански двор" Държавен

УПИ І-194 в кв.19 по рег.план

на "Стопански двор" на с. 

Могилино с площ от 23034 м2, 

представляващ прилежащ терен 

към два броя сгради "Телчарник"

УПИ І-194 в кв. 19 е 

разделен на УПИ ХVІІІ-194 

и УПИ ХІХ-194. За УПИ ХVІІІ-

194 в кв. 19 е съставен нов 

АДС № 5256/ 12.12.2012 г. няма

4772 частна 19.11.2010
с. Смирненски,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10  

ичл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

083020 местност "Ески балък" Държавен

ПИ № 083020 по КВС на

землището на с. Смирненски с

площ от 2,711 дка, с начин на

трайно ползване - стопански двор, 

представляващ прилежащ терен 

към "Сграда" и "Единадесет броя 

гаражи" няма



4773 частна 22.11.2010

с. Голямо 

Враново,           

   общ. Сливо 

поле

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10  

ичл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. кв. 76, УПИ І "Стопански двор" Държавен

УПИ І в кв.76 по регулационния

план на с. Голямо Враново с

площ от 1195 м2, представляващ 

прилежащ терен към "Едноетажна 

сграда и колиен кантар" 70/10.11.1951 г.

4774 частна 22.11.2010

с. Голямо 

Враново,           

   общ. Сливо 

поле

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10  

ичл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. кв. 2, УПИ ІІІ "Стопански двор" Държавен

УПИ ІІІ в кв. 2 по реулационния

план на "Стопански двор" с площ 

от 4 916 м2, представляващ 

прилежащ терен към "Сграда 

гаражи" 70/10.11.1951 г.

4775 частна 22.11.2010

с. Голямо 

Враново,           

   общ. Сливо 

поле

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10  

ичл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. кв. 2, УПИ ІV "Стопански двор" Държавен

УПИ ІV в кв. 2 по регулационния

план на "Стопански двор" с

площ от 2 335 м2, представляващ 

прилежащ терен към "Ковачно, 

заваръчно, склад и навес" 70/10.11.1951 г.

4776 частна 22.11.2010

с. Голямо 

Враново,           

   общ. Сливо 

поле

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10  

ичл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. кв. 2, УПИ V "Стопански двор" Държавен

УПИ V в кв.2 по регулационния

план на "Стопански двор" с площ 

от 285 м2, представляващ 

прилежащ терен към "Трафопост с 

трансформатор" 70/10.11.1951 г.

4777 частна 22.11.2010
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,реш.

№ 612/07.09.2010 г.

на МС, скица
ПИ №

63427.1.258 ул."Алеи Възраждане" № 2 Държавен

ПИ с ид. 63427.1.258 по кад. 

Карта на гр. Русе с площ от

794 м2 и изградената в него

сграда с ид. 63427.1.258.1, с

предназначение-сграда за детско 

заведение - масивна, двуетажна 

със ЗП от 111 м2

Съставен нов АПДС №

6566/0709.2018 г.

754/28.12.50 г.,

625/17.08.01 г.,

4564/21.04.09 г.

4778 частна 22.11.2010

с. Голямо 

Враново,           

   общ. Сливо 

поле

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10  

ичл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. кв.2, УПИ VІ "Стопански двор" Държавен

УПИ VІ в кв.2 по регулационния

план на "Стопански двор" с

площ от 5 041 м2, представляващ 

прилежащ терен към "Ремонтна 

работилница" 70/10.11.1951 г.

4779 частна 22.11.2010

с. Голямо 

Враново,           

   общ. Сливо 

поле

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10  

ичл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. кв.2, УПИ VІІ "Стопански двор" Държавен

УПИ VІІ в кв.2 по регулационния

план на "Стопански двор" с

площ от 7 785 м2, представляващ 

прилежащ терен към 

"Зърноплощадка" 70/10.11.1951 г.

4780 частна 23.11.2010
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10  

ичл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв.159, УПИ

І-2313 "Стопански двор" Държавен

УПИ І-2313 в кв.159 по рег.

План на "Стопански двор" с

площ от 3314 м2, представляващ 

прилежащ терен към "Метален 

навес" и "Склад за зърно - 

зърносушилня и сеносушилня" няма



4781 частна 30.11.2010
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.6 от З-на за имущ.

На БКП, БЗНС, ОФ, 

ДКМС, САБПФК и БПС, 

З-д № 1001/06.04.92 

г. на МФ, скица на 

имота
кв.34, УПИ

ХV-82

гара Бяла,

ул."Васил Априлов" Отписан

масивна едноетажна сграда 

№ 3 в УПИ ХV-82 в кв.34 по 

регулационния план на гара Бяла 

със ЗП от 64 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-646/09.07.15 г.

на ОУ-област Русе 113/05.07.62 г.

4782 публична 03.12.2010
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС, 

протокол № 26/55 г. 

на ГНС-Бяла,З-д № 

300-4-28/2003 г. на АК-

София, скица
кв. 177, ПИ № 

586 ул."Васил Левски" № 3 Други

ПИ № 586 в кв.177 по 

кадастралния 

план на гр. Бяла с площ от 856 м2, 

заедно с изградените в него 4 броя 

сгради

Съставен нов АЧДС №

4959/22.12.2011 г. 95/07.08.1956 г.

4783 частна 06.12.2010
кв. Средна кула,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр. С

чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.21, ал.2 от ЗП, 

разпореждане № 

317/01.10.67 г. на МС 

и др.
ПИ №

63427.10.1813 кв. Средна кула Други

ПИ № 63427.10.1813 по кад.

Карта на гр. Русе, урбанизирана 

територия, с начин на трайно 

ползване: за друг вид 

производствен, складов обект, 

представляващ опорен пункт с 

площ от 2687 м2 и изградените в 

него 5 / пет / броя сгради

9226/9227/ 

30.09.1993 г.

4784 частна 06.12.2010
гр. Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС във вр. С

чл.21, ал.2 от ЗП, 

разпореждане № 

317/01.10.67 г. на МС 

и др.
кв.61, УПИ

V-459 Други

УПИ V-459 в кв.61 по рег.план

на гр. Сливо поле, представляващ 

опорен пункт с площ от 11000 м2 и 

изградените в него 4 броя сгради 358/23.07.93 г.

4785 частна 06.12.2010
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.24, 

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, във 

връзка с чл.45, ал.10 

и чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 068021 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към

"Едноетажна полумасивна сграда" 

от "Стопански двор" с площ от 

1,494 дка няма

4786 частна 06.12.2010
с. Червена вода,

 община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.24, 

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, във 

връзка с чл.45, ал.10 

и чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ № 017013

местност "Батмиш" Държавен

"Свободен терен" с площ от

8,352 дка, с начин на трайно 

ползване - полска култура няма

4787 частна 06.12.2010
с. Джулюница,

общ. Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.24, 

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, във 

връзка с чл.45, ал.10 

и чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, протокол от 

31.03.99 г., скица ПИ № 033002 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Трафопост"

от "Стопански двор"с площ 

от 0,119 дка няма



4788 частна 07.12.2010
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл.68 от ЗДС във вр. С

чл.21, ал.2 от ЗП, 

разпореждане № 

317/01.10.67 г. на МС 

и др. ПИ № 000044 местност "Сапра" Други

ПИ № 000044 по КВС на

землището на с. Пиперково, 

представляващ опорен пункт, с 

начин на трайно ползване - 

съоръжение за поддържане на 

пътищата за нуждите на 

транспорта, с площ от 4,102 дка и 

изградените в него 3 броя сгради

Съгласно протокол № 3/

19.07.19 г. за бракуване на 

дълготрайни материални 

активи и З-д за ликвидация 

на материален 

дълготрайен актив на АПИ - 

ОПУ - Русе, сграда № 1 - 

Склад за обслужване на 

транспорта със ЗП 67 м2 е 

съборена и бракувана

За имота е съставен нов

АЧДС № 6730/18.11.19 г.

59/16.01.91 г.,

3290/14.01.2005

4789 частна 17.12.2010
с. Червена вода,

 община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 046001 местност "Коцева чешма" Държавен

ПИ № 046001 по КВС на

землището на с. Червена вода,

представляващ "Свободен терен" с 

площ от 6,503 дка

4790 частна 17.12.2010
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 423014 местност "ДЗС" Държавен

ПИ № 423014 по КВС

 на землището на с. Мечка, 

представляващ "Свободен терен" с 

площ от 9,203 дка

4791 частна 20.12.2010
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

05611.170.8 местност "Бежене" Държавен

ПИ с идентификатор 05611.170.8

по кадастралната карта на гр. 

Борово, представляващ свободен 

парцел с площ от 1715 кв.м., с 

начин на трайно ползване: друг 

вид земеделска земя няма

4792 частна 20.12.2010
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

05611.170.5 местност "Бежене" Държавен

ПИ с идентификатор 05611.170.5

по кадастралната карта на гр. 

Борово, представляващ свободен 

парцел с площ от 8618 кв.м., с 

начин на трайно ползване: за 

животновъден комплекс няма

4793 частна 20.12.2010
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

05611.169.3 местност "Бежене" Държавен

ПИ с идентификатор 05611.169.3

по кадастралната карта на гр. 

Борово, представляващ свободен 

парцел с площ от 4970 кв.м., с 

начин на трайно ползване: за 

стопански двор няма



4794 частна 20.12.2010
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

05611.170.7 местност "Бежене" Отписан

ПИ с идентификатор 05611.170.7

по кадастралната карта на гр. 

Борово, представляващ свободен 

парцел с площ от 1145 кв.м., с 

начин на трайно ползване: друг 

вид земеделска земя

Отписан със З-д №

5-95-00-235/10.04.17 г.

на ОУ - област Русе няма

4795 публична 22.12.2010
гр. Борово,

общ. Борово

чл. 68 от ЗДС във 

връзка с чл.2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС и чл.3, ал. 1 

от Закона за 

железопътния 

транспорт и др.
ПИ № 

05611.154.43.4 Държавен

ПИ с индетификатор № 

05611.154.43.4 по кадастрална 

карта на гр. Борово 

,представляващ масивна 

едноетажна сграда със ЗП 50 кв.м 

АЧДС № 

2845/14.10.2003 г.

4796 публична 22.12.2010
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.6 от

З-на за имуществото

на БКП, БЗНС, ОФ, 

ДКМС, САБПФК и БПС,

З-д на МФ и др.
кв.36, УПИ

VІІ-980 Други

две помещения в източната част

на втори етаж с ОЗП 36,35 м2,

весно с 2,07% ид.части от ОЧС

№ 2 - четириетажна, масивна,

административна със ЗП от

462 м2 и РЗП от 3210 м2,

построена 1984 г. в УПИ VІІ-980

в кв.36 по рег.план на с. Ценово

В изпълнение на решение 

на т. 4б на решение № 

423/19.07.13 г. на МС и 

договор № 96-00-82/ 

03.10.13 г. за 

безвъзмездно 

прехвърляне правото на 

собственост, обявен за ЧДС 

съгласно З-д № 5-95-00-

1276/01.11.13 г. на ОУ-

област Русе се отписва от 

актовите книги за 

държавна собственост 263/23.02.1996

4797 частна 22.12.2010
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС във вр. С

чл.6 от З-на за 

имуществото

на БКП, БЗНС, ОФ, 

ДКМС, САБПФК и БПС,

З-д № 1001/92 г. на

МФ и др.

кв. 29, УПИ І-

за детско

заведение ул."Трайчо Костов" Отписан

Временна масивна постройка - 

/ павилион / № 4 със ЗП от 80

м2, построена 1956 г. в УПИ І в

кв. 29 по рег.план на гара Бяла

Отписан със З-д №

5-95-00-646/09.07.15 г.

на ОУ-област Русе 847/01.01.71 г.

4798 частна 22.12.2010
с. Долна Студена, 

общ. Ценово

чл.68 от ЗДС,

чл.24, ал.1 и чл. 27, 

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45, ал.10 и чл.47, 

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 050015 местност "Стопански двор 1" Държавен

ПИ с индетификатор № 050015 по 

карта на възстановената 

собственост на с. Долна Студена с 

площ 398 кв. м, с начин на трайно 

ползване - прилежащ терен към 

"Ремонтна работилница" няма

4799 частна 22.12.2010
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 068019 местност "Люцерните" Държавен

ПИ № 068019 по КВС на

 с. Сандрово с площ от 0,978 дка, 

представляващ прилежащ терен 

към "Кантар" от "Стопански двор" 

с площ от 0,978 дка



4800 частна 22.12.2010
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 068020 местност "Люцерните" Държавен

ПИ № 068020 по КВС на

 с. Сандрово с площ от 0,228 дка, 

представляващ прилежащ терен 

към "Трансформаторен пост" от 

"Стопански двор" 

4801 частна 22.12.2010
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 068027 местност "Люцерните" Държавен

ПИ № 068027 по КВС на

 с. Сандрово с площ от 2,996 дка, 

представляващ прилежащ терен 

към "Сграда с друго 

предназначение / склад /" от 

"Стопански двор" 

4802 частна 22.12.2010
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 068029 местност "Люцерните" Държавен

ПИ № 068029 по КВС на

 с. Сандрово с площ от 6,003 дка, 

представляващ прилежащ терен 

към "Ремонтна работилница" от 

"Стопански двор" 

4803 частна 22.12.2010
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с

чл.2, ал.3 от ЗДС, чл. 

27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 069030 местност "Люцерните" Държавен

ПИ № 068029 по КВС на

 с. Сандрово с площ от 6,003 дка, 

представляващ прилежащ терен 

към "Ремонтна работилница" от 

"Стопански двор" 

4804 частна 31.01.2011
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.72,ал.1 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.45, ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв.112, УПИ

ІІ-1077 "Стопански двор ІІ" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

зърно" от "Стопански двор ІІ" с

площ от 4700 м2 3912/27.03.06 г.

4805 публична 02.02.2011
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.4 от

ЗДС,във връзка с чл.7,

ал.3,т.4 и чл.20 от

Закона за горите,

скица на имота
ПИ №

63668.142.28 местност "Без местности" Други

ПИ № 63668.142.28 по кад.карта

на с. Ряхово, с площ 1,734 дка,

представляващ терен с трайно

предназначение на територията:

горска, и начин на трайно 

ползване: съоръжение за 

канализация няма

4806 частна 21.02.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68  от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.45, ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 60а,

УПИ ІІ Държавен

прилежащ терен към "Обор за

крави и телета" с площ от

2244 кв.м. няма



4807 частна 21.02.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68  от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.45, ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 60,

УПИ VІ Държавен

прилежащ терен към "Овчарник"  

с площ от 10 132 кв.м. няма

4808 частна 21.02.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68  от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.45, ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 77,

УПИ Х-1163 Отписан

прилежащ терен към

"Животновъдна сграда" и

"Културно-битова сграда" с площ 

от 9 472 кв.м. 

Отписан със З-д №

5-95-00-283/16.02.15 г.

на ОУ-област Русе няма

4809 частна 21.02.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68  от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.45, ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 122,

УПИ ІІ-1185 Отписан

прилежащ терен към "Колиен

кантар" с площ от 662 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-789/10.11.14 г.

на ОУ-област Русе няма

4810 частна 21.02.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68  от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.45, ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 77.1,

УПИ І-1151 Държавен

прилежащ терен към

"Ремонтна работилница" и

"Караулно" с площ от 2496 кв.м. няма

4811 частна 21.02.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68  от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.45, ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 77,

УПИ ХІІ-1165 Отписан

прилежащ терен към

"Телчарник" с площ от 3220 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-789/10.11.14 г.

на ОУ-област Русе няма

4812 частна 21.02.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68  от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.45, ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 77,

УПИ ХVІ-1169 Държавен

прилежащ терен към "Закрит

склад" с площ от 2589 кв.м. няма

4813 частна 21.02.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68  от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.45, ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 77,

УПИ VІ-1159 Отписан

прилежащ терен към

"Дърводелска работилница"  и

"Канцелария" с площ от 1896 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-789/10.11.14 г.

на ОУ-област Русе няма



4814 частна 21.02.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68  от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.45, ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 77,

УПИ ХІV-1167 Отписан

прилежащ терен към два броя

"Сеновали" с площ от 3660 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-789/10.11.14 г.

на ОУ-област Русе няма

4815 публична 21.02.2011
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС, във 

връзка с чл.2,ал.2,т.2 

и чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

05611.37.27 местност "Землище Борово" Други

ПИ с площ от 119 073 м2, с

трайно предназначение: 

територия на транспорта, с начин 

на трайно ползване: за линии на 

релсов транспорт по 4-та ЖП 

линия от км.55+896 до км.59+637 281/25.08.2000

4816 частна 25.02.2011
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС;чл.24, ал. 

1 и чл. 27, ал. 9 и ал. 

10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл. 45, ал.10 

и ал. 47, ал. 1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 938034 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към "Дизел 

агрегатно помещение" с площ 291 

кв. М няма

4817 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл. 68 от ЗДС;  чл.2, 

ал. 3, чл.3, т. 5 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС; 'чл.11 

от Закона за 

наследството; 

удостоверения за 

наследнице №№ 

3116/23.12.93 г. и 

3145/29.12.93 г. и др.
ПИ № 

63427.5.409.3.4

кв."Родина II", ул."Лозен 

планина" № 2, бл."Мала 

планина", вх.В, ет. 1, ап. 10 Отписан

апартамент № 10 със ЗП 39,86 кв. 

м, изба № 24 с площ 3,69 кв. м., 

заедно с 0,820% идеални части на 

сградата и от отстъпено право на 

строеж

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

9273/04.02.1994    

410/06.02.2001 г.

4818 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с 

чл.3, т.5 и чл.71,ал.1 

от  ЗДС, АСДВ от 

20.11.81 г. и схема

ПИ № 

63427.7.463.1.

134

бул."Липник" № 76,

блок "Чайковски", вх. 7, ет.5

ап.32 Отписан

апартамент № 32 със ЗП от

80,83 м2, изба № 39 с площ от

3,18 м2, заедно с 0,829% ид.ч.

От ОЧС и от ОПС

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

7566/12.01.82 г.,

440/19.02.2001

4819 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл.68 във връзка с чл.

2, ал.3, чл.3, т.5 и чл.

71,ал.1 от ЗДС, 

Окръжно ВО-

31/24.09.80 г. на МФ, 

скица
ПИ №

63427.4.1790 ул."Йосиф Хербст" № 41 Отписан

ПИ с идентификатор 63427.4.1790 

по кад.карта на гр. Русе, с площ от 

263 м2, заедно с изградената в 

него сграда № 63427.4.1790.1 със 

ЗП от 63 м2 - едноетажна, 

състояща се от паянтова и масивна 

част, с предназначение: жилищна 

сграда - фамилна

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

7415/27.11.80 г.,

432/08.02.2001



4820 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл.68 във връзка с чл.

2, ал.3, чл.3, т.5 и чл.

71,ал.1 от ЗДС, 

Окръжно ВО-

31/24.09.80 г. на МФ, 

скица
ПИ №

63427.2.2418 ул."Родина" № 15 Отписан

ПИ с идентификатор 63427.2.2418 

с площ от 220 м2, заедно с 

изградената в него сграда № 

63427.2.2418.1 със ЗП от 56 м2 - 

едноетажна, полумасивна, с 

предназначение: друг вид сграда 

за обитаване

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

7390/27.11.80 г.,

268/07.08.2000

4821 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл. 68 във връзка с 

чл.2, ал.3, чл.3, т.5 и 

чл.71, ал.1 от ЗДС, 

скица на имота
ПИ № 

63427.4.2060 ул."Мими Балканска" № 5 Отписан

ПИ с идентификатор 63427.4.2060 

с площ от 157 м2, заедно с 

изградената в него сграда № 

63427.4.2060.1 със ЗП от 27 м2 - 

едноетажна, паянтова, с 

предназначение: еднофамилна 

жилищна сграда

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

6350/27.04.78г.,

3707/01.08.2005

4822 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл. 68 от ЗДС;  чл.2, 

ал. 3, чл.3, т. 5 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС; 

Окръжно ВО-

31/24.09.80 г. на 

Министерство на 

финансите и др.
ПИ № 

63427.2.247 ул."Видин" № 19-А Отписан

ПИ № 63427.2.247 по кадастрална 

карта на гр. Русе с площ 343 кв. м., 

заедно с изградената в него сграда 

№ 63427.2.247.1 със ЗП 46 кв. м.- 

полумасивна едноетажна

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

7363/27.11.80г.,

384/26.01.2001

4823 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл. 68 от ЗДС;  чл.2, 

ал. 3 и чл. 71, ал. 1 от 

ЗДС, стар държавен 

имот; скица № 

2051/24.02.2011 г.-

СГКК гр. Русе
ПИ № 

63427.1.231.1

кв."Възраждане", бул."Родина" 

№ 41 Отписан

ПИ № 63427.1.231.1 по 

кадастрална карта на гр. Русе-

едноетажна масивна жилищна 

сграда със ЗП 428 кв. м., построена 

1924 г.

Сградата е бракувана и

съборена.Имотът е 

отписан със З-д №

5-95-00-23/14.01.14 г.

на ОУ-област Русе

2237/03.12.1964  

385/29.01.2001 г. 

4824 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл. 68 във връзка с 

чл.2, ал.3, чл.3, т.5 и 

чл.71, ал.1 от ЗДС, 

скица на имота
ПИ №

63427.2.394 ул."Борисова" № 82 Отписан

67,21 % ид.части от ПИ с ид. 

63427.2.394 по кад.карта на гр. 

Русе, целия с площ от 410 м2, 

заедно с изградените в него: 

сграда с ид. 63427.2.394.1 със ЗП 

от 221 м2, втори етаж от сграда с 

ид. 63427.2.394.2 със ЗП от 71 м2 и 

сграда с ид. 63427.2.394.3 със ЗП 

от 4 м2

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

5091/26.09.74г.,

АОС № 58/95 г.,

4086/05.03.07г.



4825 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

ПМС № 66/1949 г. по 

ЗОЕГПНС, окръжно 

ВО-31/24.09.80 г. на 

МФ и др.
ПИ №

63427.2.3312 ул."Братя Миладинови" № 21 Отписан

ПИ с площ от 288 м2 и изградените 

в него сгради: сграда с ид. 

63427.2.3312.1 със ЗП от 53 м2, 

сграда с ид. 63427.2.3312.2 със ЗП 

от 42 м2 и сграда с ид. 

63427.2.3312.3 със ЗП от 25 м2

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

48/28.12.50 г.,

3906/11.02.70г.,

7372/27.11.80г.,

2951/20.01.04г.

4826 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

окръжно ВО-

31/24.09.80 г. на МФ, 

скица на имота
ПИ №

63427.2.196 ул."Цар Самуил" № 4 Отписан

90 ид.части от ПИ, целия с площ от 

398 м2 и изградените в него 

сгради: сграда с ид. 63427.2.196.2 

със ЗП от 59 м2 и сграда с ид. 

63427.2.196.3 със ЗП от 10 м2

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

7382/27.11.80г.,

390/29.01.01 г.

4827 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл. 68 от ЗДС;  чл.2, 

ал. 3, чл.3, т. 5 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС; скица 

№ 2050/24.02.2011 г., 

издадена от СГКК-гр. 

Русе
ПИ № 

63427.5.549 ул."Петрохан" № 17 Отписан

1/2 ид. Части от ПИ № 63427.5.549 

по кадастрална карта на гр. Русе с 

площ от 363 кв. м., заедно с 

изградените в него : сграда с 

индетификатор № 63427.5.549.1 

със ЗП от 53 кв. М.; сграда с 

индетификатор № 63427.5.549.2 

със ЗП от 29 кв. М.; сграда с 

индетификатор № 63427.5.549.3 

със ЗП от 10 кв. м.

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

8748/26.07.1989  

349/08.11.2000 г.

4828 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл.68 във връзка с 

чл.2, ал.3, чл.3, т.5 и 

чл.71, ал.1 от ЗДС, 

скица на имота
ПИ №

63427.2.1911.3.9

ул."Муткурова" № 44,

блок "Съгласие", вх. 1, ет.1, ап.3 Отписан

самостоятелен обект в сграда, 

представляващ апартамент със ЗП 

от 25,70 м2, таван с площ от 13,89 

м2, заедно с 3,22 % ид.части от 

ОЧС и от ОПС

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

8294/18.07.86г.,

340/31.10.2000

4829 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл. 68 от ЗДС;  чл.2, 

ал. 3, чл.3, т. 5 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС; 

Окръжно ВО-

31/24.09.80 г. на 

Министерство на 

финансите и др.
ПИ № 

63427.4.1830 ул."Йосиф Цанков" № 80 Държавен

сграда с индетификатор 

63427.4.1830.1 двуетажна 

жилищна паянтова със ЗП 79 кв. м. 

в това число веранда и сграда с 

индетификатор 63427.4.1830.2-

едноетажна паянтова със ЗП 30 кв. 

м.

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

7387/27.11.1980  

435/14.02.2001 г.



4830 частна 15.03.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2, 

ал.3 и чл.71, ал.1 от 

ЗДС, изп.дело № 

2043/67 г. при 

Русенски народен 

съд, чл.382 от ГПК и 

др.
ПИ №

63427.2.3066 ул."Сент Уан" № 26 Отписан

ПИ с площ от 860 м2 и построената 

в него сграда с ид. 63427.2.3066.1 

със ЗП от 149 м2

В изпълнение на т.2 на 

РМС № 99/14.02.13 г. и 

договор № 96-00-15/ 

27.02.13 г., съгласно 

заповед № 5-95-00-378/ 

15.04.13 г. на ОУ-област 

Русе, целият имот се 

отписва от актовите книги 

за държавна собственост 

3904/11.02.70г.,

7356/27.11.80г.,

389/29.01.01 г.

4831 публична 17.03.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2, т.2 

и чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.3.28

Западна пром.зона,

ул."Пристанищна" Други

ПИ с площ от 3103 м2, с начин на 

трайно ползване - за пристанище 2285/14.04.03 г.

4832 публична 17.03.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2, т.2 

и чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.3.29

Западна пром.зона

Други

ПИ с площ от 5581 м2, с начин на 

трайно ползване - за пристанище 2078/20.01.03г.

4833 публична 17.03.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2, т.2 

и чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.227.15 местност "Над линията" Други

ПИ с площ от 13 045 м2, с начин на 

трайно ползване: за линии на 

релсов транспорт - терен жп линия 

от км. 17+208 ко км. 17+769 в 

междугарието Русе пътническа - 

Долапите 120/07.10.1999г.

4834 публична 17.03.2011
гр. Русе,

кв.Долапите

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2, т.2 

и чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.184.30 местност "Над линията" Други

ПИ, представляващ територия на 

транспорта, с площ от 5727 м2, с 

начин на трайно ползване - за 

линии на релсов транспорт от км. 

16+911 до км. 17+208 в 

междугарието Русе пътническа - 

Долапите 120/07.10.1999г.

4835 публична 17.03.2011
гр. Русе,

кв.Долапите

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2, т.2 

и чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.228.23 Други

ПИ, представляващ територия на 

транспорта, с площ от 39 503 м2, с 

начин на трайно ползване - за 

линии на релсов транспорт от км. 

17+769 до км. 19+970 в 

междугарието Русе пътническа - 

Долапите 120/07.10.1999г.

4836 публична 17.03.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2, т.2 

и чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.228.40 Други

ПИ с площ от 76 439 м2, с начин

 на трайно ползване: за линии на 

релсов транспорт - терен жп линия 

от км. 20+775 до км. 23+499 в 

района на гара Долапите 120/07.10.1999г.



4837 публична 17.03.2011
гр. Русе 

кв. Долапите

чл.68 от ЗДС, чл.2,

 ал.2, т.2 във връзка с 

чл.71, ал.1 от ЗДС и 

чл.3, ал.1 от Закона за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.228.31 кв. Долапите Други

ПИ с площ от 25 319 м2,

 с трайно предназначение: 

територия на транспорта и начин 

на тр. Ползване - за линии на 

релсов транспорт, представляващ 

терен на жп линия от км. 19+970 

до км. 20+775 в междугарието 

Русе пътническа - Долапите 120/07.10.1999г.

4838 публична 17.03.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

 ал.2, т.2 във връзка с 

чл.71, ал.1 от ЗДС и 

чл.3, ал.1 от Закона за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.2.83

Западна промишлена зона,

бул."Придунавски" Други

ПИ с площ от 2132 м2, с начин 

на трайно ползване - за линии на 

релсов транспорт, земя в 

междугарието Русе запад - пост 12 2286/14.04.03 г.

4839 публична 28.03.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

 ал.2, т.2 във връзка с 

чл.71, ал.1 от ЗДС и 

чл.3, ал.1 от Закона за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.228.42 Други

ПИ с площ от 8 889 м2, с  трайно 

предназначение: територия на 

транспорта и начин на трайно 

ползване: за друг ПИ за движение 

и транспорт 120/07.10.1999г.

4840 публична 28.03.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

 ал.2, т.2 във връзка с 

чл.71, ал.1 от ЗДС и 

чл.3, ал.1 от Закона за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.228.46 Други

ПИ с площ от 25 656 м2,

 с трайно предназначение: 

територия на транспорта и начин 

на трайно ползване: за линии на 

релсов транспорт - терен на жп 

линия от км.21+600 до км.22+780 в 

района на гара Долапите 120/07.10.1999г.

4841 публична 28.03.2011
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2, ал.2, т.2

от ЗДС, във връзка с

чл.71, ал.1 от ЗДС, чл.

3, ал.1 от ЗЖТ, скица
ПИ №

20184.1.1595 Други

ПИ № 20184.1.1595 по кад.карта 

на гр. Две могили, представляващ 

територия на транспорта с площ от 

88 430 м2, с начин на трайно 

ползване - за линии на релсов 

транспорт, заедно с изградените в 

него 11 броя сгради 4658/15.07.2009

4842 частна 28.03.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, ал.3 от

ЗДС във връзка с 

решение № 

814/16.11.2010 г. на 

МС, скица
ПИ №

63427.1.239

кв. "Възраждане"

ул."Мадарски конник" № 8 Други

ПИ с площ от 15 740 м2, с начин 

на трайно ползване: за друг вид 

застрояване, заедно с изградените 

в него 11 броя сгради

Съставен нов АЧДС №

5218/03.10.2012 г.

1186/23.11.09 г.

на МО

4843 частна 11.04.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68 от ЗДС, чл. 24,

ал.1 и чл. 27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10 

и чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв.33, УПИ

ХІ-1180 "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към

"Бензиностанция" от "Стопански 

двор"  с площ от 3344 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-789/10.11.14 г.

на ОУ-област Русе



4844 частна 11.04.2011
гр. Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл. 24,

ал.1 и чл. 27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10 

и чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 093003 местност "Опитно поле" Държавен

прилежащ терен към "Склад за

химически торове и препарати" с 

площ от 2,572 дка 214/15.05.2000

4845 частна 11.04.2011
с. Юделник,

общ. Сливо поле

чл. 68 от ЗДС, чл. 24,

ал.1 и чл. 27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45, ал.10 

и чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 070006 местност "Юнук орман" Държавен

"Свободен терен" с площ от

4,436 дка в "Стопански двор"

4846 частна 13.04.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.24, 

ал.1 и чл.27, ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, във 

връзка с чл.45, ал.10

и чл.47, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица и др.
кв.122, УПИ

І-1176 Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопански обект - 

краварник" от "Стопански двор"

с площ от 11 500 м2

4847 публична 18.04.2011 гр. Русе

чл.68, чл.2, ал.2, т.4 

във връзка с чл.71, 

ал.1 от ЗДС, З-д № РД-

11-29/25.07.05 г. на 

МОН, скица
ПИ №

63427.8.187 Източна промишлена зона Други

сграда с идентификатор 

63427.8.187.4 по кад. Карта на гр. 

Русе, представляваща складова 

база, склад със ЗП от 128 м2 - 

полумасивна, едноетажна, 

изградена в ПИ с ид. 63427.8.187

10145/96 г.,

1119/18.03.02 г.

4848 публична 18.04.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, ал.2, т.2 

от ЗДС във връзка с 

чл.8 от Закона за 

измерванията, ПМС 

№ 269/30.12.99 г., 

ПМС № 275/29.11.02 

г., скица на имота
ПИ №

63427.3.398

ул."Капитан Райчо Николов"

 № 1 Други

ПИ с площ от 9 959 м2 и 

изградените в него 7 броя сгради, 

изградени съответно в корпус "А" 

и корпус "Б"

Съставени нови АДС №№

5105/10.04.2012 г. и

5142/21.05.2012 г. 241/16.04.97 г.

4849 частна 28.04.2011
с. Новград,

община Ценово

чл.68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във 

връзка с чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица, 

протокол от 

26.05.1994 г.
ПИ №

050009 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Кравеферма" от "Стопански 

двор", с площ от 15,972 дка, с 

начин на трайно ползване - 

кравеферма няма

4850 частна 28.04.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2, т.2 

и чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.8.163 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 4648 м2, с начин 

на трайно ползване - за друг

обществен обект, комплекс 2066/20.01.2003



4851 частна 28.04.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2, т.2 

и чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.8.142 Източна промишлена зона Отписан

ПИ с площ от 12 152 м2, с начин

на трайно ползване - за друг вид 

производствен, складов обект 444/20.02.2001

4852 публична 28.04.2011 гр. Русе

чл.68, чл.2, т.4 във 

връзка с чл. 71, ал.1

от ЗДС, решение №

408/17.05.2004 г. на

МС, скица на имота
ПИ №

63427.2.5334

ул."Майор Атанас Узунов"

№ 19 Други

ПИ с площ от 10 692 м2, заедно

с изградените в него: сграда с 

идентификатор 63427.2.5334.1,с 

предназначение: друг вид 

обществена сграда със ЗП от 1124 

м2, построена 2010 г. и сграда с 

идентификатор 63427.2.5334, с 

предназначение: друг вид 

обществена сграда, със ЗП от 351 

м2 - масивна, едноетажна, 

построена 1972 г.

0605/02.12.03г.,

3419/24.03.05г.

4853 публична 28.04.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, ал.2,

т.4 от ЗДС във връзка

с чл.71,ал.1 от ЗДС,

решение № 

297/26.04.2006 г. на 

МС, схема

ПИ №

63427.2.705.1.

51 ул."Пирот" № 24, вх.2 Други

самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.705.1.51 по кад. 

Карта на гр. Русе, с площ от 296,46 

м2, находяща се в сграда № 1, 

разположена в ПИ с ид. 

63427.2.705, представляващ 

административни помещения на 

първия етаж, на ниското тяло на 

жилищен блок, заедно със 7,63% 

ид.части от ОЧС и от ОПС

Отнема се поради 

отпаднала нужда от НАП. 

Предоставят се за 

безвъзмездно право на 

управление на КУИППД 4 

работни помещения №№ 

1,2,2а и 3 и коридорни 

пространства. Обл. 

Управител упражнява 

правото на управление 

върху 7 раб. Помещения 

№№ 4,5,6,7,8,9,10, два 

санитарни възли и 

коридорни пространства

7450/08.11.94г.,

1532/03.06.02г.

4854 публична 28.04.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.8.152 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 2 644 м2, с начин

на трайно ползване - за друг

ПИ за движение и транспорт - 

гара Русе товарна

1688/15.01.61 г.,

2099/21.01.03г.

4855 публична 29.04.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.8.151 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 1203 м2, с начин

 на трайно ползване - за друг

ПИ за движение и транспорт

1688/15.01.61 г.,

2385/22.05.03 г.



4856 публична 29.04.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт и скица
ПИ №

63427.269.15 местност "Мерата" Други

ПИ с площ от 84 614 м2, с начин

на трайно ползване - за линии

на релсов транспорт от километър 

12+850 до километър

15+730 по четвърта ЖП линия в 

веждугарието Русе пътническа - 

Долапите 120/07.10.1999 г.

4857 частна 02.05.2011 гр. Русе

чл. 68 и чл.2, ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1 от

ЗДС, Окръжно № ВО-

31/24.09.80 г. на МФ, 

скица и схема
ПИ №

63427.2.2129 ул."Панайот Хитов" № 27 Държавен

1/2 ид.част от ПИ с идентификатор 

63427.2.2129 по кад. карта на гр. 

Русе, целият с площ от 313 м2 и 

самост. обект с ид. 63427.2.2129.2 

със ЗП от 174,01 м2, 

представляващ жилище на целия ІІ-

ри етаж от сграда с ид. 

63427.2.2129.1, мансардна стая с 

площ от 16,42 м2, 1/2 ид.част от 

таван, целия с площ от 96,52 м2 и 

изба с площ от 40,35 м2

От СОС с ид. 

63427.2.2129.1.2 със ЗП от 

174,01 м2 са обособени 

два нови СОС: СОС с ид. 

63427.2.2129.1.3 със ЗП 

91,21 м2, заедно с 

мансардна стая с площ 

16,42 м2, 1/4 от таван, 

целия с площ 96,52 м2, 

изба № 29 с площ 8,80 м2 

и съответния % ид.ч. от 

ОЧС и от ОПС, за който е 

съставен нов АЧДС № 

6297/22.01.2016 г. и СОС с 

ид. 63427.2.2129.1.4 със ЗП 

69,53 м2, заедно с 1/4 ид.ч. 

от таван, целия с площ 

96,52 м2, изба № 30 с 

площ 21,30 м2 и 

съответвия % ид.ч. от ОЧС 

и от ОПС, за който е 

съставен нов АЧДС № 

6302/03.02.2016 г.

7389/27.11.80 г.,

386/29.01.01 г.

4858 частна 03.05.2011
с. Копривец,

община Бяла

чл.68, чл.2, ал.3 във

връзка с чл. 18, ал.1 

от ЗДС, З-д № РД-11-

42/22.02.2011 г. на 

кмета на община 

Бяла, скица кв.1, УПИ І-831 Държавен

УПИ І-831 в кв.1 

по регулационния план на с. 

Копривец с площ от 45 964 м2, 

представляващ незастроен терен няма

4859 частна 10.05.2011 гр. Русе

чл.68, чл.2, ал.3, т.5

във връзка с чл.71, 

ал.1 от ЗДС, решение 

№ 427/05.06.2006 г. 

на МС, скица на 

имота
ПИ №

63427.2.1861 ул."Борисова" № 33 Държавен

53,27% ид.части от ПИ с

идентификатор 63427.2.1861 по

кадастралната карта на гр. Русе, 

целия с площ от 1643 кв.м., 

представляващ застроен терен

3600/19.08.67 г.,

636/25.09.97 г.,

3106/02.07.04 г.,

4020/27.09.06 г.

4860 публична 11.05.2011 гр. Русе

чл.68, чл.2,т.2 във

връзка с чл.71,ал.1 от 

ЗДС и чл.3,ал.1 от З-

на за ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

63427.8.155 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 899 м2, с начин на

 трайно ползване: за друг ПИ за 

движение и транспорт - гара Русе 

товарна

1688/15.01.61 г.,

2096/21.01.03 г.



4861 публична 11.05.2011 гр. Русе

чл. 68 и чл.2, ал.2, т.4

във връзка с чл. 71, 

ал.1 от ЗДС, З-д № 56/ 

24.02.95 г. на МФ, МП 

и НСИ, схеми
ПИ №

63427.2.1438

ул."Църковна независимост"

№ 16 Други

част от 7 етажна масивна сграда

 с ид. 63427.2.1438.1 по 

кадастралната карта на гр. Русе, 

представляваща самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

63427.2.1438.1.19 със ЗП от 335 

м2, включващ целия трети етаж и 

самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 63427.2.1438.1.6, 

разположен на пет нива, 

включващ V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ етажи, 

всеки един със ЗП от 335 м2, изба с 

площ от 14,45 м2, таванско 

помещение в северното крило с 

площ от 17,01 м2, заедно с 36% 

ид.части от ОЧС и от ОПС

6289/28.02.78 г.,

659/01.10.2001

4862 публична 11.05.2011 гр. Русе

чл.68, чл.2,ал.2,т.2

във връзка с чл. 71, 

ал.1 от ЗДС и чл.3, 

ал.1 от З-на за жп 

траспорт, скица
ПИ №

63427.8.156 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 2552 м2, с начин

на трайно ползване - за друг ПИ за 

движение и транспорт - гара Русе 

товарна

1688/15.01.61 г.,

2090/21.01.03 г.

4863 публична 11.05.2011 гр. Русе

чл.68, чл.2,ал.2,т.2

във връзка с чл. 71, 

ал.1 от ЗДС и чл.3, 

ал.1 от З-на за жп 

траспорт, скица
ПИ №

63427.8.157 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 4884 м2, с начин

на трайно ползване - за друг ПИ за 

движение и транспорт - гара Русе 

товарна

1688/15.01.61 г.,

2098/21.01.03 г.

4864 публична 12.05.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

във връзка с чл.71, 

ал.1 от ЗДС, З-д №№ 

24-17-0053/93 г. на 

МФ и др.
ПИ №

63427.4.558

кв. "Дружба" 3,

ул."Даме Груев" № 2,

блок 4, вх.6, ет.1, обект 1 Държавен

самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 63427.4.558.12.1

по кад.карта на гр. Русе със ЗП от 

350,82 м2, находящ се на 

партерния етаж в сграда № 12, 

разположена в ПИ с 

идентификатор 63427.4.558, 

заедно с 10,37% от ОЧС и от ОПС, 

построена 1984 г.

Съставен нов АЧДС №

5140/14.05.2012 г.

8012/10.01.85 г.,

1531/03.06.02 г.

4865 публична 12.05.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, т.4 във

връзка с чл.71, ал.1

от ЗДС, З-д № 2019/ 

03.08.92 г. на МФ, 

схема
ПИ №

63427.4.558

кв."Дружба"-3

ул."Даме Груев" № 2

блок 4, вх. 5, обект 35 Държавен

самостоятелен обект в сграда

с идентификатор 63427.4.558.11.38 

по кад.карта на гр. Русе със ЗП от 

256,51 м2, находящ се на 

партерния етаж в сграда № 11, 

разположена в ПИ с 

идентификатор 63427.4.558, 

заедно с 10,15% от ОЧС и от ОПС, 

построена 1985 г.

Съставен нов АЧДС №

5141/14.05.2012 г.

8177/25.12.85 г.,

343/03.11.2000



4866 частна 12.05.2011
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

068036 местност "Люцерните" Отписан

прилежащ терен към

"Силажовместилище" от 

"Стопански двор" с площ от 1,009 

дка

Отписан със Заповед №

5-95-00-943/18.10.12 г.

на ОУ-област Русе няма

4867 публична 26.05.2011
с. Кошов,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2, ал.2, т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.53, ал.1 и ал.5 и 

чл.53б, т.1 от ЗГВ, 

скица на имота
ПИ №

000270

местност "До стопанския

двор" Отписан

Сграда ДПРС - запад - масивна,

едноетажна със ЗП от 78 м2 и 

сграда ДПРС - агрегатно - масивна, 

едноетажна със ЗП от 62 м2, 

изградени в ПИ № 000270 по КВС 

на землището на с. Кошов

Отписан със Заповед №

5-95-00-308/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе няма

4868 частна 03.06.2011
гр. Мартен,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.27,

ал.4 във връзка с 

ал.5,т.1 от Закона за 

горите, скица
ПИ №

000352 местност "Калето" Други

ПИ № 000352 по КВС на

землището на гр. Мартен, с площ 

от 161,609 дка, с начин на трайно 

ползване - широколистна гора няма

4869 публична 06.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2 т.2 от

ЗДС, във връзка с чл.

71, ал.1 от ЗДС,

решение № 

48/31.01.11 г. на МС, 

скица на имота
ПИ №

63427.83.63 местност "Слатина" Други

ПИ с идентификатор 63427.83.63

 по кад. Карта на гр. Русе, с площ 

от 6003 м2, представляващ 

прилежащ терен към два броя 

еднофамилни жилищни сгради

9152/07.01.93г.,

627/20.08.01 г.,

4076/01.02.07 г.,

4550/30.12.08 г.

4870 публична 06.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2 т.2 от

ЗДС, във връзка с чл.

71, ал.1 от ЗДС,

решение № 

48/31.01.11 г. на МС, 

скица на имота
ПИ №

63427.83.64 местност "Слатина" Други

ПИ с идентификатор 63427.83.64

по кад.карта на гр.Русе с площ

от 12161 м2, представляващ 

прилежащ терен към сграда - 

трафопост

9152/07.01.93г.,

627/20.08.01 г.,

4080/01.02.07 г.,

4552/30.12.08 г.

4871 публична 06.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, т.2 от

ЗДС, във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, 

решение № 

48/31.01.11 г. на МС, 

скица на имота
ПИ №

63427.83.65 местност "Слатина" Други

ПИ с идентификатор 63427.83.65

по кад.карта на гр.Русе с площ

от 362 м2, представляващ 

прилежащ терен към сграда за 

енергопроизводство - трафопост

9152/07.01.93 г.,

627/20.08.01 г.,

4081/01.02.07 г.,

4551/30.12.08 г.

4872 публична 06.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,т.2 от

ЗДС, във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

решение № 

48/31.01.11 г. на МС, 

скица на имота
ПИ №

63427.83.66 местност "Слатина" Други

ПИ с идентификатор 63427.83.66

по кадастралната карта на град

Русе с площ от 10 766 м2, заедно с 

построените в него сгради

9152/07.01.93 г.,

627/20.08.01 г.,

4082/01.02.07 г.,

4506/12.12.08 г.

4873 частна 06.06.2011
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, чл.2,ал.

3 от ЗДС, във връзка с 

чл.27, ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

147006 местност "Лагера" Държавен

прилежащ терен към обект

"Овчарник" с площ от 8,746 дка, с 

начин на трайно ползване - 

стопански двор



4874 частна 06.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт и скица
ПИ №

63427.8.165 Източна промишлена зона Други

ПИ с идентификатор 63427.8.165

по кадастралната карта на гр. Русе, 

гара "Разпределителна", с площ от 

9601 м2, с начин на трайно 

ползване - за друг ПИ за движение 

и транспорт, заедно с изградената 

в него сграда с ид. 63427.8.165.1, 

представляваща друг вид сграда за 

обитаване - жп влекач - масивна, 

едноетажна със ЗП от 177 м2, 

построена 1982 г.

Със З-д № 5-95-00-550/ 

09.07.12 г. отписан като 

неправилно аткуван като 

имот - ЧДС.

Съставен нов АПДС №

5230/08.10.2012 г.

4479/21.12.72 г.,

1069/19.12.97 г.

4875 частна 06.06.2011
гр. Сеново,

община Ветово

чл.68 от 

ЗДС,чл.24,ал.1

и чл.27,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, във връзка с 

чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, протокол и 

скица
ПИ №

200001 местност "Полянски ниви" Държавен

прилежащ терен към "Гараж за

автомобили" от "Стопански двор" 

с площ от 0,502 дка

4876 частна 06.06.2011
гр. Сеново,

община Ветово

чл.68 от 

ЗДС,чл.24,ал.1

и чл.27,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, във връзка с 

чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, протокол и 

скица
ПИ №

200006 местност "Полянски ниви" Държавен

прилежащ терен към 

"Административна сграда" от 

"Стопански двор" с площ от 0,748 

дка

4877 частна 06.06.2011
гр. Сеново,

община Ветово

чл.68 от 

ЗДС,чл.24,ал.1

и чл.27,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, във връзка с 

чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, протокол и 

скица
ПИ №

200015 местност "Полянски ниви" Държавен

прилежащ терен към "Метален 

навес" от "Стопански двор" с площ 

от 1,334 дка

4878 частна 06.06.2011
с.Хотанца,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др. ПИ № 046009 местност "Горните ниви" Държавен

прилежащ терен към обект

"Семехранилище" с площ от 1,251 

дка, с начин на трайно ползване - 

стопански двор

4879 публична 06.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, чл.3 

ал.1 от З-на за ЖП 

транспорт и скица
ПИ №

63427.3.42

Западна промишлена зона,

ул."Матей Стойков" Други

ПИ № 63427.3.42 по кад.карта

 на гр.Русе с площ от 219 м2, с 

начин на трайно ползване - за друг 

вид производствен, складов обект, 

в гара Русе запад 3121/23.08.04 г.



4880 публична 07.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, чл.3 

ал.1 от З-на за ЖП 

транспорт и скица
ПИ №

63427.8.790 Източна промишлена зона Други

ПИ № 63427.8.790 по кад.карта

на гр. Русе с площ от 6784 м2, с 

начин на трайно ползване - за друг 

обществен обект, комплекс в гара 

Русе - товарна 2283/14.04.03 г.

4881 публична 07.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, чл.3 

ал.1 от З-на за ЖП 

транспорт и скица
ПИ №

63427.182.20 местност "Над линията" Други

ПИ № 63427.182.20 по кад.карта

на гр. Русе с площ от 28331 м2,

с трайно предназначение: 

територия на транспорта и начин

на трайно ползване: за линии на 

релсов транспорт - терен на жп 

линия от км. 15+730 до км. 16+911 

в междугарието Русе пътническа - 

Долапите 120/07.10.1999 г.

4882 частна 09.06.2011
гр. Сеново,

община Ветово

чл.68 от 

ЗДС,чл.24,ал.1

и чл.27,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, във връзка с 

чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, протокол и 

скица
ПИ №

200003 местност "Полянски ниви" Държавен

прилежащ терен към "Гараж за

автомобили" от "Стопански двор" 

с площ от 0,669 дка

4883 частна 09.06.2011
с. Белцов,

община Ценово

чл. 68 от ЗДС, чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ, 

протокол и скица 
ПИ №

001006 местност "Овцеферма" Държавен

прилежащ терен към

"Овчарник и страда с друго

предназначение" от "Овцеферма" 

с площ от 7,481 дка

4884 публична 09.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, чл.3 

ал.1 от З-на за ЖП 

транспорт и скица
ПИ №

63427.8.159 Източна промишлена зона Други

ПИ с ид. 63427.8.159 по кад.

Карта на гр. Русе, с площ от 967 

м2, с начин на трайно ползване - 

за друг ПИ за движение и 

транспорт - гара Русе 

разпределителна 2383/22.05.03 г.

4885 публична 13.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, чл.3 

ал.1 от З-на за ЖП 

транспорт и скица
ПИ №

63427.8.882 Източна промишлена зона Други

ПИ с ид. 63427.8.882 по кад.

Карта на гр. Русе с площ 4031 м2 с 

начин на трайно ползване - за друг 

ПИ за движение и транспорт - 

терен гара Русе товарна

1688/15.01.61 г.,

2384/22.05.03 г.

4886 публична 17.06.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,ал.2

т.4 от ЗДС, във връзка 

с чл.15,ал.2 от ЗДС, 

РМС № 235/14.04.11 

г. и схема
ПИ №

63427.2.5669.1.6 ул."Ангел Кънчев" № 1, ет.7 Други

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.2.5669.1.6 по кад. Карта 

на гр. Русе със ЗП от 353 м2, 

заедно с 13,80 % ид.части от ОЧС - 

седеметажна, масивна, 

административна, построена през 

1967 г.

3756/07.05.68 г.,

499/07.08.97 г.,

4762/17.09.10 г.



4887 публична 17.06.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във 

връзка с чл.71,ал.1 от 

ЗДС, чл.3,ал.1 от З-на 

за ЖП транспорт, 

скица
ПИ №

63427.2.5685

пл. "Александър 

Стамболийски" № 1 Други

ПИ с площ от 1649 м2, с трайно 

предназначение на  територията - 

урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за съоръжение на друг 

вид провод - Гара Русе пътническа 102/19.08.99 г.

4888 публична 17.06.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,ал.2,

т.4 и чл.71,ал.1 от 

ЗДС,

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.100.12 местност "Ломски отдел" Други

ПИ с площ от 4763 м2, с трайно

предназначение на територията: 

територия на транспорта, начин на 

трайно ползване: за линии на 

релсов транспорт - междугарие 

Русе пътническа - Долапите

Съставен акт за поправка

№ 5877/11.08.2014 г. 118/06.10.99 г.

4889 частна 17.06.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, във 

връзка с чл.71,ал.1 от 

ЗДС, чл.9,ал.4 от З-на 

за ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

63427.8.162 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 939 м2, заедно с 

изградените в него 4 броя сгради 2725/17.09.03 г.

4890 частна 17.06.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 от ЗДС, във 

връзка с чл.71,ал.1 от 

ЗДС, чл.9,ал.4 от З-на 

за ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

63427.8.164 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 10763 м2, заедно с

изградените върху него 10 броя 

сгради

4479/21.12.72 г.,

1069/19.12.97 г.

4891 публична 23.06.2011 гр. Русе

чл.68,чл.2,ал.2,т.2

във връзка с чл.71 от

ЗДС,чл.10,ал.2 от З-на

за народната 

просвета, скица
ПИ №

63427.8.184 ул."Потсдам" № 3 Други

ПИ с площ от 11 355 кв.м., 

заедно с изградените в него 4 броя 

сгради

5150/31.11.74 г.,

202/21.04.2000г.

4892 частна 27.06.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и ал.

10 от ЗСПЗЗ във вр.

С чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

000027 местност "Лозята" Държавен

ПИ с площ от 9,278 дка, с начин

на трайно ползване - "Складов

терен", представляващ прилежащ 

терен към "Подземен склад"

Образувани нови два ПИ: 

ПИ 666001 и ПИ 666002. За 

ПИ 666002 е съставен нов 

АДС № 5319/ 27.03.2013 г.

4893 частна 27.06.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1 от

ЗДС,чл.9,ал.4 от З-на

за жп транспорт, 

скица на имота
ПИ №

63427.8.176 ул."Иван Ведър" № 14 Други

ПИ с площ от 3955 кв.м., с начин

 на трайно ползване - за друг 

обществен обект, комплекс, 

представляващ прилежащ терен 

към 3 броя сгради - две 

общежития и един гараж

4479/21.12.72 г.,

8916/23.10.90 г.,

1069/19.12.97 г.,

1715/20.08.02 г.



4894 публична 28.06.2011 гр. Русе

чл.68,чл.2,ал.2,т.2

във връзка с чл.71 от

ЗДС, З-д № І 1636/81 

г. на ЦС на НАПС - 

София, З-д № УЗ-00
ПИ №

63427.147.275 местност "Орта екенлик" Други

ПИ с площ от 83 641 кв.м., с

начин на трйно ползване - за

база за селскостопанска или

горска техника

Съставен нов АЧДС №

5029/19.03.2012 г.

3937/08.04.70 г.,

3041/14.04.04 г.

4895 публична 28.06.2011 гр. Русе

чл.68,чл.2,ал.2,т.4

във връзка с чл.15,

ал.3 и чл.71,ал.1 от

ЗДС, скица
ПИ №

63427.2.718

ул."Александровска" № 29,

Други

ПИ с идентификатор

63427.2.718 с площ от 1031 м2,

заедно с изградените в него:

самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.2.718.1.1,разположен

на две нива, всяко със ЗП от

400 м2,представляващ І и ІІ-ри

етаж от масивна триетажна 

сграда - паметник на култ.,

заедно с целия сутерен и 3/4

ид.части от ОЧС, както и още

4 броя сгради

Съставен нов АЧДС №

6583/14.12.2018 г.

270/01.06.50 г.,

1719/30.09.98

4896 публична 30.06.2011
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68,чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.13,ал.1,т.3 от 

З-на за водите,

скица
ПИ №

63668.6.59 местност "Могилите" Държавен

ПИ с площ от 8869 м2, с начин

на трайно ползване - 

отводнителен канал

4897 публична 30.06.2011
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68,чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.13,ал.1,т.3 от 

З-на за водите,

скица
ПИ №

63668.3.68 местност "Могилите" Държавен

ПИ с площ от 9340 м2, с начин

на трайно плозване - за

водностопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

Съставен акт за поправка 

№ 4979/14.03.2012 г.

4898 частна 15.07.2011 гр. Русе

чл.68 във връзка с

чл.6,ал.1 и чл.17,ал.1

от ЗДС и решение №

51/31.01.11 г. на МС,

скица на имота ПИ № 63427.1.4 ул."Братя Обретенови" 9 Държавен

ПИ с ид. 63427.1.4 по кад.карта

на гр. Русе с площ от 7591 м2,

заедно с изградените 7 броя 

сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-490/15.05.2015

г. на ОУ-област Русе

1677/29.07.02 г.,

4767/11.11.10 г.

4899 частна 22.07.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, ал.3 от

ЗДС във връзка с 

чл.9,ал.4 от З-на за жп 

транспорт, решение 

№ 406/10.06.2011 г. 

на МС, скица

ПИ №

63427.504.5

Източна промишлена зона Други

ПИ с ид. 63427.504.5 по кад.

Карта на гр. Русе, представляващ 

празен терен в района на гара Русе-

север, с площ от 6427 м2, с начин 

на трайно ползване - за 

железопътна гара, спирка

9130/16.11.92 г.,

3953/13.06.06 г.,

4711/06.04.10 г.

4900 частна 22.07.2011
с. Долна Студена, 

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка с 

чл.

45,ал.10 и чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ, скица и

протокол
ПИ №

051007 местност "Стопански двор 2" Отписан

прилежащ терен към

"Краварник" с площ от 3,999 дка

с начин на трайно ползване - 

"Кравеферма"

Отписан със Заповед №

5-95-00-1033/09.11.11г.

На ОУ-област Русе



4901 частна 22.07.2011
с. Долна Студена, 

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ във връзка  с 

чл. 45,ал.10 и 

чл.47,ал.1

от ППЗСПЗЗ, скица и

протокол
ПИ №

051007 местност "Стопански двор 2" Отписан

прилежащ терен към

"Трансформаторен пост" с площ

от 1,192 дка, с начин на трайно

ползване - "Електропровод"

Отписан със Заповед №

5-95-00-1033/09.11.11г.

На ОУ-област Русе

4902 публична 29.07.2011
гр. Мартен,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.27,

ал.3 и ал.5,т.1 от З-на

за горите във връзка с 

чл. 163,ал.1 от З-на за 

горите, скица
ПИ №

000110 местност "Сръбчето" Други

ПИ с площ от 17,370 дка, с начин 

на трайно ползване: 

широколистна гора, в района на 

Държавно ловно стопанство 

"Дунав"

4903 публична 29.07.2011
гр. Мартен,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.27,

ал.3 и ал.5,т.1 от З-на

за горите във връзка с 

чл. 163,ал.1 от З-на за 

горите, скица
ПИ №

000111 местност "Сръбчето" Други

ПИ с площ от 14,898 дка, с начин 

на трайно ползване: 

широколистна гора, в района на 

Държавно ловно стопанство 

"Дунав"

4904 публична 29.07.2011
гр. Мартен,

община Русе

чл.68 от ЗДС, чл.27,

ал.3 и ал.5,т.1 от З-на

за горите във връзка с 

чл. 163,ал.1 от З-на за 

горите, скица
ПИ №

000112 местност "Сръбчето" Други

ПИ с площ от 39,687 дка, с начин 

на трайно ползване: 

широколистна гора, в района на 

Държавно ловно стопанство 

"Дунав"

4905 публична 29.07.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2, т.2 във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.96.2 местност "Орта екенлик" Други

ПИ с площ от 24 248 м2, 

с трайно предназначение на 

територията: територия на 

транспорта, начин на трайно 

ползване: за линии на релсов 

транспорт - междугарие гара Русе 

разпределителна - Русе изток 118/06.10.99 г.

4906 публична 29.07.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2, т.2 във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, скица
ПИ №

63427.128.74 местност "Калето" Други

ПИ с площ от 10 726 м2, 

с трайно предназначение на 

територията: територия на 

транспорта, начин на трайно 

ползване: за друг ПИ за движение 

и транспорт - междугарие гара 

Русе север - Русе разпределителна 617/26.07.01 г.

4907 частна 08.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3, във връзка с чл.

18,ал.1 от ЗДС, скица 

на имота
ПИ №

63427.2.2799 ул."Тодор Минков" № 23-А Държавен

ПИ с площ от 759 м2, 

представляващ прилежащ терен 

към жилищна многофамилна 

сграда

3595/14.07.70 г.,

3596/14.07.70 г.,

9069/26.02.92 г.



4908 частна 08.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.3 във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, 

протокол от 09.02.55 

г. на Русенска 

митница, съгласно 

чл.20 от НСДТ, изп. 

Лист по гр.дело № 

6232/08.03.54 г. - 

Русенски народен 

съд, скица на имота
ПИ №

63427.2.235 ул."Генерал Гурко" № 12 Държавен

ПИ с площ от 378 м2 и 

построената в него сграда с ид. 

63427.2.235.1 - едноетажна, 

масивна със ЗП от 209 м2, с 

предназначение - сграда - 

паметник на културата.

Със З-д № 9500-670/

14.09.2011 г. на ОУ и 

договор № 9600-49/ 

15.09.2011 г. имотът е 

предоставен за временно 

и възмездно ползване на 

сдружение с ОПД "Деца от 

бъдещето" за срок от 10 

години

1298/12.04.58 г.,

397/31.01.01 г.

4909 частна 08.08.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с 

чл.18, ал.1 от ЗДС, 

скица на имота
ПИ №

63427.2.2896 ул."Генерал Радецки" № 18 Държавен

ПИ с площ от 848 м2, 

представляващ терен към три броя 

промишлени сгради

3595/14.07.70 г.,

3596/14.07.70 г.,

9069/26.02.92 г.

4910 частна 08.08.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

ПМС № 1470/50 г.,

скица на имота
ПИ №

63427.2.718

ул."Александровска" № 29,

ет.3 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.2.718.1.2 по кад. Карта 

на гр. Русе, изграден в ПИ 

63427.2.718, представляващ

трети етаж от триетажна масивна 

сграда със ЗП от 400 кв.м., заедно 

с 1/4 ид.части от ОЧС

Съставен акт за поправка 

№ 5135/08.05.2012 г.

За СОС с ид. 

63427.2.718.1.2 с площ 400 

м2, заедно с 1/4 ид.ч. от 

ОЧС е съставен нов АПДС 

№ 6348/13.07.16 г., с 

предоставени права за 

управление на РИ по 

образованието - Русе

270/01.06.50 г.,

1719/30.09.98 г.

4911 публична 08.08.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт и скица
ПИ №

63427.319.2 местност "Трансформатора" Други

ПИ с площ от 5757 м2, 

трайно предназначение на 

територията: територия на 

транспорта, с начин на трайно 

плолзване: за друг ПИ за 

движение и транспорт - 

междугарие гара Русе 

"Разпределителна" - Образцов 

чифлик 597/26.06.01 г.

4912 публична 08.08.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт и скица
ПИ №

63427.128.70 местност "Калето" Други

ПИ с площ от 26 451 м2, с начин

на трайно предназначение на

територията: територия на

транспорта, начин на трайно 

ползване: за друг ПИ за движение 

и транспорт - междугарие гара 

Русе север - Русе разпределителна 2085/20.01.03 г.

4913 публична 08.08.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.71, ал.1 от ЗДС, 

чл.3, ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт и скица
ПИ №

63427.319.24 местност "Трансформатора" Други

ПИ с площ от 5579 м2, с трайно 

предназначение на територията: 

за друг ПИ за движение и 

транспорт - междугарие гара Русе 

Разпределителна - Образцов 

чифлик 597/26.06.01 г.



4914 публична 09.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.4 във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

ПМС № 203/93 г.,

ПМС № 152/01 г., 

скица
ПИ №

63427.317.27 местност "Гърков дол" Други

Зърно база Образцов чифлик,

представляваща ПИ с площ от 111 

512 кв.м., заедно с построените в 

него 45 броя сгради 1864/26.11.98 г.

4915 публична 09.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

чл.3,ал.1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.147.265 местност "Кабаклъка" Други

ПИ с площ от 63 394 кв.м., с

начин на трайно ползване - 

за линии на релсов транспорт - 

междугарие гара Русе 

разпределителна - Образцов 

чифлик

Съставен акт за

поправка № 6504/

22.06.2018 г. 121/07.10.99 г.

4916 публична 09.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

чл.3,ал.1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.151.153 местност "Кабаклъка" Други

ПИ с площ от 22 065 кв.м., с

начин на трайно ползване - 

за линии за релсов транспорт - 

междугарие Русе 

разпределителна - Образцов

чифлик

Съставен акт за поправка

№ 6498/15.06.2018 г. 121/07.10.99 г.

4917 публична 09.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

чл.3,ал.1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.178.60 Други

ПИ с площ от 65 569 кв.,

междугарие "Дунав мост" - 

гара Русе Разпределителна,

с начин на трайно ползване-

за линии на релсов път

Съставен нов АПДС №

6541/06.08.2018 г. 118/06.10.99 г.

4918 публична 09.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

чл.3,ал.1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.319.168 местност "Карасолук" Други

ПИ с площ 5401 кв.м., с начин

на трайно ползване: за друг ПИ

за движение и транспорт - 

междугарие гара Русе

Разпределителна - Образцов

чифлик 597/26.06.01 г.

4919 частна 10.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗС,чл.2,ал.3

във връзка с чл.71,

ал.1 от ЗДС, присъда

№ 11/97 г. на 

Пловдивски окръжен 

съд, схема
ПИ №

63427.1.128.5. 58

кв."Възраждане", 

ул."Плиска" № 91, 

бл."Клокотница І", вх.3,

ет.VІ, ап.7 Отписан

1/4 ид.част от самостоятелен

обект в сграда с ид. 63427.1. 

128.5.58, представляващ 

апартамент със ЗП от 60,28 м2, 

състоящ се от стая, дневна, кухня и 

сервизни помещения, избено 

помещение № 2 с площ от 3,60 

кв.м., заедно с 0,593 % ид.части от 

ОЧС и от ОПС

със Заповед № 9500-

814/21.11.2011 г. на ОУ и 

Договор за прекратяване 

на съсобственост № ДС 

9600-57/04.11.2011 г. 

имотът преминава в 

собственост на Грета 

Стефанова Ганева 1730/16.10.98 г.

4920 публична 10.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

чл.3,ал.1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.80.33 местност "Орта екенлик" Други

ПИ с площ от 30 215 кв.м., с

начин на трайно ползване - за

линии на релсов транспорт - 

междугарие гара Русе север - 

Русе разпределителна 118/06.10.99 г.

4921 публична 10.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

чл.3,ал.1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.178.61 местност "Орта екенлик" Други

ПИ с площ от 24 697 кв.м., с

начин на трайно ползване - за

линии на релсов транспорт - 

междугарие гара Русе север - 

Русе разпределителна

Съставен нов АПДС №

6541/06.08.2018 г. 118/06.10.99 г.



4922 публична 12.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.4, във връзка с

чл.15,ал.2 и чл.71,

ал.2 от ЗДС, РМС №

235/14.04.11 г.,

схема

ПИ №

63427.2.5669.

1.5

ул."Ангел Кънчев" № 1,

ет. 5 и 6 Други

Самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 63427.2.5669.1.5 

по кад. Карта на гр. Русе, 

разположен на две нива със ЗП от 

353 кв.м., заедно с 27,60 % 

ид.части от ОЧС - масивна, 

седеметажна, административна, 

посторена през 1967 г.

3756/07.05.68 г.,

499/07.08.97 г.,

4762/17.09.10 г.

4923 публична 12.08.2011 гр. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

чл.3,ал.1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.96.3 местност "Орта екенлик" Други

ПИ с площ от 11 252 кв.м., с

начин на трайно ползване - за

линии на релсов транспорт - 

междугарие гара Русе 

разпределителна - Русе изток 118/06.10.99 г.

4924 публична 23.08.2011 гр. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС,

З-д № РД-09-332/03г.

На МОН, скица
ПИ №

63427.2.346 бул."Васил Левски" № 1А Други

ПИ С площ от 9627 кв.м. И

построените върху него сгради:

сграда с ид. 63427.2.346.1 - 

сграда за образование: масивна, 

четириетажна със ЗП от 933 кв.м. и 

др. сгради

Съставен акт за

поправка № 4936/

21.10.2011 г.

54/28.12.50 г.,

3941/28.04.70 г.,

409/06.02.01 г.

4925 частна 03.09.2011 гр. Русечл.68 във връзка с чл.71, ал.1 от ЗДС, З-д № 1442/14.05.1992 г., скица № 6531/06.06.2011 г. и схема № 6226/31.05.2011 г. 
ПИ № 

63427.2.672 ул. "Александровска" № 53 Държавен

ПИ с площ 736 кв. м. и построената 

в него масивна триетажна сграда с 

ид. 63427.2.672.1 със ЗП от 250,24 

кв. м и самостоятелен обект в 

сграда с ид. 63427.2.672.1.2 със ЗП 

от 179,57 м2

На основание заповед №

5-95-00-59/22.01.13 г. на 

ОУ-област Русе, договор № 

96-00-8/30.01.13 г. и 

приемо-предавателен 

протокол от 13.02.13 г., 

имотът е предоставен 

безвъзмездно за 

управление на ИА "Главна 

инспекция по труда", за 

нуждите на Дирекция 

"Инспекция по труда"-гр. 

Русе

Със З-д 5-95-00-40/

27.01.2014 г. на ОУ се 

отнема от Инсп. по труда 

самост. обект 

63427.2.672.1.2, ще се 

управлява от Областен 

управител-област Русе

784/28.12.50 г.      

10186/06.05.96 г.   

504/23.04.2001 г.  

4072/28.12.2006 

4926 публична 03.09.2011 гр. Русечл.68, чл.2, ал.2, т.2 във връзка с чл.71, ал.1 от ЗДС и чл. 3, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, скица № 3998/01.04.2011 г. издадена от СГКК - гр. Русе
ПИ № 

63427.8.150 източна промишлена зона Държавен

ПИ с площ 2873 кв. м, с начин на 

трайно ползване: гара Русе 

товарна

1688/15.01.1961   

2095/21.01.2003

4927 публична 13.09.2011 гр. Русечл.68, чл.2, ал.2, т.2 във връзка с чл.71, ал.1 от ЗДС и чл. 3, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, скица № 3997/01.04.2011 г. издадена от СГКК - гр. Русе
ПИ № 

63427.8.140 източна промишлена зона Държавен

ПИ с площ 36584 кв. м, с начин на 

трайно ползване - терен 

Дезинфекционна станция гара 

Русе и изградените в него 13 

сгради

9118/06.11.92          

3484/29.03.2005 



4928 публична 17.09.2011 гр. Русечл.68, чл.2, ал.2, т.2 във връзка с чл.71, ал.1 от ЗДС ; § 1 от ЗИД на ЗРКЗГТ и § 6 от ПЗР на ЗИД на ЗРКГТ; скица № 643/24.01.2011 г. - СГКК гр. Русе ПИ № 63427.81.9 бул. "Тутракан" № 94 Държавен

ПИ с площ 77981 кв. м и 

построените в него 22 бр. сгради

3248/28.05.66     

1132/18.03.02    

1133/18.03.02

4929 публична 29.09.2011 гр. Русечл.68, чл.2, ал.2, т.2 във връзка с чл.71, ал.1 от ЗДС ; чл.10, ал. 2 от ЗНП, протокол от 15.11.1946 г.,нот акт № 21/10.12.2001 г., скица № 5377/10.05.2011 г.- СГКК гр. Русе
ПИ № 

63427.2.755 ул. "Велико Търново" № 21 Държавен

4109/5612 идеални части от ПИ с 

площ 5612 кв. м и построената в 

него училищна сграда, състояща се 

от четири корпуса

6145,6146,6148 и 

6150/28.07.77 г.   

10177/12.04.96 г.   

3007/14.04.2004 

4930 публична 29.09.2011 гр. Русе

чл.68, чл.2, ал.2, т.4 във връзка с чл.71, ал.1 от ЗДС ; Разпореждане № 9/09.09.2003 г. на Министерски съвет, схема № 9700/01.09.2011 г.- СКГГ гр. Русе21/10.12.2001 г., скица № 5377/10.05.2011 г.- СГКК гр. Русе

ПИ № 

63427.2.137.1.33 ул. "Борисова" № 52, ет.3 Държавен

Самостоятелен обект в сграда със 

ЗП от 41 кв. м

9079/15.04.92 г.   

1554/01.07.02 г.   

3673/14.07.05 г.

4931 частна 05.10.2011 гр. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

З-д № РД-08-224/

22.07.11 г. на 

директора на ОД

"Земеделие"-Русе,

протокол от 2011 г.,

скица на имота
ПИ №

63427.81.30 местност "Слатина" Държавен

ПИ с идентификатор

63427.81.30 по кад. Карта на

гр. Русе с площ от 2884 м2, с

трайно предназначение на

територията: земеделска, с

начин на трайно ползване - за

друг вид производствен,

складов обект няма

4932 частна 11.10.2011 гр. Русе

чл. 68 във връзка с 

чл.6, ал.1 и 74, ал.3 от 

ЗДС; РМС № 

509/22.11.94 г.; РМС 

№ 553/22.07.2011 г.; 

скица № 

5858/19.05.2011 г. - 

СГКК гр. Русе
ПИ № 

63427.158.1917

 местност "Камусчия", 

ул."Ябланица" № 20 Държавен

ПИ № 63427.158.1917 с площ 2480 

кв. М и построените върху него 

осем сгради

4420/04.09.72 г.   

8907/10.08.90 г.       

1250/23.03.11 г. 

4933 частна 14.10.2011
гр. Русе,

ДЗС

чл.68 от ЗДС, схема

на самостоятелен

обект в сграда
ПИ №

63427.11.74

ул."Звъника" № 3,

блок 16, ет. 1, ап. 3 Други

самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 63427.11.74.1.3,

представляващ апартамент със

ЗП от 44,40 м2, изба № 3 с площ

от 12,20 м2, заедно със 

съответния процент ид.части от

ОЧС и от ОПС

За терена на ПИ с ид.

63427.11.74, с площ от

1742 м2 е съставен нов 

АЧДС № 6249/19.08.15 г.

6822/13.02.79 г.,

3130/24.08.04 г.

4934 частна 14.10.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.24,

ал.1 и чл.27,ал.9 и 

ал.10 от ЗСПЗЗ във

връзка с чл.45,ал.10

и чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

000158 "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Склад за зърнани храни" и

"Склад" от Стопански двор с

площ от 4,812 дка

4935 частна 21.10.2011
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, чл.

27,ал.8 и 9 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и 

чл.47,ал.1 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

63668.139.42 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен към обект

"Навес - метален" с площ от

1922 м2, с начин на трайно

ползване - за животновъден

комплекс

4936 публична 21.10.2011 гр. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.2 от ЗДС,

писмо от ПГ по речно 

корабостроене и 

корабоплаване, скица 

на имота
ПИ №

63427.2.346 пл."Васил Левски" № 1-А Други

ПИ с площ от 9627 м2 и

построените върху него сгради:

сграда с ид.63427.2.346.1 - 

сграда за образование,

четириетажна, масивна със ЗП

от 933 м2 и др. сгради 4924/23.08.11 г.



4937 частна 31.10.2011 гр. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3,чл.71,ал.1

от ЗДС,чл.104,ал.1,

т.9 от ППЗДС  и др.
ПИ №

63427.7.463

жк "Изток", ул. "Киев" № 1,

вх. 3, ет. 7, ап. 20 Други

самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 63427.7.463.7.66 

по кад. Карта на гр. Русе,

представляващ апартамент със

ЗП от 63,91 м2,заедно с прил.

му избено помещение № 19 с

площ от 5,17 м2 и 1,4337 %

ид. части от ОЧС и от ОПС 4967/юни,1974 г.

4938 публична 14.11.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС, във вр. С 

чл.71,ал.1 от ЗДС, З-д 

№ 452/09.05.00 г.на 

ОУ, чл.33 от КСУ, 

схема
ПИ №

63427.2.5669

ул."Ангел Кънчев" № 1,

ет. 3  и ет. 4 Други

част от седеметажна масивна

сграда за административна и

делова дейност с идентифик.

63427.2.5669.1, представл.

Самост.обект в сграда с ид.

63427.2.5669.1.4, разположен 

на две нива, включващ ІІІ-ти и

ІV-ти етажи, всички със ЗП от

353 м2, заедно с 29,80 % ид.

части от сградата

3756/07.05.68 г.,

189/30.03.2000г.

4939 публична 14.11.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС,във вр.с

чл.71,ал. От ЗДС,чл.

7 от З-на за

митниците, скица
ПИ №

63427.7.733 бул."Липник" № 117 Други

прилежащ терен с площ от

7100 м2 и изградените в него

6 броя сгради

4361/21.04.68г.,

8264/26.05.86г.,

АОС № 7/95 г.,

3155/20.09.04г.

4940 частна 14.11.2011
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

63668.139.41 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен с площ от

1510 м2 към обект "Навес-

метален", с начин на трайно

ползване - за животновъден 

комплекс

4941 частна 14.11.2011
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

63668.139.35 местност "Борисовско" Държавен

прилежащ терен с площ от

913 м2 към обект

"Силажовместилище", с начин

на трайно ползване - за

животновъден комплекс

4942 частна 14.11.2011
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

63668.142.23 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 46 992 м2, с

начин на трайно ползване - 

водностопанско, хидромелио-

ративно съоръжение - част от

"Дунавска дига" - участък

Бръшлен - Сандрово

4943 частна 16.11.2011
с. Басарбово,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с 

протоколно

решение от 26.05.11

г. и скица
ПИ №

095312 местност "Селището" Отписан

ПИ № 095312 по КВС на

землището на с. Басарбово с

площ от 1450 м2,

представляващ прилежащ терен

към стопанска постройка и

къща

Отписан със З-д №

5-95-00-822/18.09.12 г.

на ОУ-област Русе 110/04.06.65 г. 



4944 частна 28.11.2011
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл. 71,ал.1 от ЗДС

и др.
ПИ №

20184.1.1506 ул. "Плиска" № 12 Държавен

ПИ № 20184.1.1506 с площ от

2459 м2 и изградената в него 

сграда с ид. 20184.1.1506.1 със ЗП 

262 м2, представляваща 

административна, делова сграда - 

масивна, двуетажна

Съставен нов АДС №

5214/01.10.2012 г.

4945 частна 28.11.2011
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл. 71,ал.1 от ЗДС

и др.
ПИ №

20184.1.2271 бул. "България" № 97 Държавен

ПИ с площ от 911 м2, 

представляващ

складова база и изградените в 

него два броя сгради

Съставен нов АДС №

5214/01.10.2012 г. 101/15.06.63 г.

4946 публична 05.12.2011
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

във връзка с чл.163, 

чл.168 и чл.173,ал.1

от ЗГ, Заповеди и др.
кв.42, ПИ №

449 ул. "Васил Левски" № 15 Други

ПИ № 449 в кв.42 по кад.план на 

гр. Бяла с площ от 929,60 м2 и 

построените върху него сгради: 

Административна сграда - 

масивна, двуетажна със ЗП от 202 

м2 и гаражи със складове и 

административна част - масивна, 

двутажна сграда със ЗП от 142 м2

1637/12.07.95г.,

4128/25.06.07 г.

4947 частна 05.12.2011
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

071001 местност "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към

"Селскостопанска сграда-КПП"

с площ от 0,216 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-125/08.02.13 г.

на ОУ-област Русе

4948 частна 05.12.2011
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

071002 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Сграда - 

склад за препарати" с площ от

0,815 дка

4949 частна 05.12.2011
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

071007 местност "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към

"Конюшня" с площ от 1,259 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-125/08.02.13 г.

на ОУ-област Русе

4950 частна 05.12.2011
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

071010 местност "Стопански двор" Отписан

прилежащ терен към 

Хангар" с площ от 1,293 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-125/08.02.13 г.

на ОУ-област Русе



4951 частна 07.12.2011 гр. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3,чл.71,ал.1

 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.695 ул."Марица" № 3, ет.2, ап.2 Отписан

самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 

63427.8.695.15.3 по кад.карта

на гр. Русе, брой нива на обекта:

едно, представляващ  апартамент 

със ЗП от 77,26 м2,

заедно с прилежащото му

избено помещение с площ от

16,58 м2 и 16,92 % ид.части

от ОЧС

Отписан със З-д №

ДС 5-95-00-113/

21.02.2012 г. на ОУ-

област Русе

4952 публична 07.12.2011 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС,във вр.с

чл.71,ал. 1 от ЗДС,

решение № 

882/29.12.02 г. на 

МС,чл.33 от КСО и др.
ПИ №

63427.2.1725 ул."Асен Златаров" № 26 Други

50,546% ид.части от ПИ с ид.

63427.2.1725 по кад.карта на

гр. Русе,цялото с площ от

2573 м2, представляващ прил.

Терен към сграда с ид.

63427.2.1725.1, представляваща

админстративна сграда - 

масивна,двуетажна със ЗП от

1457 м2

4716/16.07.73г.,

263/07.08.00 г.,

2270/24.03.03г.

4953 публична 22.12.2011
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС,във вр. С

чл.13,ал.1,т.3 от

З-на за водите и др. 
ПИ №

025009 местност "Дервента" Държавен

ПИ с площ от 118,269 дка, с

начин на трайно ползване - 

предпазна дига

4954 публична 22.12.2011
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС,във вр. С

чл.13,ал.1,т.3 от

З-на за водите и др. 
ПИ №

025010 местност "Дервента" Държавен

ПИ с площ от 4,892 дка, с

начин на трайно ползване - 

водостопанско съоръжение

4955 публична 22.12.2011
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС,във вр. С

чл.13,ал.1,т.3 от

З-на за водите и др. 
ПИ №

025011 местност "Дервента" Държавен

ПИ с площ от 19,822 дка, с

начин на трайно ползване - 

предпазна дига

4956 частна 22.12.2011
с.Ново село,

общ.Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във вр.с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ и др.
кв.82, УПИ

ІІІ-1045 Държавен

прилежащ терен към

"Силажна яма" с площ от

10 990 м2

Съставен акт за поправка 

№ 6128/09.12.2014 г.

4957 частна 22.12.2011
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във вр.с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

05611.83.22 местност "Сар баир" Държавен

ПИ с площ от 188 295 м2, с

начин на трайно ползване - 

пасище 2559/04.07.03г.

4958 частна 22.12.2011
с.Долна Студена,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във вр.с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

051004 местност "Стопански двор"2 Държавен

прилежащ терен към "Сграда

с друго предназначение" с

площ от 0,528 дка, с начин на

трайно ползване - производствена

база



4959 частна 22.12.2011
гр. Бяла,

община Бяла

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 и чл.6,

ал.1 от ЗДС, решение 

№ 709/ 

19.09.2011г.на МС, 

скица
кв.177, УПИ

VІІІ-586 ул."Васил Левски" № 3 Държавен

УПИ с площ от 856 кв.м., заедно

 с изградените в него сгради: трети 

етаж - административен, от 

сграда,масивна,триетажна със ЗП 

от 135 м2 и още 3 други сгради

Съставен акт за поправка

№ 6266/05.11.2015 г.

Съставен нов АЧДС №

6457/29.12.2017 г.

95/07.08.56г.,

4782/03.12.10г.

4960 частна 22.12.2011
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във вр.с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

05611.83.26 местност "Сар баир" Държавен

ПИ с площ от 19 869 кв.м.,

с трайно предназначение на

територията: земеделска, с

начин на трайно ползване - нива 2559/04.07.03г.

4961 частна 22.12.2011
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във вр.с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

238098 местност "Брястов дол" Отписан нива с площ от 5,500 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-944/18.10.12 г.

на ОУ-област Русе като 

неправилно актуван

4962 частна 30.12.2011
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.11 от З-на

за наследството и др.
ПИ №

32095.113.43 местност "Гарвалов елак" Отписан нива с площ от 9 225 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-944/18.10.12 г.

на ОУ-област Русе като 

неправилно актуван

4963 частна 30.12.2011
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.11 от З-на

за наследството и др.
ПИ №

32095.134.92 местност "Кофарка" Отписан нива с площ от 5001 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-944/18.10.12 г.

на ОУ-област Русе като 

неправилно актуван

4964 частна 20.01.2012
с. Басарбово,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с

чл.3,т.5 от ЗДС,

изпълнителен лист

№ 1333/14.05.53 г.,

АО № 2114/53 г.
кв.38, УПИ

VІ-435 Отписан

1000 идеални части от УПИ

VІ-435 в кв.38 по рег.план на

с. Басарбово, целия с площ от

1610 кв.м.

Отписан със Заповед №

5-95-00-47/16.01.13 г.

на ОУ-област Русе 172/28.06.65 г.

4965 частна 20.01.2012 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

скица на имота
ПИ №

63427.8.480 Източна промишлена зона Държавен

прилежащ терен към

"Административна сграда с

площ от 1199 кв.м. 9327/13.10.94г.

4966 частна 20.02.2012
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.3,ал.5 от

ЗДС във връзка с чл.

18,ал.1 от ЗДС,

АИОИ № 2885/53 г.,

скица на имота
кв.33, УПИ

VІІІ-328 Държавен

5200 кв.м. Идеални части от

УПИ VІІІ-328 в кв. 33 по рег.план

на с. Тръстеник

Съставени нови АДС №№

6233, 6234 и 6235/ 

30.06.2015 г.

49/20.03.56 г.,

148/13.06.68 г.

4967 частна 20.02.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

168,чл.154 и чл.173,

ал.1 от ЗГ, заповеди
ПИ №

63668.142.22 Други

ПИ с площ от 10 610 кв.м., 

с трайно предназначение на 

територията: горска и начин на 

трайно ползване: друг вид 

дървопроизводителна гора

4968 частна 20.02.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

168,чл.154 и чл.173,

ал.1 от ЗГ, заповеди
ПИ №

63668.142.34 Други

ПИ с площ от 1033 кв.м., 

с трайно предназначение на 

територията: горска и начин на 

трайно ползване: друг вид 

дървопроизводителна гора



4969 частна 27.02.2012
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

05611.170.12 Държавен

"Свободен терен" с площ от

1400 кв.м.  от "Стопански двор"

4970 частна 02.03.2012
с. Семерджиево, 

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

069010 местност "Смилекин" Държавен

прилежащ терен към 

"Ремонтна работилница - 

диспечерна" в "Стопански двор"

с площ от 2,504 дка

4971 частна 02.03.2012
с. Семерджиево, 

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

069011 местност "Смилекин" Държавен

прилежащ терен към

"Площадка за съхранение на

торове" в "Стопански двор" с

площ от 0,767 дка

4972 частна 08.03.2012
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

938011 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към обект

"Краварник" с площ от

2,301 дка

4973 частна 08.03.2012
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

046002

местност "Овощна

градина" Държавен

ПИ с площ от 1158 кв.м, с

начин на трайно ползване:

друга селскостопанска 

територия, представляващ

свободен терен

4974 частна 12.03.2012
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3

във връзка с чл.168

чл.154 и чл.173,ал.1

от ЗГ, заповеди и др.
ПИ №

05611.164.13 местност "Аркала ялак" Други

ПИ с площ от 341 296 кв.м., с

трайно предназначене на

територията: горска, с начин на

трайно ползване - горски

разсадник

346/08.11.2000 г.

4253/14.12.2007

4975 частна 12.03.2012
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3

във връзка с чл.168

чл.154 и чл.173,ал.1

от ЗГ, заповеди и др.
ПИ №

05611.164.14 местност "Аркала ялак" Други

ПИ с площ от 5025 кв.м. И

изградените в него: сграда с

идентификатор 05611.164.14.1-

селскостопанска сграда - 

стратификалня и обор - масивна, 

едноетажна със ЗП от 450 м2 и 

сграда с ид. 05611.164.14.2 -  

сеновал - едноетажна, паянтова

със ЗП от 350 кв.м.

346/08.11.2000 г.

4253/14.12.2007



4976 частна 12.03.2012
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3

във връзка с чл.168

чл.154 и чл.173,ал.1

от ЗГ, заповеди и др.
ПИ №

05611.164.15 местност "Аркала ялак" Други

ПИ с площ от 1000 кв.м. И

изградената в него сграда с

идентификатор  05611.164.15.1,

представляваща курортна,

туристическа сграда - хижа

"Борово" - едноетажна,масивна

със ЗП от 112 кв.м.

346/08.11.2000 г.

4253/14.12.2007

4977 частна 14.03.2012
с. Хотанца, 

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

003112 местност "Узакере" Държавен

ПИ с площ от 11,851 дка, с

начин на трайно ползване - нива

4978 публична 14.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

050003 Държавен

ПИ с площ от 61,712 дка, с

начин на трайно ползване - 

предпазна дига - част от

"Дунавска дига - участък

Бршлен - Сандрово"

Съставен нов АПДС №

6712/01.11.2019 г.

4979 публична 14.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.3.68 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 9340 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4980 публична 14.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.82.35 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 10 355 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4981 публична 14.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.83.26 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 18 270 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово



4982 публична 14.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.89.49 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 10 229 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4983 публична 14.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.92.71 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 17 646 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4984 публична 14.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.94.90 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 6633 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4985 публична 14.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.95.48 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 6633 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4986 публична 14.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.96.123 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 60981 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4987 публична 14.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.97.53 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 20514 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово



4988 публична 14.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.98.80 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 21143 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4989 публична 15.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.107.53 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 40275 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4990 публична 15.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.108.26 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 10810 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4991 публична 15.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.138.6 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 1343 кв.м., с 

НТП: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: за

водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, 

част от "Дунавска дига" - участък 

Бръшлен - Сандрово

4992 публична 15.03.2012
гр. Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000106 Държавен

ПИ с площ от 21,734 дка, с НТП:

предпазна дига - част от

"Дунавска дига" - участък

Бръшлен - Сандрово

Съставен нов АПДС №

6726/04.11.2019 г.

4993 публична 15.03.2012
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000009 Държавен

ПИ с площ от 30,598 дка, с НТП:

предпазна дига - част от

"Дунавска дига" - участък

Бръшлен - Сандрово

4994 публична 15.03.2012
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000028 Държавен

ПИ с площ от 96,014 дка, с НТП:

предпазна дига - част от

"Дунавска дига" - участък

Бръшлен - Сандрово



4995 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050006 Държавен

ПИ с площ от 7,182 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6714/01.11.2019 г.

4996 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050004 Държавен

ПИ с площ от 14,153 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6713/01.11.2019 г.

4997 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050007 Държавен

ПИ с площ от 4,284 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6715/01.11.2019 г.

4998 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050012 Държавен

ПИ с площ от 4,817 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6716/01.11.2019 г.

4999 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050013 Държавен

ПИ с площ от 2,143 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6701/22.10.2019 г.

5000 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050015 Държавен

ПИ с площ от 8,308 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6703/22.10.2019 г.

5001 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050016 Държавен

ПИ с площ от 11,825 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6717/04.11.2019 г.

5002 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050017 Държавен

ПИ с площ от 3,991 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6704/23.10.2019 г.

5003 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050018 Държавен

ПИ с площ от 10,229 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6702/22.10.2019 г.

5004 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050019 Държавен

ПИ с площ от 11,511 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6700/21.10.2019 г.

5005 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050020 Държавен

ПИ с площ от 4,723 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6705/23.10.2019 г.



5006 публична 15.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050030 Държавен

ПИ с площ от 42,983 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6706/23.10.2019 г.

5007 публична 16.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050031 Държавен

ПИ с площ от 2,383 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6707/24.10.2019 г.

5008 публична 16.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050032 Държавен

ПИ с площ от 9,023 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6708/24.10.2019 г.

5009 публична 16.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050033 Държавен

ПИ с площ от 22,541 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6709/24.10.2019 г.

5010 публична 16.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050034 Държавен

ПИ с площ от 11,420 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6710/24.10.2019 г.

5011 публична 16.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050035 Държавен

ПИ с площ от 15,572 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6711/24.10.2019 г.

5012 публична 16.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050036 Държавен

ПИ с площ от 8,407 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6718/04.11.2019 г.

5013 публична 16.03.2012
с. Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000002 Държавен

ПИ с площ от 4,811 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6720/04.11.2019 г.

5014 публична 16.03.2012
с. Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000004 Държавен

ПИ с площ от 16,056 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6719/04.11.2019 г.

5015 публична 16.03.2012
с. Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000029 Държавен

ПИ с площ от 4,180 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6722/04.11.2019 г.

5016 публична 16.03.2012
с. Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000030 Държавен

ПИ с площ от 4,340 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6723/04.11.2019 г.



5017 публична 16.03.2012
с. Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000031 Държавен

ПИ с площ от 4,390 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6724/04.11.2019 г.

5018 публична 16.03.2012
с. Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000032 Държавен

ПИ с площ от 4,120 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6725/04.11.2019 г.

5019 публична 16.03.2012
с. Бабово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000037 Държавен

ПИ с площ от 17,620 дка, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6721/04.11.2019 г.

5020 публична 16.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.74.48 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 39957 м2, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5021 публична 16.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.75.54 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 2820 м2, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5022 публична 16.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.77.63 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 16419 м2, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5023 публична 16.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.79.43 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 3755 м2, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5024 публична 16.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.80.40 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 4392 м2, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5025 публична 16.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.82.34 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 9341 м2, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5026 публична 16.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.84.97 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 2746 м2, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5027 публична 16.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.87.60 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 4489 м2, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"



5028 публична 16.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.98.67 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 3355 м2, с НТП:

отводнителен канал - събирател от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5029 частна 19.03.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.6,ал.1 и чл.17,ал.1

от ЗДС и решение №

120/10.02.12 г. на 

МС,скица на имота
ПИ №

63427.147.275 местност "Орта екенлик" Държавен

ПИ с площ от 83 641 кв.м., с

начин на трйно ползване - за

база за селскостопанска или

горска техника

Съставен акт за поправка

№ 6258/24.09.2015 г.

3937/08.04.70г.,

3041/14.04.04г.,

4894/28.06.11г.

5030 публична 19.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050008 Държавен

ПИ с площ от 40,366 дка, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6885/08.06.2020 г.

5031 публична 19.03.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 050014 Държавен

ПИ с площ от 34,645 дка, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

Съставен нов АПДС №

6886/08.06.2020 г.

5032 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.91.59 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 13716 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5033 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.26.79 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 18386 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5034 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.75.55 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 17911 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5035 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.76.25 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 8257 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5036 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.77.67 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 16534 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5037 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.78.68 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 13695 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"



5038 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.78.70 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 15081 м2, с НТП:

Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5039 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.87.64 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 17065 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5040 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.90.43 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 10849 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5041 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.93.20 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 27428 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5042 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.98.78 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 24835 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5043 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.98.72 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 15901 м2, с НТП:

отводнителен канал - част от

"Главен отводнителен канал-1" от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5044 публична 19.03.2012
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000013 Държавен

ПИ с площ от 5,637 дка с НТП:

отводнителен канал О-1 - част

от "Отводнителна система

Сандрово"

5045 публична 19.03.2012
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000030 Държавен

ПИ с площ от 24,883 дка с НТП:

отводнителен канал О-1 - част

от "Отводнителна система

Сандрово"

5046 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.4.107 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 15852 м2, с НТП:

отводнителен канал О2-част от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5047 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.6.59 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 8869 м2, с НТП:

отводнителен канал О2-част от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5048 публична 19.03.2012
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000279 местност "Река Баниски Лом" Държавен

ПИ с площ от 14,546 дка с НТП:

предпазна дига



5049 публична 19.03.2012
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000280 местност "Река Баниски Лом" Държавен

ПИ с площ от 8,194 дка с НТП:

предпазна дига

5050 публична 19.03.2012
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000663 местност "Банките" Държавен

ПИ с площ от 9,524 дка с НТП:

предпазна дига

5051 публична 19.03.2012
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000664 местност "Река Баниски Лом" Държавен

ПИ с площ от 16,472 дка с НТП:

предпазна дига

5052 публична 19.03.2012
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000665 местност "Река Баниски Лом" Държавен

ПИ с площ от 12,918 дка с НТП:

предпазна дига

5053 публична 19.03.2012
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000666 местност "Река Баниски Лом" Държавен

ПИ с площ от 10,340 дка с НТП:

предпазна дига

5054 публична 19.03.2012
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000672 местност "Адата" Държавен

ПИ с площ от 19,987 дка с НТП:

предпазна дига

5055 публична 19.03.2012
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000674 местност "Долап дермене" Държавен

ПИ с площ от 5,038 дка с НТП:

предпазна дига

5056 публична 19.03.2012
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица ПИ № 000786 местност "Река Баниски Лом" Държавен

ПИ с площ от 3,074 дка с НТП:

предпазна дига

5057 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.7.50 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 14751 м2, с НТП:

отводнителен канал О2-част от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5058 публична 19.03.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63668.135.14 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 11419 м2, с НТП:

отводнителен канал О2-част от 

"Отводнителна система Бръшлен"

5059 публична 21.03.2012
гр. Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000144 Държавен

ПИ с площ от 33,938 дка, с НТП:

отводнителен канал О2-част от 

"Отводнителна система Сандрово"



5060 публична 21.03.2012
гр. Сливо поле,

общ.Сливо поле

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000153 Държавен

ПИ с площ от 32,730 дка, с НТП:

отводнителен канал О2-част от 

"Отводнителна система Сандрово"

5061 публична 21.03.2012
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000035 Държавен

ПИ с площ от 21,190 дка, с НТП:

отводнителен канал О2-част от 

"Отводнителна система Сандрово"

5062 публична 21.03.2012
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000037 Държавен

ПИ с площ от 44,091 дка, с НТП:

отводнителен канал О2-част от 

"Отводнителна система Сандрово"

5063 публична 21.03.2012
с. Красен,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000265 местност "Селище" Държавен

ПИ с площ от 19,373 дка, с НТП:

предпазна дига

5064 публична 21.03.2012
с. Красен,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000308 местност "Четвъртите дупка" Държавен

ПИ с площ от 23,274 дка, с НТП:

предпазна дига

5065 публична 21.03.2012
с. Красен,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000493 местност "Кривината" Държавен

ПИ с площ от 9,955 дка, с НТП:

предпазна дига

5066 публична 23.03.2012
с. Брестовица,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС,

ПМС № 151/93 г.,

протокол и др.
кв.21, УПИ

І-107

ул."Св.Св.Кирил и Методий"

№ 1 Отписан

УПИ с площ от 3900 кв.м. и 

построените в него сгради: 

Училищна сграда - масивна, 

двуетажна с таван със ЗП от 420 

кв.м., Административна сграда с 

парова централа и гараж - 

масивна, двуетажна със ЗП от 93 

кв.м. и Физкултурен салон - 

масивна, едноетажна със ЗП от 

120,50 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-950/13.10.15 г.

на ОУ-област Русе

3/26.02.51 г.,

5/28.04.1999 г.

5067 частна 27.03.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

във връзка с чл.71,

ал.1 от ЗДС, скица
ПИ №

63427.2.565 ул."Червен" № 2 Отписан ПИ с площ от 1705 кв.м.

Отписан със Заповед №

5-95-00-229/13.03.13 г.

на ОУ-област Русе

790/28.12.50 г.,

3786/29.09.2005

5068 публична 29.03.2012
с. Новград,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000005 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 132,885 дка с

НТП - предпазна дига

5069 публична 29.03.2012
с. Новград,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000017 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 39,182 дка с

НТП - предпазна дига



5070 публична 29.03.2012
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000027 местност "Зад лозята" Държавен

ПИ с площ от 55,660 дка с

НТП - предпазна дига

5071 публична 29.03.2012
с. Джулюница,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000031 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 30,430 дка с

НТП - предпазна дига

5072 публична 29.03.2012
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000229 местност "Ялията" Държавен

ПИ с площ от 46,996 дка с

НТП - предпазна дига

5073 публична 29.03.2012
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000258 Държавен

ПИ с площ от 33,185 дка с

НТП - предпазна дига

5074 публична 29.03.2012
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000238 Държавен

ПИ с площ от 27,530 дка с

НТП - предпазна дига

5075 публична 29.03.2012
с. Долна Студена,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000033 Държавен

ПИ с площ от 55,548 дка с

НТП - предпазна дига

5076 публична 29.03.2012
с. Долна Студена,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000114 Държавен

ПИ с площ от 127,085 дка с

НТП - предпазна дига

5077 публична 29.03.2012
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000014 местност "Полето" Държавен

ПИ с площ от 80,312 дка с

НТП - предпазна дига

Съставен нов АПДС №

6754/10.12.2019 

5078 публична 29.03.2012
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000015 местност "Полето" Държавен

ПИ с площ от 27,343 дка с

НТП - предпазна дига

Съставен нов АПДС №

6755/10.12.2019 

5079 публична 29.03.2012
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000055 местност "Трапито" Държавен

ПИ с площ от 56,947 дка с

НТП - предпазна дига

Съставен нов АПДС №

6756/10.12.2019 

5080 публична 29.03.2012
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000303 местност "Отвъде" Държавен

ПИ с площ от 13,959 дка с

НТП - предпазна дига

Съставен нов АПДС №

6752/10.12.2019 



5081 публична 29.03.2012
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000442 местност "Без местност" Държавен

ПИ с площ от 49,159 дка с

НТП - предпазна дига

Съставен нов АПДС №

6753/10.12.2019 

5082 публична 29.03.2012
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000106 местност "Канарата" Държавен

ПИ с площ от 31,685 дка с

НТП - предпазна дига

Съставен нов АПДС №

6757/10.12.2019 

5083 публична 29.03.2012
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000201 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 32,495 дка с

НТП - предпазна дига

Съставен нов АПДС №

6759/10.12.2019 

5084 публична 29.03.2012
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000284 местност "Криуша" Държавен

ПИ с площ от 54,314 дка с

НТП - предпазна дига

Съставен нов АПДС №

6758/10.12.2019 

5085 публична 29.03.2012
с. Новград,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000157 Държавен

ПИ с площ от 86,339 дка с

НТП - предпазна дига

5086 публична 29.03.2012
с. Караманово,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000603 Държавен

ПИ с площ от 13,318 дка с

НТП - предпазна дига

5087 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.258.31 местност "Край реката" Държавен

ПИ с площ от 2142 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5088 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.258.29 местност "Край реката" Държавен

ПИ с площ от 18551 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5089 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.295.3 местност "Край реката" Държавен

ПИ с площ от 13832 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5090 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.261.15 местност "Край реката" Държавен

ПИ с площ от 9981 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5091 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.269.18 местност "Край реката" Държавен

ПИ с площ от 14427 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение



5092 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.269.19 местност "Край реката" Държавен

ПИ с площ от 14094 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5093 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.269.23 местност "Край реката" Държавен

ПИ с площ от 8395 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5094 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.191.121 местност "Край Лома" Държавен

ПИ с площ от 13528 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5095 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.255.10 местност "Край Лома" Държавен

ПИ с площ от 13406 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5096 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.230.6 местност "Край Лома" Държавен

ПИ с площ от 2767 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5097 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.234.56 местност "Край Лома" Държавен

ПИ с площ от 23307 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5098 публична 02.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

63427.235.27 местност "Край Лома" Държавен

ПИ с площ от 19703 кв.м. с НТП:

за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение

5099 публична 02.04.2012
с. Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000080 местност "Шейканеца" Държавен

ПИ с площ от 10,580 дка с НТП:

предпазна дига

5100 публична 02.04.2012
с. Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000077 местност "Селището" Държавен

ПИ с площ от 24,444 дка с НТП:

предпазна дига

5101 публична 02.04.2012
с. Басарбово,

община Русе

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000276 местност "Кантона" Държавен

ПИ с площ от 38,735 дка с НТП:

предпазна дига

5102 публична 05.04.2012
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000015 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 43,928 дка с НТП:

водостопанско съоръжение



5103 публична 05.04.2012
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000054 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 103,049 дка с НТП:

водостопанско съоръжение

5104 публична 05.04.2012

с. Горно 

Абланово,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000003 Държавен

ПИ с площ от 116,706 дка с НТП:

предпазна дига

5105 частна 10.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с

РМС № 619/

25.08.11 г., скица
ПИ №

63427.3.398

ул. "Капитан Райчо

Николов" № 1 Държавен

ПИ с площ от 9959 кв.м.,

заедно с изградените в него

сгради

Съставени нови АДС

№№ 6407 и 6408/

21.02.2017 г.

241/16.04.97 г.,

4848/18.04.11 г.

5106 публична 11.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС,във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

РМС № 202/2005 г.,

ПМС № 1/06.01.11г.,

скица на имота
ПИ №

63427.2.5528 ул."Независимост" № 3 Други

ПИ с площ от 9404 кв.м. и

построените в него пет броя

сгради

Съставен нов АПДС №

6328/13.05.2016 г.

0560/07.07.03 г.,

3887/20.02.06г.,

3888/20.02.06 г.

5107 публична 11.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС,във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

ПМС № 1/06.01.11г.,

скица на имота
ПИ №

63427.2.1849 бул."Скобелев" № 42-А Други

ПИ с площ от 1330 кв.м. и

построените в него четири

броя сгради

807/28.12.50 г.,

3917/28.03.06 г.

5108 публична 11.04.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

РМС № 912/2011г.,

скица и схеми
ПИ №

63427.2.902

бул"Придунавски булевард"

№ 20 Други

самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 63427.2.902.1.17, 

представляващ "Офис № 1", 

ет.2,обект 1 с площ 46,33 м2,

ведно с 1,9849% ид.ч. от ОЧС и от 

дворното място, цялото с площ от 

963 м2, както и самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

63427.2.902.1.41, представляващ 

Гаражно място № 4,обект 4 с площ 

18,72 м2 няма

5109 частна 11.04.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във вр.с чл.

71,ал.1 от ЗДС,

чл.3,ал.1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

20184.1.1596 ул."Юрий Гагарин" Други

ПИ с площ от 1402 кв.м.,

представляващ  складов, 

производствен обект 4642/09.06.09г.

5110 публична 12.04.2012
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000401 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 24,888 дка с НТП:

отводнителен канал

5111 публична 12.04.2012
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

006059 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 3,749 дка с НТП:

отводнителен канал



5112 публична 12.04.2012
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

006056 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 2,635 дка с НТП:

отводнителен канал

5113 публична 12.04.2012
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000002 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 15,458 дка с НТП:

отводнителен канал

5114 публична 12.04.2012
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000003 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 3,246 дка с НТП:

отводнителен канал

5115 публична 12.04.2012
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000433 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 6,320 дка с НТП:

друг воден терен

5116 публична 12.04.2012
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000434 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 6,312 дка с НТП:

друг воден терен

5117 публична 12.04.2012
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000404 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 2,661 дка с НТП:

отводнителен канал

5118 публична 12.04.2012
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000405 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 27,087 дка с НТП:

отводнителен канал

5119 публична 12.04.2012
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000406 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 2,535 дка с НТП:

отводнителен канал

5120 публична 12.04.2012
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

004038 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 3,204 дка с НТП:

канал

5121 публична 12.04.2012
с. Джулюница,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000035 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 0,220 дка с НТП:

отводнителен канал

5122 публична 12.04.2012
с. Джулюница,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000039 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 14,195 дка с НТП:

отводнителен канал



5123 публична 12.04.2012
с. Джулюница,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000048 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 13,386 дка с НТП:

отводнителен канал

5124 публична 12.04.2012
с. Пиперково,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000055 местност "Ливадите" Държавен

ПИ с площ от 62,175 дка с НТП:

канал

5125 публична 12.04.2012
с. Пиперково,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000074 местност "Ливадите" Държавен

ПИ с площ от 6,785 дка с НТП:

канал

5126 публична 12.04.2012
с. Джулюница,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

012129 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 5,800 дка с НТП:

отводнителен канал

5127 публична 12.04.2012
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000241 местност "Ливадето" Държавен

ПИ с площ от 39,728 дка с НТП:

отводнителен канал

5128 публична 12.04.2012
с. Джулюница,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

012129 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 5,800 дка с НТП:

отводнителен канал

5129 публична 12.04.2012
с. Новград,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000168 местност "Ярлов трап" Държавен

ПИ с площ от 3,499 дка с НТП:

отводнителен канал

5130 публична 12.04.2012
с. Новград,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000170 местност "Ярлов трап" Държавен

ПИ с площ от 3,400 дка с НТП:

отводнителен канал

5131 публична 12.04.2012
с. Новград,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000184 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 3,926 дка с НТП:

отводнителен канал

5132 публична 12.04.2012
с. Новград,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000203 местност "При колибите" Държавен

ПИ с площ от 3,989 дка с НТП:

отводнителен канал

5133 публична 12.04.2012
с. Караманово,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000411 местност "Ливадите" Държавен

ПИ с площ от 30,992 дка с НТП:

отводнителен канал



5134 публична 12.04.2012
с. Караманово,

община Ценово

чл.68 от ЗДС,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС във

връзка с чл.13,ал.1,

т.3 от Закона за

водите, скица
ПИ №

000608 местност "Ливадите" Държавен

ПИ с площ от 1,326 дка с НТП:

отводнителен канал

5135 частна 08.05.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС,във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

ПМС № 1470/30.05.50 

г., скица на имота
ПИ №

63427.2.718

ул."Александровска" № 29,

етаж 3 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 63427.2.718.1.2, 

изграден в ПИ 63427.2.718, 

представляващ трети етаж от 

триетажна масивна сграда със ЗП 

от 400 кв.м., заедно с 1/4 идеални 

части от ОЧС 4910/08.08.2011

5136 частна 09.05.2012
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с

чл.24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

05611.169.16 местност "Бежене" Държавен

прилежащ терен към "Склад с

друго предназначение", от 

"Стопански двор" с площ

от 2389 кв.м.

5137 частна 09.05.2012
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с

чл.24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

05611.170.3 местност "Бежене" Държавен

прилежаща площ към 

"Свинарник",от "Стопански двор" с 

площ от 1638 кв.м.

5138 публична 09.05.2012
гр. Русе, 

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС,

Решение № 18, 

прието с протокол № 

1/29.01.85 г. на ИК на 

ОбНС-Русе, стр. 

разрешение № 

113/85 г., скица
ПИ №

63427.7.38

кв. "Здравец"

 ул."Байкал" № 12 Други

ПИ с площ от 3 447 кв.м. и

построената в него 

административна сграда с 

идентификатор 63427.7.38.1 - 

масивна, двуетажна със ЗП от

479 кв.м.

8371/04.02.87 г.,

3916/28.03.06 г.

5139 публична 14.05.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.2,т.4 и чл.

71,ал.1 от ЗДС,

скица на имота
ПИ №

63427.2.5400 бул."Придунавски" № 68 Други

ПИ с площ от 2020 кв.м.,

заедно с изградените в него

7 / седем / броя сгради

4396/08.07.72 г.,

245/12.07.2000

5140 частна 14.05.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС,

Решение № 875/

02.12.2011 на МС,

схема
ПИ №

63427.4.558

кв."Дружба"-3

ул."Даме Груев" № 2

блок 4, вх. 6, ет.1, обект 1 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.4.558.12.1 по кад.

Карта на гр. Русе със ЗП от

350,82 кв.м., находящ се на

първи етаж на сграда № 12 в

ПИ с ид. 63427.4.558, заедно с

10,37% ид.части от ОЧС и от ОПС

В изпълнение на т.2 на 

РМС 

№ 98/14.02.13 г. и договор 

№ 96-00-16/ 27.02.13 г., 

съгласно заповед № 5-95-

00-378/ 15.04.13 г. на ОУ-

област Русе, целият имот 

се отписва от актовите 

книги за държавна 

собственост 

8012/10.01.85 г.,

1531/03.06.02 г.,

4864/12.05.11 г.



5141 частна 14.05.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС,

Решение № 875/

02.12.2011 на МС,

схема
ПИ №

63427.4.558

кв."Дружба"-3

ул."Даме Груев" № 2

блок 4, вх. 5,  обект 35 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.4.558.11.38 по кад.

Карта на гр. Русе със ЗП от

256,51 кв.м., находящ се в

партерния етаж в сграда № 11,

разположена в ПИ с идент.

63427.4.558, заедно с 10,15 %

ид.части от ОЧС и от ОПС

В изпълнение на т.2 на 

РМС 

№ 98/14.02.13 г. и договор 

№ 96-00-16/ 27.02.13 г., 

съгласно заповед № 5-95-

00-378/ 15.04.13 г. на ОУ-

област Русе, целият имот 

се отписва от актовите 

книги за държавна 

собственост 

8177/25.12.85 г.,

343/03.11.2000 г.,

4865/12.05.2011

5142 публична 21.05.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС,във връзка с

чл.8 от З-на за

измерванията, ПМС

№ 269/30.12.99 г. и 

др., скица
ПИ №

63427.3.398

ул."Капитан Райчо Николов"

 № 1, ет. 2 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.3.398.1.3 със ЗП от

1015,06 кв.м., представляващ

втори етаж на сграда с ид.

63427.3.398.1 - четириетажна,

масивна, изградена в корпус

"А", заедно с 8,41 % ид. Части

от ОЧС

241/16.04.97 г.,

4848/18.04.11 г.

5143 частна 21.05.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

схема
ПИ №

63427.2.395

ул."Борисова" № 96, вх.1,

ет.7, ап.2 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.2.395.8.74,

представляващ апартамент със

ЗП от 48,31 кв.м., изба № 8 с

площ от 4,59 кв.м., заедно с

0,664 % ид.части от ОЧС и от

ОПС

9224/30.09.93 г.,

3201/12.11.04 г.

5144 частна 05.06.2012 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с ПМС 

№ 1/06.01.2011 г. и 

схема № 

8559/01.08.2011 г.
ПИ № 

63427.2.2220.4.9

бул. "Цар Освободител" № 86, 

вх. 7, ет. 5, ап. 15 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с ид. 

№ 632427.2.2220.4.9, 

представляващ апартамент със 

застроена площ 91,07 кв.м, заедно 

с изба № 6 с площ 7,87 кв.м и 

1,11% ид. Части от общите части на 

сградата и ОПС

7647/29.04.1982   

3870/15.12.2005    

4305/19.03.2008

5145 частна 07.06.2012 гр. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 , чл. 

71, ал. 1 от

ЗДС и заповед на 

кмета на община Русе 

във връзка с ЗВСОНИ 

по ЗТСУ, ЗБМН, ЗДИ, 

ЗС и схема № 

12926/28.12.2009 г.
ПИ № 

63427.2.4850.3.5

ул. "Дондуков Корсаков" № 9, вх. 

3, ет. 3, ап. 5 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с ид. 

№ 63427.2.4850.3.5, 

представляващ апартамент със 

застроена площ 77,78 кв.м, изба 

№ 5 с площ 3,65 кв.м и 1,320% ид. 

Части от общите части на сградата

Предоставен 

безвъзмездно за 

управление на Драматичен 

театър "Сава Огнянов" за 

срок от по 3 години, 

съответно: 2012 г., 2016 г., 

2019 г.

9146/08.12.1992       

3711/01.08.2005

5146 частна 07.06.2012
с. Кривня       общ. 

Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл. 

27, ал. 9 и ал. 10 от 

ЗСПЗЗ, чл. 45, ал. 10 

от ППЗСПЗЗ и скица 

№ 36/14.02.2012 г. кв. 3 УПИ II 2 Държавен

УПИ II 2 в кв. 3 по регулационния 

план на село Кривня с площ  1998 

кв. м, представляващ "Свободен 

терен" от стопански двор



5147 частна 07.06.2012
гр. Глоджево  

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с  чл. 

24, ал. 1 и чл. 27, ал. 9 

и ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47 от 

ППЗСПЗЗ, Протокол 

от 19.04.1994 г. и 

скица № 

К00590/10.04-2012 г. ПИ № 050007 местност " Юг ясак" Държавен

ПИ № 050007 по КВС на град 

Глоджево с площ 29852 кв. м., 

представляващ терен към 

"Краварник"

5148 частна 07.06.2012
с. Борисово     

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с  чл. 

24, ал. 1 и чл. 27, ал. 

8, ал. 9 и ал. 10 от 

ЗСПЗЗ, чл. 45, ал. 10 и 

чл. 47 от ППЗСПЗЗ, 

Заповед № 

37811.02.1994 г. и 

скица № 2/01.02-2012 

г. кв. 73, УПИ II Държавен

УПИ II в квартал 73 по 

регулационния план на село 

Борисово с площ от 7155 кв.м., 

представляващ свободен терен в 

"Стопански двор"

5149 частна 07.06.2012
с.Кошарна,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв.54, УПИ

ІV-363 Стопански двор Държавен

Свободен терен от "Стопански

двор" с площ от 2719 кв.м.

5150 публична 07.06.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2, ал.2,

т.2 от ЗДС, във връзка 

с чл.13,ал.1,т.3 от З-на 

за водите и др.
ПИ №

63668.84.99 местност "Без местности" Държавен

ПИ с площ от 3458 кв.м., с

трайно предназначение на

територията: територия, заета

от води и водни обекти, НТП:

отводнителен канал - събирател

от "Отводнителна система 

Бръшлен"

5151 частна 11.06.2012
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

068022 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопанска сграда - 

филтър" в "Стопански двор", с

площ от 0,580 дка



5152 частна 11.06.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

др.
ПИ №

63427.319.84 местност "Карасулук" Държавен

ПИ с площ от 12 444 кв.м. и

построените в него 6 броя сгради

Съставен акт за поправка  

№ 6238/30.06.2015 г.

Със Заповеди №№ 5-95-00-

327/23.04.2019 г. и 5-95-00-

826/10.12.2019 г. и 

Договори №№ 96-00-

25/17.05.2019 г. и 96-00-

1/07.01.2020 г., 3 сгради са 

отдадени под наем чрез 

търг с тайно наддаване за 

срок от 10 години на ЕТ 

"Севдалин Влаев"

7614/30.03.82 г.,

4025/16.10.06 г.

5153 публична 11.06.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4 и чл.71

ал.1 от ЗДС, скици
ПИ №

63427.2.1503

ул."Александровска" № 61-

за поземления имот, 

ул."Райко Даскалов" № 2,

ет.2 - за самостоятелния

обект в сграда Други

ПИ с площ от 536 кв.м, заедно с

част от изградената в него

триетажна масивна сграда с

ид. 63427.2.1503.1, представл.

Самост. Обект в сграда с ид.

63427.2.1503.1.1, включващ целия 

І-ви етаж със ЗП 224,40 м2,

самост обект в сграда с ид.

63427.2.1503.1.5, разположен на

две нива, включващ ІІ-ри и ІІІ-ти

етажи, всеки със ЗП от 350,70 м2

и прилежащи части: сутерен - 6

помещения с коридор с площ от

120,13 м2, офис-с вход от ІІІ-ти

етаж, заедно с 88,355% ид.ч.от

ОЧС

С решение № 398/ 

05.07.2013 г. на МС се 

отнема поради отпаднала 

нужда от ТП на Сметна 

палата-Русе правото на 

управление върху имота и 

се обявява за имот - ЧДС. 

Имотът е с предоставено 

право на управление на 

Обл. Управител на област 

Русе

СЪСТАВЕН НОВ АЧДС № 

5369/15.10.2013 Г.

843/28.12.50 г.,

375/18.12.00 г.

5154 публична 11.06.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

З-д № 1004/92 г. 

наМФ, скица
ПИ №

63427.2.686 ул."Пирот" № 12 Други

ПИ с площ от 1865 м2, заедно с

изградените в него 7 броя сгради

Във връзка с допусната 

явна фактическа грешка е 

съставен АКТ за поправка 

№ 5199/09.08.2012 г.

7939/31.07.84 г.,

1342/13.04.98 г.

5155 публична 12.06.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

решение № 428/

05.06.06 г. на МС
ПИ №

63427.2.1874 ул."Сливница" № 3 Други

ПИ с площ от 1645 м2 и 

построената в него сграда с ид.

63427.2.1874.1 - учебна сграда-

масивна, двуетажна със ЗП от

383 м2

Във връзка с допусната 

явна фактическа грешка е 

съставен АКТ за поправка 

№ 5198/09.08.2012 г.

3600/19.08.67 г.,

636/25.09.97 г.,

3109/18.08.04 г.



5156 частна 12.06.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

З-д № РД 01/2714/

30.05.06 г. на кмета

на общ. Русе, скица

ПИ №

63427.7.108.3.

115

кв."Здравец"

бул."Липник" № 52

бл."Ангел Гецов", вх. 6, 

ет. 1 / жилищен /, ап. 18 Държавен

самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.7.108.3.115 по кад.

Карта на гр. Русе, представл.

Ап. № 18 със ЗП от 38,71 м2,

изба № 21-Е с площ 2,52 м2,

заедно с 0,472 % ид.части от

ОЧС и от ОПС

Със заповед №

5-95-00-356/05.04.13 г.

на ОУ-област Русе и

Договор № 96-00-30/

05.04.2013 г. имотът е

предоставен безвъзмездно 

за управление на ИА

"Проучване и поддържане 

на р. Дунав"

АОС 4325/

31.01.2005 г.,

АЧДС № 4137/

19.07.2007 г.

5157 частна 12.06.2012
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

147001 местност "Лагера" Държавен

"Свободен терен" с площ от

5,010 дка  от "Стопански двор"

5158 частна 12.06.2012
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

666001 местност "Лозята" Държавен

прилежащ терен към

"Подземен склад" с площ от

0,600 дка

5159 частна 12.06.2012
с. Острица,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

068002 Стопански двор Държавен

"Свободен терен" с площ от

2,435 дка  от "Стопански двор"

Съставен нов АЧДС №

6825/19.03.2020 г.

5160 частна 13.06.2012
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

056029 местност "Караашлъка" Държавен нива с площ от 7,000 дка

5161 частна 13.06.2012
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

056030 местност "Караашлъка" Държавен нива с площ от 4,000 дка



5162 публична 14.06.2012
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС,във вр. С

чл.71,ал.1 от ЗДС

и чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт
ПИ №

05611.184.1

местност "Землище

Борово" Други

ПИ с площ от 60 567 м2, с

ТПТ - територия на транспорта, 

НТП - за линии на релсов 

транспорт, представляващ терен 

по ІV-та жп линия в междугарие 

Борово-Бяла 282/25.08.2000 г.

5163 публична 14.06.2012
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС,във вр. С

чл.71,ал.1 от ЗДС

и чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт
ПИ №

05611.1.813 бул."6-ти септември" Други

ПИ с площ от 2250 м2, с НТП - за

друг вид поземлен имот за 

движение и транспорт и 

изградените в него 6 броя сгради 27/14.05.1999 г.

5164 частна 14.06.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.71,ал.1

от ЗДС, З-д 494/ 

29.06.01г., договор за 

замяна от 02.07.01 г. 

и др.
ПИ №

63427.2.2087

ул. "Оборище" № 20,

етаж 4, ап. В-3 Държавен

самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.2087.1.9 със ЗП от 

89,31 м2, представляващ 

апартамент, заедно хс прилежащи 

части: изба № 11 със ЗП от 7,82 м2, 

заедно с 12,85 м2 ид.части от ОЧС 

и 9,85% ид.ч. от ПИ с ид. 

63427.2.2087, целия с площ от 280 

кв.м. 618/27.07.2001 г.

5165 публична 14.06.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт
ПИ №

20184.1.1597 ул. "Дружба" Други

ПИ с площ от 2118 м2, с ТПТ - 

урбанизирана,  НТП - за друг вид 

производствен, складов обект 4657/15.07.2009

5166 публична 14.06.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт
ПИ №

20184.30.81 Други

ПИ с площ от 193 м2, с ТПТ - 

територия на транспорта, НТП -

за друг ПИ за движение и

транспорт, представляващ

терен по 4-та жп линия в

междугарие Иваново - Две могили 156/25.01.2000

5167 публична 14.06.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт
ПИ №

20184.31.82 Други

ПИ с площ от 21550 м2, с ТПТ - 

територия на транспорта, НТП -

за друг ПИ за движение и

транспорт, представляващ

терен по 4-та жп линия в

междугарие Иваново - Две могили 156/25.01.2000

5168 публична 14.06.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт
ПИ №

20184.30.86 Други

ПИ с площ от 19587 м2, с ТПТ - 

територия на транспорта, НТП -

за друг ПИ за движение и

транспорт, представляващ

терен по 4-та жп линия в

междугарие Иваново - Две могили 156/25.01.2000

5169 публична 18.06.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт
ПИ №

20184.30.87 Други

ПИ с площ от 30367 м2, с ТПТ - 

територия на транспорта, НТП -

за друг ПИ за движение и

транспорт, представляващ

терен по 4-та жп линия в

междугарие Иваново - Две могили 156/25.01.2000



5170 публична 18.06.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт
ПИ №

20184.30.99 Други

ПИ с площ от 25624 м2, с ТПТ - 

територия на транспорта, НТП -

за друг ПИ за движение и

транспорт, представляващ

терен по 4-та жп линия в

междугарие Иваново - Две могили 156/25.01.2000

5171 публична 18.06.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт
ПИ №

20184.30.100 Други

ПИ с площ от 17870 м2, с ТПТ - 

територия на транспорта, НТП -

за друг ПИ за движение и

транспорт, представляващ

терен по 4-та жп линия в

междугарие Иваново - Две могили 156/25.01.2000

5172 публична 18.06.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт
ПИ №

20184.77.351 Други

ПИ с площ от 58812 м2, с ТПТ - 

територия на транспорта, НТП -

за друг ПИ за движение и

транспорт, представляващ

терен по 4-та жп линия в

междугарие Две могили - Борово 156/25.01.2000

5173 публична 18.06.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт
ПИ №

20184.77.352 Други

ПИ с площ от 45150 м2, с ТПТ - 

територия на транспорта, НТП -

за друг ПИ за движение и

транспорт, представляващ

терен по 4-та жп линия в

междугарие Две могили - Борово 156/25.01.2000

5174 публична 18.06.2012

с. Долно 

Абланово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС,във вр.с

чл.27,ал.3,т.6 и ал.5,

т.1,чл.168,чл.154 и

чл.173,ал.1 от ЗГ,

З-ни на МЗХ  и др.
ПИ №

000107 местност "Фандаклията" Други

Горски разсадник "Хотанца", с

площ от 346,027 дка, с НТП - 

разсадник и изградените в него

9 броя сгради

1114/18.03.02 г.,

1115/18.03.02 г.

5175 частна 19.06.2012
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
кв.121, УПИ

ІІІ-1173 Държавен

Свободен парцел в Стопански

двор с площ от 2300 м2

5176 частна 19.06.2012
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

147007 местност "Лагера" Държавен

Свободен парцел в Стопански

двор с площ от 2,515 дка



5177 частна 19.06.2012
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

106012

местност

 "Под село / Дерето /" Държавен

Свободен парцел в Стопански

двор с площ от 3,016 дка

Съставен нов АЧДС №

6868/19.05.2020 г.

5178 частна 19.06.2012
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

106025

местност

 "Под село / Дерето /" Държавен

Свободен парцел в Стопански

двор с площ от 1,470 дка

5179 частна 28.06.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3,чл.71,ал.1

от ЗДС, протокол от

приемателна ком.

Обр.16, счетов. 

справка и др.
ПИ №

63427.4.569

ул."Никола Й. Вапцаров" 12,

бл.МНО-6, вх. 3, ет.5, ап. 14 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.4.569.9.14,

представляващ апартамент

със ЗП от 45,18 м2, заедно с

прилежащото му избено

помещение № 14 с площ от

3,65 м2 и 0,9995 % ид. Части от

ОЧС и от ОПС 1713/20.08.02 г.

5180 частна 03.07.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, § 4 от

ПЗР на З-на за жп

транспорт и др.
ПИ №

63427.1.190.2.7

кв. "Възраждане"

Алея "Топола" № 1,

бл. № 26, вх. 2, ет. 2, ап. № 8 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.1.190.2.7,

представляващ апартамент № 8

със ЗП от 62,17 м2, таван № 8

със ЗП от 33,17 м2, изба № 8

със ЗП от 14,93 м2, ведно с

13,13 % ид.части от ОЧС и от

ОПС

Отписан ъс заповед № 5-95-

00-50/30.01.2014 г. на ОУ-

област Русе 3599/14.06.05 г.

5181 публична 03.07.2012
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, и др.
ПИ №

32095.135.102 Други

ПИ с площ от 32 022 м2, с НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен по 4-та ЖП

линия в междугарие Долапите - 

Иваново 131/16.11.99 г.

5182 публична 03.07.2012
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, и др.
ПИ №

32095.503.160 Други

ПИ с площ от 19 945 м2, с НТП:

за линии на релсков

транспорт - терен по 4-та ЖП

линия в междугарие Иваново - 

Две могили 131/16.11.99 г.

5183 частна 17.07.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.3,

т.5 от ЗДС,чл.6 от

ЗИПО, З-д № 2089/

28.09.92 г. на МФ

и др.

ПИ №

63427.2.2136.6.1

9

ул. "Борисова" № 51,

жил.бл. "Георги Димитров" - 

част Б, партер Държавен

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.2136.6.19 със ЗП

от 57,15 м2, заедно с 0,80 %

ид.части от ОЧС и от ОПС

Със З-д № 5-95-00-250/

 01.08.2012 г. на ОУ-област 

Русе и дговор № 96-00-

53/01.08.2012 г. е 

предоставен под наем за 

срок от 5 г. на СОПЦ "Клуб 

по спортни танци-

Настроение" - Русе

4442/01.11.72г.

265/02.05.97 г.

5184 частна 17.07.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.3,

т.5 от ЗДС,чл.6 от

ЗИПО, З-д № 2089/

28.09.92 г. на МФ

и др.

ПИ №

63427.2.2136.5.1

9

ул. "Борисова" № 51,

жил.бл. "Георги Димитров" - 

част Б, партер Държавен

Самостоятелен обект в сграда - 

жил. Блок "Г. Димитров" - част Б 

със ЗП от 193,10 м2, заедно с 2,71 

% ид.ч. от ОЧС и от ОПС

4442/01.11.72г.

265/02.05.97 г.



5185 частна 23.07.2012

с. Дряновец,

общ. Бяла

чл. 68 и чл. 2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл.24 

и ал. 1 и чл. 27, ал. 9 

от ЗСППЗ, чл. 47, ал. 1 

от ППЗСПЗЗ, договор 

за замяна № 

142/26.01.2007 г. и 

скица № 

К00345/05.04.2012 г. ПИ № 076007

местност "Ерикликени"

Държавен

ПИ с площ 5,999 дка, с начин на 

трайно  ползване-нива

5186 частна 23.07.2012

с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл. 68 и чл. 2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл.24 

и ал. 1 и чл. 27, ал. 9 

от ЗСППЗ, чл. 47, ал. 1 

от ППЗСПЗЗ, договор 

за замяна № 

142/26.01.2007 г. и 

скица № 

К00345/05.04.2012 г. ПИ № 025038 местност "Лозята" Държавен

ПИ с площ от 3,650 дка, с начин на 

трайно ползване - нива

5187 частна 23.07.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, РМС № 101/

22.02.02 г. и др.
в ПИ №

63427.2.671

пл."Свобода" № 4,

корпус "Л" Отписан

част от сграда с идентификатор

63427.2.671.1, корпус "Л" в

"Доходно здание" - паметник на

културата, представляваща

масивна двуетажна сграда,

състояща се от: самост. Обект в

сграда с ид. 63427.2.671.1.1 със

ЗП от 303,65 м2 и самост.обект

в сграда с ид. 63427.2.671.1.2

със ЗП от 288,36 м2 и маза с

площ от 144 м2

В изпълнение на решение 

№ 1072/21.12.12 г. на МС, 

договор № 96-00-

9/07.02.13 г., сключен 

между ОУ-област Русе и 

кмета на община Русе и 

протокол за приемо-

предаване от 18.03.13 г., 

имотът е прехвърлен 

безвъзмездно в 

собственост на община 

Русе. Със заповед № 5-95-

00-409/18.04.13 г. на ОУ е 

отписан от актовите книги 

за държавна собственост. 4609/23.07.12 г.

5188 публична 24.07.2012
с. Джулюница,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2, ал.2, т.2 от 

ЗДС, чл. 13, ал.1,

т.3 от З-на за водите, 

скица ПИ № 021113 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 6,274 дка, с НТП - 

отводнителен канал

5189 частна 25.07.2012
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и чл.чл. 163 

и 168 от З-на за 

горите и др. ПИ № 000148 местност "Остров Батин" Други

ПИ с площ от 708,028 дка с НТП - 

залесена територия и построените 

в

него: сграда 1 - хижа - двуетажна,

масивна със ЗП от 248 м2 и сграда 

2 - 

стопанска постройка - 

масивна,едноетажна със ЗП от 64 

м2



5190 частна 25.07.2012
с. Николово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

 чл.2, ал.3 от ЗДС, 

чл.27, ал.4 е чл.чл. 

163 и 168 от З-на за 

горите и др.
ПИ №

000784 местност "Текето" Други

ПИ с площ от 19,404 дка с НТП -

залесена територия и постр.в

него хижа - двуетажна масивна

сграда със ЗП от 99 м2

2414/26.05.03 г.,

4732/09.06.10 г.

за поправка на

АЧДС № 2414/

26.05.2003 г.

5191 частна 25.07.2012
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

119004 местност "Ветовски път" Държавен

прилежащ терен към "Силажна

яма" от Стопански двор с площ

от 0,650 дка

5192 частна 25.07.2012
с. Тетово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

707006 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към обект

"Овчарник № 6" с площ от 5,548 

дка, с начин на трайно ползване - 

стопански двор

5193 частна 31.07.2012
с. Караманово,

община Ценово

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с

мл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

073011 местност "Орничките" Държавен

прилежащ терен към "Склад за 

фуражи" от "Кравеферма" с площ 

от 4,517 дка

5194 частна 02.08.2012
с. Караманово,

община Ценово

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с

мл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

073008 местност "Орничките" Държавен

прилежащ терен към "Краварник и 

сгради с друго предназначение - 2 

бр."

от "Кравеферма", с площ от 4,436 

дка

5195 публична 08.08.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,т.4 от

ЗДС,във връзка със

З-д № РД-49-110/

13.04.2011 г. на

МЗХ, схема
ПИ №

63427.2.228 ул."Мария Луиза" № 19 Други

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.2.228.6.205,

представляващ администрат.

Помещения на партерния етаж

в сграда с ид. 63427.2.228.6 със

ЗП от 378 м2, заедно с 2,79 %

ид.части от ОЧС и от ОПС

5103/25.10.74 г.,

1116/18.03.02 г.

5196 частна 08.08.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, ПМС № 5/

04.08.49 г. по 

ЗОЕГПНС, З-д № РД

49-110/13.04.11 г.

на МЗХ, скица на

сграда
ПИ №

63427.2.432 бул. "Ген. Скобелев" № 7 Други

сграда с ид. 63427.2.432.3,

представляваща гаражи - едноет. 

Монолитна сграда със ЗП 182 м2, 

разделена на 7 гаражни клетки и 

работилница, построена 1966 г. 

върху терен - общинска 

собственост

107/28.12.50 г.,

10160/20.03.96,

1118/18.03.02 г.,

4286/27.12.2007

5197 частна 08.08.2012
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с

чл.24,ал.1,чл.27,ал.8

и ал.9 от ЗСПЗЗ,

скица
ПИ №

007009 местност "Полето" Държавен ПИ с площ от 9,000 дка



5198 публична 09.08.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

във връзка с чл.71, 

ал.1 от ЗДС, Решение 

№ 428/05.06.2006 г. 

на МС и др.
ПИ №

63427.2.1874 ул. "Сливница" № 3 Други

ПИ с площ от 1645 м2 и 

построената в него сграда с ид.

63427.2.1874.1 - учебна сграда-

масивна, двуетажна със ЗП от

383 м2 5155/12.06.12 г.

5199 публична 09.08.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

във връзка с чл.71, 

ал.1 от ЗДС, З-д №

1004/06.04.92 г. на

МФ и др.
ПИ №

63427.2.686 ул. "Пирот" № 12 Други

ПИ с площ от 1865 м2, заедно с

изградените в него 6 броя сгради 5154/11.06.12 г.

5200 частна 09.08.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.17,

ал.2 от ЗДС, З-д №

5-95-00-604/

20.07.2012 г. на ОУ-

област Русе, скица
ПИ №

63427.492.2 кв. "Образцов чифлик" Отписан

ПИ с площ от 41 658 м2, с НТП - за 

друг ПИ за движение и транспорт, 

заедно с изградените в него 3 броя 

сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-346/04.04.13 г.

на ОУ-област Русе

0564/01.07.03 г.-

МО,

4125/17.05.07 г.,

4768/16.11.10 г.

5201 частна 09.08.2012
с. Нисово,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС и др.
кв.12, УПИ

ХV-348 Други

незастроено дворно място с площ 

от

1100 м2 8/18.05.1956 г.

5203 частна 04.09.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.6, ал.1 и чл.17,

ал.1 от ЗДС, решение

№ 366/2012 г. на МС, 

скица
ПИ №

63427.2.515

бул."Славянски" № 8,

вх.4, ет.1 Държавен

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.515.4.62 по кад.

Карта на гр. Русе със ЗП от 417

м2, заедно с прилежащото му

складово помещение, 

разположено в сутерена, със ЗП от 

95,23 м2 и съответните ид. Части 

от ОЧС и от ОПС

Съставен акт за поправка 

№ 5233/15.10.2012 г.

2046/18.01.64 г.,

384-МВР/97 г.,

1857-МВР/10 г.

5204 частна 17.09.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС, разпореждане 

№ 38/12.01.63 г. на 

МС, решение № 

312/23.04.12 г. на МС, 

скица
ПИ №

63427.228.37 местност "Халилов дол" Други

ПИ с площ от 27 519 м2, заедно с

построените в него 4 броя сгради

Съставен нов АЧДС №

6106/11.11.2014 г.

19/97-V/86 г.-МО,

0994/2007 г.-МО,

1366/2011 г.-МО

5205 частна 17.09.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС, решение № 

312/23.04.12 г. на МС, 

скица
ПИ №

63427.233.35 Други

Казармен район, състоящ се от 48 

бр. сгради, построени в ПИ с ид. 

63427.233.35 1370/2011 г.-МО

5206 частна 19.09.2012
с. Просена,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

054013 местност "Конлук дере" Държавен

прилежащ терен към "Краварник", 

с

площ от 1,706 дка

5207 частна 19.09.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС, скица
ПИ №

63427.1.299 Алея "Роза" № 1 Други ПИ с площ от 1802 м2

5208 частна 19.09.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС, скица
ПИ №

63427.1.5 Алея "Младост" № 7 Други ПИ с площ от 466 м2



5209 частна 19.09.2012
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

000167 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към 

селскостопански

обекти "Агнярник" и "Овчарник" в

Стопански двор с площ от 7,024 

дка

5210 частна 19.09.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

във връзка с чл.71

от ЗДС, скица
ПИ №

63427.8.863 ИПЗ, ул. "Иван Ведър" № 27 Други

прилежащ терен към жилищен 

блок № 96 с площ от 587 м2

Съставен нов АЧДС №

6614/17.05.2019 г.

3927, 3928, 3929,

3930,3931,3936,

3937,3938/

27.04.2006 г.

5211 частна 19.09.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС, скица
ПИ №

63427.1.296 Алея "Трепетлика" № 8 Други ПИ с площ от 342 м2

5212 частна 19.09.2012
гр. Мартен,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

000133 местност "Калето" Държавен

прилежащ терен към 3 броя 

сгради

"Склад с друго предназначение" в 

"Стопански двор" с площ от 6,898 

дка

5213 публична 19.09.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.15,ал.2 от

ЗДС,РМС № 961/

30.12.2011 г. и др.
ПИ №

63427.8.894 Източна промишлена зона Държавен

Бивш ГКПП "Дунав мост", зона 

"Изток",

представляващ ПИ с 

идентификатор

63427.8.894 по кад. Карта на гр. 

Русе,

с площ от 69 222 м2, заедно с 

построените в него 21 броя сгради

Съставен акт за поправка 

№ 5356/19.08.2013 г.

3520/29.03.05 г.

5214 частна 01.10.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка със

З-д № 5-95-00-517/

28.06.12 г. на ОУ-

област Русе, приемо-

предавателен 

протокол от 

19.07.2012 г., скица
ПИ №

20184.1.1506 ул. "Плиска" № 12 Държавен

ПИ с площ от 2459 м2 и 

построената в него сграда с ид. 

20184.1.1506.1 със ЗП от 262 м2, 

представляващ масивна, 

двуетажна, делова, 

административна сграда

Съгласно З-д № 5-95-00-

98/21.02.14 г. на ОУ и 

договор № 96-00-15/ 

13.03.14 г. се предоставя 

безвъзмездно на общ. Две 

могили за срок от 5 

години. Съгласно Анекс № 

1/11.03.2019 г. към 

Договор № 96-00-

15/13.03.2014 г., срокът на 

договора се удължава с 5 / 

пет / години

5215 частна 02.10.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка със

З-д № 5-95-00-517/

28.06.12 г. на ОУ-

област Русе, приемо-

предавателен 

протокол от 

19.07.2012 г., скица
ПИ №

20184.1.2271 ул. "Огоста" № 15 Държавен

ПИ с площ от 911 м2, 

представляващ складова база и 

изградените в него 2 броя сгради

Съгласно З-д № 5-95-00-

98/21.02.14 г. на ОУ и 

договор № 96-00-15/ 

13.03.14 г. се предоставя 

безвъзмездно на общ. Две 

могили за срок от 5 години 

Съгласно Анекс № 

1/11.03.2019 г. към 

Договор № 96-00-

15/13.03.2014 г., срокът на 

договора се удължава с 5 / 

пет / години



5216 частна 03.10.2012
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

32095.100.6 местност "Паметника" Държавен

ПИ с площ от 1 435 м2, 

представляващ прилежащ терен 

към "Трансформаторен пост" от 

Стопански двор

5217 частна 03.10.2012
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

000374 местност "Полето" Държавен

прилежащ терен към "Сграда с 

друго предназначение и 

краварник" в "Стопански двор" с 

площ от 25,267 дка

от ПИ № 000374, целия с 

площ от 25,267 дка се 

образуват: ПИ № 374001 с 

площ 16833 м2: прил.площ 

към краварник и кланица, 

ПИ № 374002 с площ от 

6267 м2: свободен парцел 

и ПИ № 374003-полски 

път. За ПИ № 374001 е 

съставен нов АЧДС № 

5344/18.06.2013 г.

5218 частна 03.10.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС,З-д № 

5-95-00-443/

08.06.12 г. на ОУ-

област Русе, скица
ПИ №

63427.1.239

кв. "Възраждане"

ул. "Мадарски конник" № 8 Отписан

ПИ с площ от 15 740 м2, с НТП 

- за друг вид застрояване, заедно с 

изградените в него 11 броя сгради

с решение № 220/

 05.04.2013 г. на МС, 

договор № 96-00-44/ 

09.05.2013 г. и протокол за 

приемо-предаване от 

11.07.13 г. имотът е 

прехвърлен безвъзмездно 

в собственост на община 

Русе., а е отписан Със 

заповед № 5-95-00-

785/17.07.13 г. на ОУ-

област Русе 

1186/23.11.09 г.

на МО и АЧДС

4842/28.03.11 г.

5219 частна 08.10.2012
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.6,ал.1 и чл.17,

ал.1 от ЗДС и 

Решение 

№695/2408.2012 г.

5-95-00-604/

20.07.2012 г. на ОУ-

област Русе, скица ПИ № 000535

местност 

"Землище Ветово" Отписан

24 броя сгради, попадащи в ПИ № 

000535 с площ 618,918 дка, с обща 

застроена площ 6638 кв. м.

Отписан със З-д №

5-95-00-1132/

03.12.2012 г. на ОУ-

област Русе

АПДС № 1457-

МО/20.06.2012 г.

5220 частна 08.10.2012
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 във връзка с 

чл.6, ал. 1 от ЗДС и 

решение № 

695/24.08.12 г. на МС, 

скица ПИ № 000537

местност 

"Землище Ветово" Отписан

47 броя сгради, попадащи в ПИ №

000537 с площ от 627,885 дка, с 

НТП:

друга територия нестопанска, с 

обща

ЗП от 13 472 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-1132/

03.12.2012 г. на ОУ-

област Русе

АПДС №

1459-МО/

20.06.2012 г.

5221 частна 08.10.2012
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 във връзка с 

чл.6, ал. 1 от ЗДС и 

решение № 

695/24.08.12 г. на МС, 

скица ПИ № 000704

местност 

"Землище Ветово" Отписан

13 броя сгради, попадащи в ПИ №

000704, който е с площ от 759,668 

дка, 

с НТП - друга територия 

нестопанска, с

обща ЗП от 5400 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-1132/

03.12.2012 г. на ОУ-

област Русе

АПДС №

1460-МО/

20.06.2012 г.



5222 частна 08.10.2012
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 във връзка с 

чл.6, ал. 1 от ЗДС и 

решение № 

695/24.08.12 г. на МС, 

скица ПИ № 000705

местност 

"Землище Ветово" Отписан

13 броя сгради, попадащи в ПИ №

000705, който е с площ от 465,926 

дка, 

с НТП - друга територия 

нестопанска, с

обща ЗП от 4 931 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-1132/

03.12.2012 г. на ОУ-

област Русе

АПДС №

1461-МО/

20.06.2012 г.

5223 частна 08.10.2012
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

63668.152.4 местност "Чифлишки ниви" Отписан

4,34 % ид. Части от ПИ с 

идентификатор

63668.152.4, целия с площ от 2203 

м2

с НТПТ - земеделска, с НТП - за 

хранително - вкусовата 

промишленост

Отписан със З-д №

5-95-00-786/17.07.13 г.

на ОУ-област Русе

5224 частна 08.10.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

20184.1.2337 Държавен

Свободен терен от Стопански двор 

с площ от 467 м2

Съставен акт за поправка

№ 6573/09.10.2018 г.

5225 частна 08.10.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

20184.1.2315 Държавен

Свободен терен от Стопански двор 

с площ от 2070 м2

5226 публична 08.10.2012
с. Ново село,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.2 от

ЗДС,във връзка с чл.

27,ал.3,т.1 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,

чл.154 е чл.173,ал.1

от ЗГ, Заповеди на

МЗХ и др.
ПИ №

000337 местност "Могилите" Други

Помпена станция "Хотанца" - 

масивна, едноетажна сграда със 

ЗП от 48 м2 и  трафопост - масивна 

едноетажна сграда

ссъ ЗП от 16 м2, изградени в ПИ № 

000337, собственост на МЗХ - ХМС 2397/23.05.03 г.

5227 частна 08.10.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2 от

ЗДС,във връзка с чл.

27,ал.3,т.1 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,

чл.154 е чл.173,ал.1

от ЗГ, Заповеди на

МЗХ и др.
ПИ №

63427.233.7 Други

ПИ с площ от 372 м2, с ТПТ - 

горска, НТП - за курортен хотел, 

почивен дом, представляващ 

прилежащ терен към бунгало тип 

"Марица"

Съставен акт за поправка

№ 6196/12.02.2015 г.

5228 частна 08.10.2012
с. Борисово,    

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

000152 Държавен

прилежащ терен към обект 

"Битова сграда, склад и сграда 

паракотелна- 2 броя" с площ от 

6,351 дка в "Стопански двор"

Съставен нов АЧДС №

6605/01.04.2019 г.



5229 публична 08.10.2012
с. Нисово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.3,т.1 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,

чл.154 и чл.173,ал.1

от ЗГ, Заповеди на 

МЗХ и др.
ПИ №

000142 местност "Батаклията" Други

ПИ с площ от 33,449 дка, с начин   

на трайно ползване - залесена 

територия и построените в него 

сгради

2396/23.05.03 г.,

4130/04.07.07 г.

5230 публична 08.10.2012

гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС,чл.3,ал.1 от

З-на за жп транспорт, 

скица

ПИ №

63427.8.165 Източна промишлена зона Други

терен - част от гара

 "Разпределителна" с площ от 9601 

м2 и изградената в него сграда с 

ид. 63427.8.165.1, представляваща 

сграда по транспорта-жп влекач - 

масивна, едноетажна със ЗП от 177 

м2

4479/21.12.72 г.,

1069/19.12.97 г.,

4874/06.06.11 г.

5231 частна 08.10.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, 

З-д № Р-18/98 г. на 

НК "БДЖ" - ЖП упр. 

Г.Оряховица
ПИ №

63427.8.864 ул. "Иван Ведър" № 25 Други

прилежащ

терен към жилищен блок № 

98 с площ от 1144 м2

889/28.12.50 г.,

3079/05.05.04 г.

5232 частна 08.10.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, 

скица на имота
ПИ №

63427.8.865 ул. "Иван Ведър" № 23 Други

прилежащ терен към

жилищен блок № 100 с площ от

1370 м2

Съставен нов АЧДС №

6883/05.06.2020 г.

3932/27.04.06 г.,

3933/27.04.06 г.,

3934/27.04.06 г.,

3935/27.04.06 г.

5233 частна 15.10.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.6,ал.1 и чл.17,ал.

1 от ЗДС, решение №

366/11.05.12 г. на МС, 

скица на имота
ПИ №

63427.2.515

бул."Славянски" № 8,

вх. 4, ет.1 Държавен

самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.2.515.4.62 със ЗП от 417 

м2, заедно с прилежащото му 

складово помещение, 

разположено в сутерена, със ЗП от 

95,23 м2 и съответните идеални 

части от ОЧС и от ОПС, построен 

1953 г. 5203/04.09.12 г.

5234 публична 18.10.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,т.2 от

ЗДС, във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

решение № 

961/30.12.11 г. на МС, 

разрешение за 

ползване № 157/03 г., 

скица на имота
ПИ №

63427.8.894 Източна промишлена зона Други

сграда с ид. 63427.8.894.2, 

построена в

ПИ с ид. 63427.8.894, 

представляваща 

"Административна сграда за 

паспортно - визов контрол на 

МВР" - масивна, двуетажна със ЗП 

от 360 м2 и маза с площ от 285 м2, 

построена 2003 г. За терена е 

съставен АДС № 5213/ 19.09.2012 

г. с предоставени права за 

управление на Областен 

управител на област Русе няма



5235 частна 23.10.2012
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. кв.173б, УПИ І Други

прилежащ терен към 

"Селскостопански

обект-навес" от "Стопански двор" с 

площ от 2,790 дка

5236 частна 25.10.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, чл.21, 

т.10 и чл.30,ал.1,т.6 от 

З-на за МВР и др.
ПИ №

63427.8.1199 бул. "Липник" № 121 Отписан

сграда с ид. 63427.8.1199.4, 

представляваща жилищна сграда 

със ЗП от 168 м2 - едноетажна, 

масивна и сграда с ид. 

63427.8.1199.5 - жилищна сграда 

със ЗП от 189 м2 - масивна, 

едноетажна

Съгласно заповед №

5-95-00-277/11.02.15 г.

на ОУ-област Русе се 

отнема поради отпаднала 

нужда от МВР правото на 

управление върху имота. 

За приемо-предаването е 

съставен протокол от 

16.03.15 г.

Имотът се управлява от 

Областия управител на 

област Русе 

Отписан със З-д №

5-95-00-906/02.10.15 г. на 

ОУ-област Русе

1268/15.09.59 г.-

МВР,

1270/15.09.59 г. -

МВР

5237 частна 25.10.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, чл.21, 

т.10 и чл.30,ал.1,т.6 от 

З-на за МВР и др.
ПИ №

63427.178.80

Източна промишлена зона -

ІІ-А етап Държавен

сграда с ид. 63427.178.80.1, 

представляваща жилищна сграда 

със ЗП от 491 м2 - едноетажна, 

масивна сграда с ид. 

63427.178.80.2 - жилищна сграда 

със ЗП от 95 м2 - масивна, 

едноетажна, сграда с ид. 

63427.178.80.3 със ЗП от 336 м2 и 

сграда с ид. 63427.178.80.4 със ЗП 

от 118 м2

Със З-д № 5-95-00-55/

03.02.2014 г. на ОУ имотът 

се отнема поради 

отпаднала нужда от МВР. 

Управлява се от ОУ

За имота-сгради, постр. В 

ПИ 63427.178.80, с 

предоставено право на 

управл. На ОУ е съставен 

нов АЧДС № 

5469/23.04.2014 г.

3022/03.02.66 г. -

МВР,

3354/06.10.69 г. - 

МВР

5238 частна 01.11.2012

с. Щръклево,

община Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др. ПИ № 000271

местност "Бъзънско поле 

/път/" Държавен

прилежащ терен към

"Трафопост" от стопански двор с 

площ от 0,102 дка

5239 частна 02.11.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.72, ал.2 от ЗДС,

скица на имота
ПИ №

63427.2.2912 ул. "Арда" № 11, ет. 2 Държавен

текста 1/6 идеална част от ПИ с 

идентифищатор

63427.2.2912, целия с площ от 376 

м2 ,

да се чете: 1/6 идеална част от ПИ 

С идентификатор

63427.2.2912, целия с площ от 378 

м2

Отписан със Заповед №

5-95-00-378/15.04.2013 г. 

на ОУ-област Русе

4247/13.12.2007



5240 публична 05.11.2012

с. Долно 

Абланово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4 и чл.71,

ал.2 от ЗДС, З-д №

58/27.05.69 г. на

МГГП и др.
ПИ №

000218

местност "Габарашка

могила" Други

част от "Складова база Долно 

Абланово", състояща се от 7 броя 

сгради

Съставен нов АПДС №

6567/12.09.2018 г.

АПДС № 0599/

18.11.2002 г. - 

ДА "ДРВЗ"

5241 публична 05.11.2012
с. Червена вода,

 община Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4 и чл.71,

ал.2 от ЗДС, З-д №

58/27.05.69 г. на

МГГП и др.
ПИ №

309023 местност "Аблановско" Други

част от "Складова база Долно 

Абланово", състояща се от 30 броя 

сгради

Съставен нов АПДС №

6571/20.09.2018 г.

АПДС № 0599/

18.11.2002 г. - 

ДА "ДРВЗ"

5242 частна 06.11.2012
кв. ДЗС,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

63427.318.179 местност "Гърков дол" Отписан

прилежащ терен към "Сграда за

търговия" и "Административна,

делова сграда" от Стопански двор, 

с площ от 2379 кв.м.

Съставен акт за поправка

№ 6405/21.02.2017 г.

Отписан със З-д №

5-95-00-783/22.11.17 г.

на ОУ - област Русе 412/06.02.2001

5243 частна 06.11.2012
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
кв.38, УПИ

І-441 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към обект

"Производствена сграда - фурна" 

от Стопански двор, с площ от 1290 

м2 145/19.02.68 г.

5244 частна 06.11.2012
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
кв. 77.1,

УПИ ХІХ-1213 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към обект

"Площадка за зърно и 

семепреработка"

в Стопански двор, с площ от 

6578,10 м2 4528/30.12.08 г.

5245 частна 06.11.2012
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

143014 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към обект 

"Коларо-

железарска работилница" от 

"Стопански двор " ІІ, с площ от 

3,490 дка

5246 частна 06.11.2012
с. Острица,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45, 

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

070003 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към обект 

Фуражомелка-сграда" от 

"Стопански двор " , с площ от 0,222 

дка



5247 публична 14.11.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,т.2 във

връзка с чл.71,ал.1

от ЗДС,решение №

961/30.12.11 г. на

МС и др.
ПИ №

63427.8.894 Източна промишлена зона Други

Сграда с ид. 63427.8.894.15 - 

"Склад зазадържани стоки" със ЗП 

от 456 м2 - монолитна, 

едноетажна със сутерен с площ от 

456 м2, сграда с ид. 63427.8.894.23 

- "Хале за щателна митническа 

проверка - ТИР и автобуси"-

монолитна, едноетажна със ЗП от 

306 м2 и сграда с ид. 

63427.8.894.24 - "Склад"-

монолитна, едноетажна със ЗП 121 

м2. Терен - АПДС № 5213/19.09.12 

г., с предоставени права за 

управление на Областен 

управител 3520/29.03.05 г.

5248 частна 14.11.2012
с. Червена вода,

 община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

187031 Стопански двор Държавен

Свободен терен от Стопански двор 

с площ от 2,317 дка

5249 частна 14.11.2012
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

068010 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Сграда с 

друго предназначение" в 

"Стопански двор" с

площ от 5,008 дка

5250 частна 30.11.2012

с. Долна 

Студена,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

051006

местност 

"Стопански двор 2" Държавен

прилежащ терен към 

"Ветеринарна

лечебница" с площ от 0,447 дка

5251 частна 07.12.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

20184.1.2872 ул. "Черно море" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански 

двор" с площ от 825 м2

5252 частна 07.12.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

20184.1.2875 ул. "Черно море" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански 

двор" с площ от 545 м2



5253 частна 11.12.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

20184.1.2876 ул. "Черно море" Държавен

"Свободен терен" от "Стопански 

двор" с площ от 586 м2

5254 частна 11.12.2012
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

20184.1.2303 Държавен

прилежащ терен към обект 

"Метална конструкция - 

платформа" с площ от 346 м2

5255 частна 12.12.2012

с. Могилино,

общ.Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота

кв.20, 

УПИ VІ-194 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Конюшня"

 и"Сеновал" с площ от 38230 м2 4770/18.11.10 г.

5256 частна 12.12.2012

с. Могилино,

общ.Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота

кв.19, 

УПИ ХVІІІ-194 Стопански двор Държавен

прилежащ тере към два броя

"Телчарник" с площ от 20108 м2 4771/18.11.10 г.

5257 частна 12.12.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.3 и

чл.71,ал.1 от ЗДС,

чл.6 от ЗИПО и др.

ПИ №

63427.2.1595.1.1

0

ул."Петко Д. Петков" № 4,

бл. "Ангел Кънчев", вх. 2,

ет. 1 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с ид. 

63427.2.1595.1.10, представляващ

апартамент Г, ет. 1, вх. Б със ЗП от 

91,48 м2, изба № 1 със ЗП от 11,70 

м2,таван № 4 със ЗП от 13,42 м2, 

заедносъс 7,03% ид.части от ОЧС и 

от ОПС

Със З-д № 5-95-00-477/

11.07.2019 г. и Договор № 

96-00-54/01.08.2019 г. е 

предоставен безвъзмездно 

за управление за срок от 5 

години на Държавен 

куклен театър - Русе

НА № 36,том І,

дело № 56/84 г.,

9373/22.06.94 г.,

3199/11.11.04 г.

5258 публична 12.12.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

решение № 132/90 г. 

на МС, чл.130а от 

КРБ, чл.387 и чл. 388 

от З-на за съдебната 

власт и др.
ПИ №

63427.2.1898 ул. "Александровска" № 57 Други

ПИ с площ от 4059 м2 и 

изградената в 

него сграда - "Съдебна палата", 

построена 1939 г., включваща: 

масивна триетажна част със ЗП 

2119 м2 и масивна двуетажна част 

със ЗП от 616 м2

750А/01.02.52 г.,

332/02.10.2000



5259 частна 12.12.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, З-ди 

на кмета на община

Русе и др.
ПИ №

63427.7.673

жк "Здравец-север"

ул. "Руй планина" № 4,

бл. "Професор Баларев",

вх. Г, ет. 4 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с ид. 

63427.7.673.3.84, представляващ

апартамент № 12 със ЗП от 58,93 

м2, изба № 3 с площ от 2,70 м2, 

заедно с 0,597% ид.части от ОЧС и 

от ОПС

9094/23.07.92 г.,

3202/12.11.04 г.

5260 частна 12.12.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.11 от ЗН и др.
ПИ №

63427.2.1912.5.8

ул. "Генерал Скобелев" 52,

бл. "Бачо Киро", вх. А, ет 3,

ап. № 8 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с 

ид.63427.2.1912.5.8, 

представляващ

апартамент № 8 със ЗП от 59,85 

м2, изба № 8 с площ от 3,65 м2, 

заедно с 0,813 % ид.части от ОЧС и 

от ОПС

8859/08.01.90 г.,

3709/01.08.05 г.

5261 частна 12.12.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

във вразка с чл.71,

ал.1 от ЗДС, З-д №

1200/15.07.92 г. на

кмета на общ. Русе,

схема
ПИ №

63427.2.1907

ул. "Д-р Петър Берон" № 38,

бл. "Хъшове", вх. 6, ет. 8,

ап. 16 /22/ Държавен

Самостоятелен обект в сграда с ид. 

63427.2.1907.6.22, представляващ 

ап.

№ 16 /22/,вх. 6, ет. 8 със ЗП от 

97,62 м2, заедно с изба № 20 с 

площ от 5,43 м2 и 1,831% ид.части 

от ОЧС и от ОПС

9139/08.12.92 г.,

3203/12.11.04 г.

5262 частна 12.12.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3, 

чл.3,т.5,чл.43,ал.1 и

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

др.
ПИ № 

63427.7.424.1.57

жк "Изток", 

бул. "Липник" № 72,

бл. "Енергетик І", ет. 10 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с ид.

63427.7.424.1.57, представляващ

апартамент Г, ет. 10 със ЗП от 64,24 

м2,

изба № 54 със ЗП от 5,10 м2, ведно 

с

0,929 % ид.части от ОЧС

НА № 140,том І,

дело № 257/83г.,

АДС № 4233/

14.11.07 г.

5263 частна 12.12.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

027046 местност "Хайвалъка" Отписан

Свободен терен с площ от 5,102 

дка, с НТП - нива

Съгласно заповед №

5-95-00-137/18.02.13 г.

на ОУ-област Русе се

отнема поради отпаднала 

нужда от МЗХ правото на 

управление върху имота. 

На основание чл.18, ал. 1 

от ЗДС, имотът се 

управлява от ОУ-област 

Русе 158/04.02.00 г.

5264 частна 12.12.2012
с. Бръшлен,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

027045 местност "Хайвалъка" Държавен

Свободен терен с площ от 146,556 

дка,

с НТП - нива 158/04.02.00 г.

5265 частна 12.12.2012
с. Батишница, 

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.53, УПИ

ІV Отписан

прилежащ терен към 

"Занаятчийска

работилница" и "Фуражомелка" с 

площ от 922 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе



5266 частна 12.12.2012
с. Батишница, 

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.53, УПИ

ІV Отписан

прилежащ терен към 

"Млекопункт" и

"Гаражи" с площ от 940 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе

5267 частна 12.12.2012
с. Батишница, 

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и 10 от ЗСПЗЗ 

във връзка с чл. 45,

ал.10 от ППЗСПЗЗ и 

др.
кв.53, УПИ

ІV Отписан

прилежащ терен към "Караулно

помещение" и "Кантар-навес" с 

площ от 1415 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-669/03.11.16 г.

на ОУ - област Русе

5268 частна 12.12.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1 от 

ЗДС, решение №

7730/11.07.06 г. на

ВАС, скица и схеми
ПИ №

63427.2.4821 ул. "Ангел Кънчев" № 1 Държавен

ПИ с площ от 174 м2, заедно с 

изградената в него двуетажна 

сграда с ид. 63427.2.4821.2 със ЗП 

от 106 м2, състояща се от: 

самостоятелен обект в сграда с ид. 

63427.2.4821.2.1 със ЗП от 90,52 

м2 и изба с площ от 27,98 м2, 

заедно със съответните ид.части от 

ОЧС и самостоятелен обект в сгада 

с ид. 63427.2.4821.2.2 със ЗП от 94 

м2, заедно със съответните 

ид.части от ОЧС

Със З-д № 5-95-00-596/

31.03.13 г. на ОУ и договор 

№ 96-00-53/ 03.06.13 г. е 

предоставен безвъзмездно 

за управление на АСП, дир. 

"Соц. Подпомагане"-Русе

Съставен нов АЧДС №

6525/26.07.2018 г. за СО с 

ид. 63427.2.4821.2.1 и 

63427.2.4821.2.2

За ПИ с ид. 63427.2.4821

е съставен нов АПДС №

6588/28.01.2019 г.

2336/30.04.65 г.,

3756/07.05.68 г.,

9174/04.03.93 г.,

АЧОС 601/

26.08.96 г.,

4065/19.12.06 г.

5269 частна 12.12.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 във

 връзка с чл.71 от 

ЗДС, З-д № 494/

29.06.01 г. на ОУ, 

договор от 02.07.01 г., 

приемо - 

предавателен 

протокол, скица и 

схема
ПИ №

63427.2.2087

ул. "Оборище" № 20,

етаж 4, ап. В-3 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с ид. 

63427.2.2087.1 със ЗП от 40,09 м2, 

представляващ апартамент, 

заедно с прилежащи части: изба 

№ 19 с площ от 3,46 м2, заедно с 

5,53 м2 ид. Части от ОЧС и 4,238 % 

ид. Части от ПИ с ид. 63427.2.2087, 

целия с площ от 280 м2 613/26.07.01 г.

5270 частна 12.12.2012
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.8,ал.9 и ал.10

от ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10

от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 4, УПИ 

ХVІІ Стопански двор Държавен

прилежащ терен от Стопански 

двор с площ от 282 м2 3253/10.01.05 г.

5271 частна 12.12.2012

гр. Глоджево

 общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.8,ал.9 и ал.10

от ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10

от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 515003 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към обект

"Овчарник" с площ от 3,532 дка, с 

начин на трайно ползване - 

стопански двор



5272 частна 12.12.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 и

чл.6,ал.1 от ЗДС,

решение № 930/

15.11.12 г. на МС,

чл.9,ал.4 и чл.11 от

З-на за жп транспорт 

и др.
ПИ №

63427.2.5684

пл."Александър

Стамболийски" № 1 Други

ПИ с площ от 1 533 м2 и 

построените

в него 8 броя сгради

102/19.08.99 г.,

3902/08.03.06 г.,

4641/08.06.09 г.

5273 публична 12.12.2012

кв. Образцов 

чифлик         общ. 

Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2, т.2 и

чл.71,ал.1 от ЗДС,

Заповед № I-

3631/20.12.1984 г.-

НАПС и др. ПИ № 63427.12.1 кв. "Образцов чифлик" Отписан

ПИ № 63427.12.1 с площ 16060 

кв.м, заедно с изградените в него: 

сграда с идентиф. 63427.12.1.2 със 

ЗП 47 кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.1.4 със ЗП 123 кв.м; 

сграда с идентиф. 63427.12.1.5 със 

ЗП 100 кв.м;  сграда с идентиф. 

63427.12.1.6 със ЗП 100 кв.м; 

сграда с идентиф. 63427.12.1.7 със 

ЗП 101 кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.1.8 със ЗП 14 кв.м; В 

имота има изградети 2 броя 

бараки заснетите като сгради: 

сграда с идентификатор 

63427.12.1.1 със застроена площ 

179 кв.м и сграда с идентификатор 

63427.12.1.3 със застроена площ 

713 кв.м.

Отписан със З-д №

5-95-00-792/27.11.17 г.

на ОУ-област Русе

6735/23.01.79 г., 

6657/12.01.79 г., 

6656/12.01.79 г., 

6675/15.01.79г., 

АПДС 

2933/19.01.04 г. 

(сградите по т.т. 1, 

3, 4 и 12)

5274 публична 12.12.2012

кв. Образцов 

чифлик         общ. 

Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2, ал. 2, 

т.2 и

чл.71,ал.1 от ЗДС,

Заповед № I-

3631/20.12.1984 г.-

НАПС и др. ПИ № 63427.12.4 кв. "Образцов чифлик" Отписан

ПИ с ид. 63427.12.4 с площ 11529 

кв.м и построените върху него: 

сграда с идентиф. 63427.12.4.1 със 

ЗП 380 кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.4.2 със ЗП 730 кв.м; 

сграда с идентиф. 63427.12.4.3 със 

ЗП 397 кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.4.4 със ЗП 123  кв.м; 

сграда с идентиф. 63427.12.4.5 със 

ЗП 28 кв.м

Отписан със З-д №

5-95-00-792/27.11.17 г.

на ОУ-област Русе

6672/15.01.79 г., 

6695/16.01.79 г., 

6685/16.01.79 г., 

6668/15.01.79г., 

АПДС 

2933/19.01.04 г. 

(сградите по т.т. 2 

и 5)

5275 публична 12.12.2012

кв. Образцов 

чифлик         общ. 

Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2, ал. 2, 

т.2 и

чл.71,ал.1 от ЗДС,

Заповед № I-

3631/20.12.1984 г.-

НАПС и др. ПИ № 63427.12.5 кв. "Образцов чифлик" Отписан

ПИ с ид. 63427.12.5 с площ 28613 

кв.м и построената върху него 

сграда с идентиф. 63427.12.5.2 със 

ЗП 208 кв.м;  В имота има 

изградени временни постройки, 

които са заснетите като сгради с 

идентификатори 63427.12.5.1, 

63427.12.5.3, 63427.12.5.4, 

63427.12.5.5, 63427.12.5.6 и 

63427.12.5.7.

Отписан със З-д №

5-95-00-792/27.11.17 г.

на ОУ-област Русе 6736/23.01.79 г.



5276 публична 12.12.2012

кв. Образцов 

чифлик         общ. 

Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2, ал. 2, 

т.2 и

чл.71,ал.1 от ЗДС,

Заповед № I-

3631/20.12.1984 г.-

НАПС и др. ПИ № 63427.12.6 кв. "Образцов чифлик" Отписан

ПИ с ид. 63427.12.6 с площ 771 

кв.м и построените върху него: 

сграда с идентиф. 63427.12.6.1 със 

ЗП 18 кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.6.2 със ЗП 29 кв.м

Отписан със З-д №

5-95-00-792/27.11.17 г.

на ОУ-област Русе 6666/15.01.79 г.

5277 публична 12.12.2012

кв. Образцов 

чифлик         общ. 

Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2, ал. 2, 

т.2 и

чл.71,ал.1 от ЗДС,

Заповед № I-

3631/20.12.1984 г.-

НАПС и др. ПИ № 63427.12.7 кв. "Образцов чифлик" Отписан

ПИ с ид. 63427.12.7 с площ 12660 

кв.м и построените върху него: 

сграда с идентиф. 63427.12.7.1 със 

ЗП 58 кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.7.2 със ЗП 36 кв.м; сграда 

с идентиф. 63427.12.7.3 със ЗП 87  

кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.7.4 със ЗП 20 кв.м; сграда 

с идентиф. 63427.12.7.5 със ЗП 218 

кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.7.6 със ЗП 35  кв.м; 

сграда с идентиф. 63427.12.7.7 със 

ЗП 389 кв.м

Отписан със З-д №

5-95-00-792/27.11.17 г.

на ОУ-област Русе

6701/17.01.79 г., 

6700/17.01.79 г., 

6646/12.01.79 г., 

АПДС 

2933/19.01.04 г. 

(сградите по т.т. 8 

и 7); АПДС 

2934/19.01.04 г. 

(сградата по т. 2);

5278 публична 12.12.2012

кв. Образцов 

чифлик         общ. 

Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2, ал. 2, 

т.2 и

чл.71,ал.1 от ЗДС,

Заповед № I-

3631/20.12.1984 г.-

НАПС и др. ПИ № 63427.12.8 кв. "Образцов чифлик" Отписан

ПИ № 63427.12.8 с площ 58822 

кв.м, заедно с изградените в него: 

сграда с идентиф. 63427.12.8.1 със 

ЗП 156 кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.8.2 със ЗП 566 кв.м; 

сграда с идентиф. 63427.12.8.3 със 

ЗП 606 кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.8.4 със ЗП 1326  кв.м; 

сграда с идентиф. 63427.12.8.5 със 

ЗП 53 кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.8.6 със ЗП 30 кв.м; сграда 

с идентиф. 63427.12.8.7 със ЗП 909  

кв.м; сграда с идентиф. 

63427.12.8.8 със ЗП 141 кв.м; 

сграда с идентиф. 63427.12.8.9 със 

ЗП 173 кв.м;

Отписан със З-д №

5-95-00-792/27.11.17 г.

на ОУ-област Русе

6722/18.01.79 г., 

6731/23.01.79 г., 

6647/12.01.79 г., 

6645/12.01.79г., 

6702/17.01.79 г., 

6694/16.01.79 г., 

6665/15.01.79г., 

АПДС 

2936/19.01.04 г., 

2934/19.01.04 г.

5279 публична 12.12.2012

кв. Образцов 

чифлик         общ. 

Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2, ал. 2, 

т.2 и

чл.71,ал.1 от ЗДС,

Заповед № I-

3631/20.12.1984 г.-

НАПС и др.
ПИ № 

63427.12.10 кв. "Образцов чифлик" Отписан

ПИ с ид. 63427.12.10 с площ 35075 

кв.м и построената върху него 

сграда с идентиф. 63427.12.10.1 

със ЗП 478 кв.м

Отписан със З-д №

5-95-00-792/27.11.17 г.

на ОУ-област Русе

6658/15.01.79г., 

АПДС 

2935/19.01.04 г.

5280 публична 12.12.2012

кв. Образцов 

чифлик         общ. 

Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2, ал. 2, 

т.2 и

чл.71,ал.1 от ЗДС,

Заповед № I-

3631/20.12.1984 г.-

НАПС и др.
СОС № 

63427.12.26.3.1 кв. "Образцов чифлик" Други

Самостоятелен обект в сграда с ид.

63427.12.26.3.1, със ЗП от 260 кв. 

м,

ведно с 50 % ид.ч. от ОЧС

От СОС в сграда №

63427.12.26.3.1 със ЗП от 

260 м2 са образувани: СОС 

№ 63427.12.26.19 със ЗП 

40 м2 и СОС № 

63427.12.26.20.1 със ЗП 

151 м2, за които е съставен 

нов АПДС № 

6222/08.06.2015 г.

6698/17.01.79г., 

АПДС 

2933/19.01.04 г. 

(сградата по т.6)



5281 публична 12.12.2012
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с чл. 

2, ал. 2, т. 4 и чл. 71, 

ал. 1 от ЗДС; нот.акт 

за покупко-продажба 

и др.
ПИ № 

63427.2.4865

ул. "Капитан-лейтенант Евстати 

Винаров" № 10 Други

636/1298 ид. ч. от поземлен имот с 

идентификатор 63427.2.4865 

целият с площ от 1298 кв.м и 

построените в него:  сграда с 

идентиф. 63427.2.4865.1 със ЗП 

503 кв.м; сграда с идентиф. 

63427.2.4865.2 със ЗП 24 кв.м

7790/28.06.83 г.; 

АПДС № 

3994/16.08.06 г.

5282 публична 25.01.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2, ал. 2, 

т.4 и

чл.71,ал.1 от ЗДС,

Заповед № 

56/24.02.95 г. на МФ, 

МП и НСИ и др.
СОС № 

63427.2.1438.1.7

ул. "Църковна Независимост" № 

16 Други

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор

63427.2.1438.1.7, разположен на 3 

нива, включващ IX, X и XI  етажи, 

всеки със ЗП от 335 кв. м,

заедно с тавански етаж с 

изключение на едно помещение в 

северната част на сградата и 20 % 

ид.ч. от ОЧС

без помещение № 10 - 

конферентна зала, целият 

12 етаж е под управление 

от Обл. Управител. Обявен 

е за ЧДС с решение № 572/ 

27.09.13 г. на МС и се 

отнема от НСИ - ТСБ-Русе

Образуват се следните

СО: СО № 63427.2.1438.1.7, 

за койтое съставен нов 

АПДС № 5429/24.02.2014 г. 

и СО № 63427.2.1438.1.30, 

за който е съставен АЧДС 

№ 5428/24.02.2014 г.

6289/28.02.78 г., 

АПДС 135/14.12.99 

г.

5283 частна 28.01.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с 

чл.24, ал.1, чл.27,ал.9 

и ал.10

от ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и 

чл.47, ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

168002 местност "Чирмашлъка-2" Държавен

прилежащ терен към обект 

"Овчарник" с площ от 2,194 дка

5284 частна 04.02.2013
с. Табачка     общ. 

Иваново

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 091002 местност "До село" Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопански склад" с площ от 

3,355 дка

Съставен нов АЧДС №

6920/13.08.2020 г.



5285 публична 04.02.2013
гр. Русе общ. 

Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

4 от ЗДС във връзка с 

чл.77 и чл. 92, ал. 4 от 

Закона за морските 

пространства, 

вътрешните водни 

пътища и 

пристанищата на 

Република България, 

Протокол № 

39/01.12.1981г. от 

заседание на съвет по 

архитектура и 

благоустройство, 

Заповед № 

1857/07.10.1999г. на 

кмета на община Русе 

и др.
ПИ № 

63427.8.324 ИПЗ Други

Поземлен имот с ид. 63427.8.324 

по кадастралната карта на град 

Русе с площ 12386 кв.м, с начин на 

трайно ползване: за пристанище - 

"Зимовник за зимен престой на 39 

бр. речни кораба, плаващи по река 

Дунав - етапи първи и втори", 

представляващ пристанищен 

стоманобетонен плац и 

вертикална кейова стена с 

дължина 566 м и височина от кота 

9,10 м до кота 12,70 м изградена с 

метален шпунт, стоманобетонни 

пилоти и стомнобетонна 

надстройка.

Съставен нов АПДС №

6508/29.06.2018 г.

5286 частна 05.02.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 от 

ЗДС, във връзка с чл. 

3, т. 5, скица № 481/ 

484/28.11.2012 г., 

Заповед № 

304/03.05.1991 г. на 

Председателя на 

ОбНС - Ветово за ОПС

сграда, 

изградена в УПИ 

XIV 681, кв. 54 гр. Ветово Държавен

Едноетажна масивна сграда - 

гараж, със застроена площ от 

142,36 кв. м, в урегулиран 

поземлен имот ХIV 681 в кв.  54 по 

регулационния план на гр. Ветово, 

построена с отстъпено право на 

строеж върху УПИ, собственост на 

Община Ветово

Със заповед № 

5-95-00-569/13.08.2014 г. 

на ОУ -област Русе се 

отнема от МО на РБ 

правото на управление 

върху имота и  се 

предоставят на Областен 

управител - област Русе, в 

хипотезата на чл.18, ал.1 от 

ЗДС

167/29.05.68 г.,

269/13.06.85 г.

5287 частна 08.02.2013
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 

във връзка с чл. 168, 

чл. 154 и чл. 173, ал. 1 

от ЗГ, Заповеди № 

РД49-

110/13.04.2011г. и № 

РД49-

207/03.06.2011г. на 

МЗХ, скица № 

59/03.01.2013г.
ПИ № 

63668.142.24 местност "Без местности" Държавен

Поземлен имот с идентификатор 

63668.142.24 по картата на 

възстановената собственост на 

землището на село Ряхово с площ 

2797 кв.м, с НТП: широколистна 

гора, представляващ прилежащ 

терен към жилищна сграда

Съставен акт № 5470/

25.04.2014 г. за поправка 

на АЧДС № 5287/ 

08.02.2013 г.

5288 частна 19.02.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 от 

ЗДС, във връзка с 

заповед № КД-14-18-

16/18.01.2013 г. на 

Началник СГКК-Русе и 

скица № 

468/1801.2013 г.
ПИ № 

63427.8.1282 кв. Източна промишлена зона Отписан

Поземлен имот с идентификатор 

63427.8.1282 по кадастралната 

карта на гр. Русе с площ 2625 кв.м

Отписан със З-д №

5-95-00-215/09.04.2014 г. 

на ОУ-област Русе

АЧДС № 

4670/12.10.2009 г., 

АЧДС № 

4671/12.10.2009 г., 

АЧДС № 

4672/12.10.2009 г.



5289 публична 19.02.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

63427.296.104 Други

ПИ с площ от 19 275 м2, с трайно 

предназначение: територия на

транспорта и НТП: за линии на 

релсов

транспорт - терен по 9-та жп линия 

в междугарието Русе 

Разпределителна - Образцов 

чифлик

Съставен акт за поправка

№ 6497/13.06.2018 г. няма

5290 публична 19.02.2013
с. Семерджиево, 

община Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

000274 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ от 8,987 дка, с НТП: за 

линии

на релсов транспорт - терен по 9-

та жп линия в междугарието 

Ястребово - Ветово

Съставен нов АПДС №

6559/22.08.2018 г. няма

5291 публична 19.02.2013
с. Семерджиево, 

община Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

000280 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ от 37,814 дка, с НТП: за 

линии

на релсов транспорт - терен по 9-

та жп линия в междугарието 

Ястребово - Ветово

Съставен нов АПДС №

6560/22.08.2018 г. няма

5292 частна 19.02.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 във 

връзка с чл.71, ал.1 от 

ЗДС, схема
ПИ №

63427.2.464

ул. "Цар Калоян" № 24-А,

вх. 2, ет. 3, ап. 17 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с ид. 

63427.2.464.1.15, представляващ

апартамент със ЗП от 84,44 м2, 

заедно с изба № 17 с площ от 

13,60 м2, таван № 17 с площ от 

12,52 м2 и 5,70 % ид. Части от ОЧС 

и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-388/31.03.15 г.

на ОУ-област Русе

2057/13.02.64 г.,

2087/21.01.03 г.

5293 частна 19.02.2013
с. Семерджиево, 

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

070005 местност "Банга" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник" и

"Сграда с друго предназначение" 

от

"Стопански двор", с площ от 6,567 

дка

5294 частна 19.02.2013
с. Табачка     

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

091006 местност "До село" Държавен

прилежащ терен към обект "Склад 

за

зърнени храни", с площ от 1,435 

дка

Съставен нов АЧДС №

6919/11.08.2020 г.

5295 публична 19.02.2013
с. Семерджиево, 

община Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

000254 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ от 25,150 дка, с НТП: за 

жп линия - терен по 9-та

жп линия в междугарието 

Ястребово - Ветово

Съставен нов АПДС №

6546/09.08.2018 г.

5296 публична 19.02.2013
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

000120 местност "Дюлюка" Други

ПИ с площ от 5,934 дка, с НТП: за 

жп транспорт - терен по 9-та

жп линия в междугарието 

Образцов чифлик - Ястребово

Съставен нов АПДС №

6563/22.08.2018 г.



5297 публична 19.02.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

63427.319.1 местност "Трансформатора" Други

ПИ с площ от 40661 м2, с НТП - за 

линии на релсов транспорт, 

представляващ терен по 9-та жп 

линия в междугарието

Русе-Разпределителна - Образцов

чифлик 121/07.10.99 г.

5298 публична 19.02.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

63427.8.879 ИПЗ, Товарна гара Други

ПИ с площ от 4477 м2, с НТП - за 

друг ПИ за движение и транспорт 2284/14.04.03 г.

5299 частна 01.03.2013
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с 

чл.72,ал.2 от ЗДС

и др.
ПИ №

20184.1.2271 ул. "Огоста" № 15 Държавен

ПИ с площ от 911 м2, 

представляващ

складова база и изградените в 

него два броя сгради 5215/02.10.12 г.

5300 частна 01.03.2013
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с 

чл.24, ал.1, чл.27,ал.9 

и ал.10

от ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и 

чл.47, ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

000351 местност "Крушака" Държавен

прилежащ терен към

"Трансформаторен пост" с площ от 

0,120 дка

5301 частна 04.03.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с 

чл.24, ал.1, чл.27,ал.9 

и ал.10

от ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 и 

чл.47, ал.1

от ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

161004 местност "Параджика" Държавен

прилежащ терен към 

"Селскостопански обект" - 

"Кошара", с начин на трайно 

ползване "Овцеферма",   с площ от 

5,010 дка

5302 публична 04.03.2013
с. Семерджиево, 

община Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

000253 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ от 10,912 дка, с НТП: за 

линии за релсов транспорт - терен 

по 9-та жп линия в междугарието 

Ястребово - Ветово

Съставен нов АПДС №

6553/21.08.2018 г.

5303 публична 04.03.2013
с. Семерджиево, 

община Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

000275 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ от 28,460 дка, с НТП: за 

линии за релсов транспорт - терен 

по 9-та жп линия в междугарието 

Ястребово - Ветово

Съставен нов АПДС №

6547/09.08.2018 г.

5304 публична 05.03.2013
с. Семерджиево, 

община Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота
ПИ №

000276 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ от 16,641 дка, с НТП: за 

линии за релсов транспорт - терен 

по 9-та жп линия в междугарието 

Ястребово - Ветово

Съставен нов АПДС №

6552/21.08.2018 г.



5305 частна 05.03.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС,

резолюция № 300а/

18.11.40 г. по конф.

Д.№ 1 на РАС и др.
ПИ №

63427.2.591 пл. "Д-р Мустаков" № 5 Държавен

502 кв.м идеални части от ПИ с ид. 

63427.2.591, целия с площ от 762 

м2 и изградените в него две 

сгради

182/28.12.50 г.,

1351/21.03.02 г.

5306 частна 05.03.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС,чл.9,

ал.4 от З-на за жп

транспорт, схема
ПИ №

63427.4.644.2.11

жк "Дружба"-ІІІ,

ул. "Александър Хаджирусет" № 

6 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с ид. 

63427.4.644.2.11, представляващ

апартамент № 11 със ЗП от 65,72 

м2,изба № 11 с площ от 4,79 м2, 

заедно с 2,16 % ид.части от ОЧС и 

от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-269/09.02.15 г.

на ОУ-област Русе

9199/14.07.93 г.

753/13.11.01 г.

5307 частна 05.03.2013
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, схема 

за поставяне от 

02.02.04 г., 

разрешение за 

поставяне № 4/ 

08.04.2004 г. и др.
ПИ №

32095.29.340 местност "Старо село" Държавен

Павилион за обслужващи обекти,

разположен в ПИ с идентификатор

32095.29.340, представляващ 

едноетажна сграда и навеси с ОЗП 

от 298 м2, от които помещение за 

кафе - закуски, магазин за 

сувенири, помещение за охрана и 

екскурзоводи със санитарен възел 

и предверие, разливочно с 

умивални и два санитарни възела 

с предверие, с обща площ от 115 

м2 и навеси с обща площ от 183 

м2 4611/29.05.2009

5308 05.03.2013 05.03.2013
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, схема 

за поставяне от 

02.02.04 г., 

разрешение за 

поставяне № 4/ 

08.04.2004 г. и др.
в ПИ №

32095.301.2 местност "Скалната църква" Държавен

Павилион за обслужващи обекти,

разположен в ПИ с идентификатор

32095.301.2, представляващ 

едноетажна сграда и навес с ОЗП 

от 70 м2, от които помещение за 

охрана и екскурзоводи с 

предверие и два санитарни възела 

с предверие с обща площ от 40 м2 

и навес с площ от 30 м2 4612/29.05.2009

5309 частна 06.03.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3,чл.43

ал.1 във връзка с 

чл.71
в ПИ №

63427.4.533

ул. "Никола Й. Вапцаров" 21,

бл.11, вх.3, ап. 8 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 63427.4.533.3.8, 

представляващ апартамент със ЗП 

от 39,12 кв.м, заедно с изба № 8 с 

площ от 3,56 кв.м и 0,386 % 

ид.части от ОЧС и от ОПС 4244/10.12.07 г.



5310 частна 08.03.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

във връзка с чл.71,

ал.1 от ЗДС, схема
в ПИ №

63427.4.644

кв. "Дружба" 3,

ул."Александър Хаджирусет" № 

6,

блок 49, вх.2, ет.3, ап.8 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 63427.4.644.2.8, 

представляващ апартамент със ЗП 

от 65,72 м2, заедно с изба № 8 с 

площ от 7,16 м2 и 2,3281 % 

ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-442/08.07.2014 г. 

на ОУ-област Русе

9199/14.07.93 г.

753/13.11.01 г.

5311 частна 13.03.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

във връзка с чл.71,

ал.1 от ЗДС, схема
 ПИ №

63427. 4.644.2.10

кв. "Дружба" 3,

ул."Александър Хаджирусет" № 

6,

блок 49, вх.2, ет.4, ап.10 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 63427.4.644.2.10, 

представляващ апартамент със ЗП 

от 95,05 м2, заедно с изба № 10 с 

площ от 7,25 м2 и 2,977 % ид.части 

от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-948/09.12.14 г.

на ОУ-област Русе

9199/14.07.93 г.

753/13.11.01 г.

5312 частна 13.03.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

във връзка с чл.71,

ал.1 от ЗДС, схема
 ПИ №

63427. 4.644.2.12

кв. "Дружба" 3,

ул."Александър Хаджирусет" № 

6,

блок 49, вх.2, ет.4, ап.12 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 63427.4.644.2.12, 

представляващ апартамент със ЗП 

от 98,34 м2, заедно с изба № 12 с 

площ от 7,44 м2 и 3,28 % ид.части 

от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-275/11.02.15 г.

на ОУ-област Русе

9199/14.07.93 г.

753/13.11.01 г.

5313 частна 14.03.2013
гр. Русе,

община Русе

чл. 68, чл. 2, ал. 3

във връзка с чл. 71,

ал. 1 от ЗДС, § 1 от 

ПЗР на З-на за БАБХ, 

плат. Нареждане, 

схема на имота
ПИ №

63427.4.543,

кв. "Дружба"-3,

ул. "Даме Груев" № 3,

бл. 10, вх. 8, ет. 3, ап. 8 Отписан

Самостоятелен обект в сграда 

с ид. 63427.4.543.8.8 по кад. Карта  

на гр. Русе, представляващ 

апартамент със ЗП от 104,16 м2, 

изба № 8 с площ от 12,83 м2, 

заедно с 3,524 % ид.части от ОЧС и 

от ОПС

Отписан със Заповед №

5-95-00-533/21.05.13 г.

на ОУ-област Русе

7878/13.02.84 г.,

2461/16.06.03 г.

5314 частна 14.03.2013
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24, ал.1 и чл. 27,

ал. 9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, скица ПИ № 279023 местност "Без местност" Държавен

прилежащ терен към "Сграда с

друго предназначение - банцинг" 

от

"Стопански двор" с площ от

0,396 дка няма

5315 публична 22.03.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2 от

ЗДС във връзка с чл. 

71,ал.1 от ЗДС, 

разрешение за 

строеж № 603/ 

18.05.98 г.-общ. Русе, 

разр. За ползване № 

1314/09.11.01 г.-

ДНСК, скица 
ПИ №

63427.2.5728

ул. "Придунавски булевард",

км. 493,700 на река Дунав Други

ПИ с площ от 367 кв.м, 

представляващ прилежащ терен 

към обект "Специализирана 

местостоянка при км 493,700 на 

река Дунав 616/26.07.2001

5316 частна 25.03.2013
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24, ал.1 и чл. 27,

ал. 9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, скица
кв. 121,

УПИ VІ-1181 Държавен

прилежащ терен към обект

"Стопанска сграда - Автокантар с 

площ от 0,270 дка



5317 публична 26.03.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт ПИ № 000912 местност "Землище Ветово" Други

ПИ с площ от 3,468 дка, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен по 9-та жп линия в

междугарието Ветово - Сеново

Съставен нов АЧДС №

6747/06.12.2019 г.

5318 публична 27.03.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт ПИ № 000913 местност "Землище Ветово" Други

ПИ с площ от 71,373 дка, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен по 9-та жп линия в

междугарието Ветово - Сеново

Съставен нов АПДС №

6743/05.12.2019 г.

5319 частна 27.03.2013
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24, ал.1 и чл. 27,

ал. 9 и ал.10 от ПИ № 666002 местност "Лозята" Държавен

Свободен терен с площ от

8,678 кв.м 4892/27.06.11

5320 за 

поправка

 на АДС № 

5215/ 02.10.12 

г. частна 27.03.2013
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68  чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с

чл.72,ал.2 от ЗДС
ПИ №

20184.1.2271

да се чете: "ул. Огоста"

№ 15 Държавен няма промяна 5215/02.10.12

5321 частна 03.04.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68, чл. 2, ал. 3 и

чл. 71, ал. 1 от 

ЗДС,схеми на 

самост.обекти
ПИ №

63427.2.1503

ул. "Райко Даскалов " № 2,

етаж 1 Държавен

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.1503.1.2 по кад. 

Карта на гр. Русе, на едно ниво, със 

ЗП от 64,56 м2, заедно с 5,958 % 

ид. части от ОЧС,

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.1503.1.4 по кад. 

Карта на гр. Русе, на едно ниво, със 

ЗП от 29 м2, заедно с 2,673 % 

ид.части от ОЧС и др.

Със Заповед № ДС 9500-

225/04.04.2011 г. и 

Договор № 9600-23/ 

04.04.2011 г., самост. 

Обект в сграда с ид. 

63427.2.1503.1.2 по кад. 

Карта на гр. Русе е отдаден 

под наем на ПП ГЕРБ за 

срок от 5 г.

С Договор № 96-00-46/ 

21.05.2013 г. имотът по т.2 

от акта - самост. обект в 

сграда с ид. 

63427.2.1503.1.4 по кад. 

карта на гр. Русе, със ЗП от 

29 м2, заедно с 2,673 % 

ид.части от ОЧС е 

предоставен безвъзмездно 

за управление на община 

Русе, за нуждите на 

"Туристически 

информационен център"-

Русе

ЗА ИМОТА Е СЪСТАВЕН 

НОВ АЧДС № 5369/ 

15.10.2013 Г.

5322 частна 04.04.2013
с. Николово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с

чл.18,ал.1 от ЗДС и

скица ПИ № 000567 местност "Текето" Отписан

ПИ с площ от 36,734 дка с НТП - 

МОЧУРИЩЕ

Отписан като неправилно 

актуван със З-д № 5-95-00-

976/10.12.2014 г. на ОУ-

област Русе няма



5323 частна 04.04.2013
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24, ал.1 и чл. 27,

ал. 9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, скица ПИ № 039009 местност "Фъндъклията" Държавен

прилежащ терен към "Сграда с

друго предназначение - 

релейна станция" от стопански 

двор, с площ от 0,780 дка

Съставен нов АПДС №

2791-МВР/11.04.16 г.

5324 публична 11.04.2013
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл. 3,ал.1 от З-на

за жп транспорт кв. 1, УПИ ІІІ Други

прилежащ терен към жп гара

Сеново по 9-та жп линия с площ от 

1436 кв.м, заедно с

построената в него сграда - 

тоялетна със ЗП от 10 кв.м

5325 публична 11.04.2013
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл. 3,ал.1 от З-на

за жп транспорт кв. 1, УПИ ІV Други

прилежащ терен към жп гара

Сеново по 9-та жп линия с площ от 

1130 кв.м

5326 публична 12.04.2013
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл. 3,ал.1 от З-на

за жп транспорт ПИ № 000001 Други

ПИ с площ от 38 519 кв.м с НТП:

жп транспорт - терен по 9-та

жп линия в междугарието

Ястребово - Ветово

Съставен нов АПДС №

6748/09.12.2019 г.

5327 публична 12.04.2013
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС, З-д №

РД-09-332/ 07.04.03 г.- 

МОН, скица ПИ № 000633 Отписан

Хижа - масивна триетажна

сграда със ЗП от 120 кв.м

Отписан със З-д №

5-95-00-262/22.04.16 г.

на ОУ-област Русе 145/10.05.64

5328 частна 15.04.2013
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24, ал.1 и чл. 27,

ал. 9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, скица
кв. 158, 

УПИ V-2316 Държавен

прилежащ терен към "Гараж и

лаборатория" от стопански двор

с площ от 1554 кв.м

5329 частна 18.05.2013
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24, ал.1 и чл. 27,

ал. 9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, скица
ПИ №

279052 местност "Без местност " Държавен

Свободен терен с площ от

2,521 дка

5330 частна 18.05.2013

с. Горно 

Абланово,

общ. Борово

чл.68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24, ал.1 и чл. 27,

ал. 9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, скица кв.97, УПИ ІІ Държавен

Свободен терен от стопански двор 

с площ от 5100 кв.м

5331 публична 20.05.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота ПИ № 000517 местност "Землище Ветово" Други

ПИ с площ от 135,013 дка с НТП

-жп линия, представляващ терен в 

междугарието Ветово - Сеново

Съставен нов АПДС №

6535/02.08.2018 г. 119/06.10.1999

5332 публична 20.05.2013
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота ПИ № 080003 местност "Гарата" Други

ПИ с площ от 339,606 дка,

представляващ терен в

междугарието Ветово - Сеново

по 9-та жп линия

2/12.09.1950 г.,

119/06.10.1999 г.



5333 публична 20.05.2013
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота кв. 1, УПИ ІІ-20 Други

УПИ с площ от 3497 кв.м и 

изградените в него сгради: 

приемно здание - масивна едноет. 

Сграда със ЗП от 181 м2, магазия - 

масивна едноет. Сграда със ЗП от 

101 кв.м, четно помещение - 

масивна едноет. Сграда със ЗП от 

80 м2 и акумулаторно помещение - 

масивна едноет. сграда със ЗП от 

55 кв.м

2/12.09.1950 г.,

3/08.11.1951 г.,

12/08.11.1951 г.,

1348/21.03.2002

5334 частна 20.05.2013
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24, ал.1 и чл. 27,

ал. 9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, скица ПИ № 068034 местност "Люцерните" Държавен

Свободен терен с площ от

1,064 дка, с НТП - стопански двор

Съставен нов АЧДС №

6556/22.08.2018 г.

5335 частна 20.05.2013
с. Новград,

община Ценово

чл.68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24, ал.1 и чл. 27,

ал. 9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, скица ПИ № 050001 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

селскостопански обект - 

Свинарник с площ от 3,304 дка,

с НТП - "Друга животновъдна

ферма" 

5336 частна 20.05.2013
с. Новград,

община Ценово

чл.68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24, ал.1 и чл. 27,

ал. 9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, скица ПИ № 050020 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

сграда от стопански двор - 

"Фуражна кухня", с площ от

0,704 дка

5337 публична 20.05.2013
с. Кривня  

   общ. Ветово

чл. 68 от ЗДС, чл.2,

ал. 2,т.2 от ЗДС,

във връзка с чл. 3,

ал.1 от З-на за ЖП

транспорт, скица ПИ № 000423 Други

ПИ с площ от 117,735 дка, с

НТП - жп линия,

предствалвяващ терен по 9-та

жп линия в междугарието

Ветово - Сеново

Съставен нов АПДС №

6766/11.12.2019 г. 119/06.10.99 г.

5338 частна 22.05.2013

с. Долна 

Студена,

общ. Ценово

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 050020 местност "Стопански двор 1" Държавен

прилежащ терен към сграда

от стопански двор - "Конюшня",

с площ от 2,790 дка

5339 публична 27.05.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 от ЗДС, чл.2,

ал. 2,т.2 от ЗДС,

във връзка с чл. 3,

ал.1 от З-на за ЖП

транспорт, скица
кв. 179, ПИ №

1892 Други

ПИ с площ от 3786 кв.м,

представляващ прилежащ терен

по 9-та жп линия в

междугарието Ястребово - 

Ветово

5340 публична 27.05.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 от ЗДС, чл.2,

ал. 2,т.2 от ЗДС,

във връзка с чл. 3,

ал.1 от З-на за ЖП

транспорт, скица ПИ № 000351 местност "Землище Ветово" Други

ПИ с площ от 192,069 дка, с

НТП: жп линия - терен по 9-та

жп линия в междугарието

Ястребово - Ветово

Съставен нов АПДС №

6460/16.02.2018 г. 119/06.10.99 г.



5341 публична 17.06.2013
гр. Русе,

община Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.2,

т.4 във връзка с чл.

71 от ЗДС, З-д №

44/09.06.86 г. на

МЗГ, скици ПИ № 63427.96.6 местност "Орта екенлик" Други

ПИ с площ от 2351 кв.м и 

изградената в него масивна

едноетажна сграда с ид.

63427.96.6.1 със ЗП от 127 м2,

с предназначение - друг вид 

сграда за обитаване, 

представляващ "Крайградска

къща за гости"

4064/13.12.06 г.,

4761/24.11.73 г.

5342 публична 17.06.2013
с. Бъзън,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2,т.2 от

ЗДС във връзка с 

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт и

скица ПИ № 000407 местност "Землище Ветово" Други

ПИ с площ от 136,579 дка, с

НТП: жп линия - терен по 9-та

жп линия в междугарието

Ястребово - Ветово

Съставен нов АПДС №

6548/10.08.2018 г. 119/06.10.99

5343 публична 18.06.2013
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2,т.2 от

ЗДС във връзка с 

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт и

скица ПИ № 000301 Други

ПИ с площ от 0,868 дка,

представляващ терен по 4-та

жп линия в междугарието

Иваново - Две могили

Съставен нов АПДС №

6745/05.12.2019 г.

5344 частна 18.06.2013
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 374001 местност "Полето" Държавен

прилежащ терен към "Сграда

с друго предназначение" 

/ кланница / и "Краварник" от 

Стопански двор с площ от 16,833 

дка 5217/03.10.2012

5345 частна 18.06.2013
с. Обретеник,

общ. Борово

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 408002 местност "В село" Държавен

прилежащ терен към "Сграда

за портиерни", "Сграда с друго

предназначение", "Сграда с

друго предназначение", 

"Хангар" и "Сграда с друго

предназначение" от "Стопански

двор" с площ от 14,155 дка

5346 частна 21.06.2013
с. Щръклево,

община Иваново

чл. 68 във връзка с 

чл.2, ал.3 и чл.71, ал.2 

от ЗДС, счетоводна 

справка, техническа 

справка и скица на 

сграда
кв. 105, УПИ

ХІ-2213

ул. "Здравец" № 2г, 

бл. МО-1, ет.2, ап.6 Държавен

апартамент № 6, ет.2 в масивна

двуетажна сграда, изградена в

ПИ № 2213, за който е отреден

УПИ ХІ в кв. 105 по кад.план на

с. Щръклево, със ЗП от 48,64 м2, 

заедно с прилежащите му: избено 

помещение № 3 с площ от 4,68 м2, 

таванско помещение № 4 с площ 

от 7,28 м2 и 

17,49 % ид.части от ОЧС и от ОПС

169/28.12.50 г.,

актуализиран

169/20.04.66 г.

5347 частна 24.06.2013
с. Червен,

общ. Иваново

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 058001 местност "Леската" Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 1,043 дка

Съставен нов АЧДС №

6899/19.06.2020 г.



5348 частна 09.07.2013
с. Ценово,

община Ценово

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 044003 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към "Сграда

битова" от Стопански двор, с

площ от 0,503 дка

5349 публична 09.07.2013
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2,т.2 от

ЗДС във връзка с 

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт и

скица ПИ № 000300 Държавен

ПИ с площ от 5,365 дка, с НТП

жп линия: терен по 4-та жп

линия в междугарието Иваново-

Две могили

Съставен нов АПДС №

6744/05.12.2019 г.

5350 частна 17.07.2013
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68, чл.2, ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

11 от ЗН, удостовер.

От РОС, чл.24,ал.1

и чл.27,ал.9 от

ЗСПЗЗ и др. ПИ № 238094 местност "Брястов дол" Държавен

1/2 идеална част от ПИ №

238094 по КВС на село

Тръстеник, целия с площ от

11,000 дка, с НТП - нива

За полученият в дял от

държавата новообразуван 

ПИ № 238098 с площ от 

5500 м2 е съставен нов 

АЧДС № 6271/25.11.2015 г.

5351 частна 17.07.2013
с. Иваново,

общ. Иваново

чл. 68, чл.2, ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

11 от ЗН, удостовер.

От РОС, чл.24,ал.1

и чл.27,ал.9 от

ЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

32095.159.9

местност "Голямото

 равнище" Държавен

ПИ с площ от 7900 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП - нива

5352 частна 17.07.2013
с. Иваново,

общ. Иваново

чл. 68, чл.2, ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

11 от ЗН, удостовер.

От РРС-Русе и др.
ПИ №

32095.134.92 местност "Кофарка" Отписан

1/2 идеална част от ПИ №

32095.134.92 по кад. Карта на

с. Иваново, целия с площ от

5001 м2, с ТПТ: земеделска, с

НТП - нива

Отписан със З-д №

5-95-00-625/02.07.15 г.

на ОУ-област Русе

5353 частна 17.07.2013
с. Иваново,

общ. Иваново

чл. 68, чл.2, ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

11 от ЗН, удостовер.

От РРС-Русе и др.
ПИ №

32095.113.18 местност "Гарвалов елак" Държавен

1/2 идеална част от ПИ №

32095.113.18 по кад. Карта на

с. Иваново, целия с площ от

18451 м2, с ТПТ: земеделска, с

НТП - нива

За полученият в дял от

държавата новообразуван 

ПИ № 32095.113.43 с площ 

от 9227 м2 е съставен нов 

АЧДС № 6272/25.11.2015 г.

5354 частна 19.07.2013
с. Червен,

общ. Иваново

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 058006 местност "Леската" Отписан

Свободен терен от Стопански

двор с площ от 3,617 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-25/20.01.20 г.

на ОУ - област Русе

5355 частна 16.08.2013
с. Червен,

общ. Иваново

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 058008 местност "Леската" Отписан

Свободен терен от Стопански

двор с площ от 1,740 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-13/14.01.2020 г.  

На ОУ-област Русе



5356 публична 16.08.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.2, т.2 и чл.

15 от ЗДС, РМС №

961/30.12.11 г. и др.
ПИ №

63427.8.894

Източна промишлена зона

ІІ-А етап Държавен

текста: " … ПИ с идентификатор

63427.8.894 по кад. Карта на

гр. Русе с площ 69 222 м2 …"

се изменя, както следва:

"   ……...   ПИ с идентификатор

63427.8.894 по кад. Карта на

гр. Русе с площ 68 687 м2….." 5213/19.09.12г.

5357 частна 21.08.2013
с. Ново село,

община Русе

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 82, ПИ №

1002 Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 20,415 дка

5358 частна 21.08.2013
с. Ново село,

община Русе

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 82, ПИ №

1009 Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2,744 дка

5359 частна 26.08.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

63427.179.7 местност "Под ормана" Държавен

прилежащ терен към

"Автомивка" от Стопански двор

с площ от 357 м2 4391/27.06.08 г.

5360 частна 27.08.2013
с. Червен,

общ. Иваново

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 058004 местност "Леската" Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 3,679 дка

5361 частна 02.09.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

ПМС № 114/49 г. по

ЗОЕГПНС, скица
ПИ №

63427.2.777 ул. "Никола Палаузов" № 13 Държавен

479/85/768 идеални части от

ПИ с идентификатор 63427.2.777 

по кад. Карта на гр. Русе, с площ от 

768 кв.м

313/28.12.50 г.,

3993/16.08.06 г.

5362 частна 04.09.2013
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл. 68 от ЗДС във 

връзка с чл.2, ал.3

и чл. 18, ал. 1 от ЗДС, 

скици на имота
кв. 64, УПИ

V-457 Отписан

250/4250 идеални части от

УПИ V-457 в кв. 64 по рег. план

на с. Бъзовец, целият с площ от

4250 кв.м, представляващ

застроено дворно място

Отписан със З-д №

5-95-00-38/23.01.14 г. на

ОУ-област Русе

85/24.10.94 г.,

1591/02.07.02 г.

5363 частна 04.09.2013
с. Борисово,

общ.Сливо поле

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 003001 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда

"Ветеринарна лечебница" от

"Стопански двор", с площ от

0,825 дка



5364 частна 23.09.2013

с. Долна 

студена, общ. 

Ценово

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 050003 местност "Стопански двор 1" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Краварник" с площ от 4,824 дка

5365 частна 23.09.2013

с. Долна 

студена, общ. 

Ценово

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 050004 местност "Стопански двор 1" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Краварник" с площ от 3,059 дка

5366 частна 07.10.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 177, УПИ

V "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Стопанска постройка" от

"Стопански двор", с площ от

606,80 кв.м

5367 частна 07.10.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др.
кв. 177, УПИ

VІ "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 

"Стопанска постройка" от

"Стопански двор", с площ от

1496,50 кв.м

5368 частна 11.10.2013

с. Долна

Студена,

общ. Ценово

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др.
ПИ № 

051009 Държавен

прилежащ терен към сграда

"Краварник" от Стопански

двор с площ от 4,940 дка

5369 частна 15.10.2013
гр. Руде,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл. 2, ал. 3 и РМС №

398/05.07.13 г.,

скица № 706/13 г.,

схема на самост. 

обект и др.
ПИ №

63427.2.1503

ул."Александровска" № 61-

за поземления имот, 

ул."Райко Даскалов" № 2,

ет.2 - за самостоятелните

обекти в сградата Държавен

ПИ с площ от 536 м2, заедно

с част от построената в него 

триетажна масивна сграда с 

идентификатор 63427.2.1503.1, 

представляваща 4 самост. Обекти 

и прилежащи части

Със З-д № 5-95-00-201/

24.03.2017 г. на ОУ-област 

Русе се отписва ПИ № 

63427.2.1503 с площ 536 

м2, заедно с 3 броя СО в 

нея

843/28.12.50 г.,

374/18.12.00 г.,

375/18.12.00 г.,

5153/11.06.12 г.,

5321/03.04.13 г.

5370 публична 01.11.2013
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, 

скица на имота кв. 166, УПИ І Други

УПИ с площ от 88278 м2, заедно

с изградените в него 16 броя 

сгради

42/43/28.12.50 г.,

44/45/28.12.50 г.,

385/26.03.96 г.,

1349/21.03.02 г.,

1350/21.03.02 г.

5371 частна 01.11.2013
с. Чилнов,

общ. Две могили

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 063017 Държавен

прилежащ терен към сграда 

"Обор" от стопански двор с

площ от 4,998 дка



5372 частна 18.11.2013
гр. Русе,

община Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ,

Нот.акт и др.
ПИ № 

63427.2.1912

бул."Генерал Скобелев" 48

бл. "Поп Харитон", вх. 2, ет. 1, 

ап.1 Други

Самост. обект в сграда с ид.

 63427.2.1912.3.1 със ЗП от 122,77 

м2, представляващ ап. № 1, 

заедно с изба № 1 с площ от 5,44 

м2 и 1,923% от ОЧС и от ОПС няма

5373 публична 21.11.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

с чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.12 от З-на за

водите и др.
ПИ №

63427.3.510 Други

ПИ с площ от 9899 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, НТП: за друг вид водно

течение, водна площ, съоръжение - 

Крайбрежна заливаема ивица на 

р. Дунав няма

5374 публична 21.11.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

с чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.12 от З-на за

водите и др.
ПИ №

63427.132.6 Други

ПИ с площ от 4344 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, НТП: за друг вид водно

течение, водна площ, съоръжение - 

Крайбрежна заливаема ивица на 

р. Дунав няма

5375 публична 21.11.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

с чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.12 от З-на за

водите и др.
ПИ №

63427.132.8 Други

ПИ с площ от 6501 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, НТП: за друг вид водно

течение, водна площ, съоръжение - 

Крайбрежна заливаема ивица на 

р. Дунав няма

5376 публична 21.11.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

с чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.12 от З-на за

водите и др.
ПИ №

63427.132.10 Други

ПИ с площ от 37926 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, НТП: за друг вид водно

течение, водна площ, съоръжение няма

5377 частна 25.11.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.4.2403

бул."България" № 118,

к-с "Дружба" 2, ЖСК

"Левента", вх.2, ет. 0

/  партерен / Други

Самост.обект в сграда с ид.

63427.4.2403.2.19 със ЗП от

27,38 м2, с предназначение:

за търговско дейност, ведно с

0,669 % ид.части от ОЧС и от

ОПС, представляващ обект

"Тото пункт" 12/04.05.99 г.

5378 частна 29.11.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.7.659.6

жк "Здравец-север"

ул. "Чумерна"

Други

Сграда с ид. 63427.7.659.6 със

ЗП от 13 м2, с предназначение:

сграда за търговия, 

представляваща обект "Тото пункт 

Чумерна" 33/11.06.99 г.



5379 частна 29.11.2013
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС, във връзка с чл.6 

от ЗИ на БКП, БЗНС …, 

З-д № 1002/ 06.04.92 

г. на МФ и др.
кв. 176, УПИ

VІІ пл."Екзарх Йосиф І" № 3 Държавен

Самостоятелен обект в  сграда за 

обществено обслужване - 

масивна, четириетажна със ЗП от 

1426,36 м2 и РЗП 6088,62 м2, 

представляваща част от І-ви етаж с 

ОЗП 333,30 м2, както и част от 

сутерена със ЗП 183,50 м2, ведно с 

9,094% ид.части от ОЧС и от ОПС няма

5380 частна 03.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.1.183

кв. "Възраждане",

ул. "Плиска" № 94, ет 0

/ партерен / Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.1.183.2.8 със ЗП от

49,15 м2, с предназначение: за 

търговска дейност, заедно с 

0,713% ид.части от ОЧС и от ОПС, 

представляващ обект "Тото пункт" 9132/18.11.92 г.

5381 частна 03.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.2.2220

бул."Цар Освободител"

№ 108, вх. 3, ет. 1, ап. 3 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.2220.13.3 със ЗП от

84,40 м2, представляващ 

апартамент № 3, заедно с изба № 

3 с площ от 4,64 м2, таван № 3 с 

площ от 4,32 м2 и 1,82% ид.части 

от ОЧС и от ОПС 1655/31.08.61 г.

5382 частна 03.12.2013
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000595 местност "Ясак" Отписан

0,600 дка от ПИ № 000595 по

КВС на землището на с.

Писанец, целия с площ от

1,851 дка, представляващ 

земеделска земя

Отписан със З-д №

5-95-00-252/30.01.15 г.

на ОУ-област Русе

5383 частна 03.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.2.1628

ул."Петко Д. Петков" № 10,

вх.2, ет.0 / партерен / Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.1628.4.23 със ЗП от 

24 м2, с предназначение: за 

търговска дейност, заедно с 0,84% 

ид.части от ОЧС и от ОПС, 

представляващ обект "Тото пункт" 5874/09.11.99 г.

5384 частна 03.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.5.605 ул."Димчо Дебелянов" № 57 Други

Сграда с ид. 63427.5.605.1 със 

ЗП 26 м2, с предназначение: 

сграда за търговия - масивна, 

едноетажна за обект "Тото пункт" 34/11.06.99 г.

5385 частна 06.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.2.395

ул."Неофит Бозвели" № 22,

вх.2, ет.1 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.395.1.40 със ЗП от 

65,31 м2, с предназначение: за 

търговска дейност, заедно с 2,22% 

ид.части от ОЧС и от ОПС, 

представляващ обект "Тото пункт" 5873/09.11.76 г.



5386 публична 10.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл.2, ал.2, т.4 и 

чл.71,ал.1 от ЗДС , 

договор за замяна от 

16.01.98 г., скица
ПИ №

63427.7.80

кв. "Здравец"

 ул."Байкал" № 6 Други

ПИ с ид. 63427.7.80 с площ от

4241 м2, заедно с изградената в 

него сграда с ид. 63427.7.80.1 - 

монолитна, двуетажна със 

сутерен, със ЗП от 543 м2, 

представляваща Учебен център

5110/28.10.74 г.,

5868/29.10.76 г.,

98/17.07.95 г.,

16/14.05.99 г.

5387 частна 11.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.5.725 ул."Шипка" № 43 Други

Сграда с ид. 63427.5.725.3 със ЗП  

от 24 м2, с предназначение: сграда 

за търговия, представляваща "Тото 

пункт"

Отписан със З-д №

5-95-00-668/09.10.17 г.

на ОУ - област Русе няма

5388 публична 12.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл.2,ал.2 , т.4 и 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

Решение № 297/ 

26.04.06 г. на МС и 

др.
ПИ №

63427.7.368 ул. "Рига" № 1 Други

Сграда с ид. 63427.7.368.1 - 

масивна, двуетажна със ЗП от 213 

м2 и сутерен, с предназначение: 

административна, делова сграда

9052/24.10.91 г.,

562/21.06.01 г.

5389 частна 12.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.2.1531

ул."Александровска" № 70

бл. 5, вх. 2, ет. 0 / партер / Други

Самостоятелен обект в сграда

със ЗП от 85,60 м2, с 

предназначение: за търговска 

дейност, заедно със 7,92% 

ид.части от ОЧС и от ОПС, 

представляващ обект "Тото пункт" 1649/23.08.61 г.

5390 частна 13.12.2013
гр. Борово,

общ. Борово

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

05611.1.1301 ул."Шести септември" № 35а Други

Сграда с ид. 05611.1.1301 със

ЗП от 30 м2, с предназначение: 

сграда за търговия: Тото пункт 35/11.06.99 г.

5391 частна 19.12.2013
с. Помен,

общ. Две могили

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 105021 местност "Край село" Държавен

ПИ с площ от 4,679 дка, с НТП:

друга селскостопанска

територия

5392 публична 19.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.4 и чл.71

ал.1 от ЗДС, РМС №

297/26.04.06 г. и др.
ПИ №

63427.5.741 ул. "Шипка" № 55 Други

ПИ с площ от 431 м2, заедно с

изградената в него сграда с ид. 

63427.5.741.1 - масивна, 

двуетажна, със ЗП от 155 м2, с 

предназначение: делова, 

административна сграда

Съставен нов АЧДС №

6226/16.06.2015 г.

7239/07.09.80 г.,

7241/07.09.80 г.,

7242/07.09.80 г.,

7243/07.09.80 г.,

7244/07.09.80 г.,

1366/23.04.98 г.

5393 частна 19.12.2013
с. Помен,

общ. Две могили

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 105006 местност "Край село" Държавен

ПИ с площ от 1,415 дка, с НТП:

друга селскостопанска

територия



5394 частна 19.12.2013
с. Помен,

общ. Две могили

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 105020 местност "Край село" Държавен

ПИ с площ от 2,291 дка, с НТП:

друга селскостопанска

територия

5395 частна 27.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.8.503

Източна промишлена зона

Други

ПИ с площ от 2042 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг

вид производствен, складов

обект 7992/17.12.84 г.

5396 частна 27.12.2013
с. Борисово,

общ.Сливо поле

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

073006 местност "Ялията" Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2,128 дка

5397 публична 27.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71

от ЗДС, разделит.

Протокол от 29.07. 99 

г., счет.справка на 

ДМА и др.
ПИ №

63427.2.923

пл. "Александър 

Стамболийски" № 1 Други

част от сграда с ид. 

63427.2.923.7, представляваща: 

самост. Обект в сграда с ид. 

63427.2.293.7.4 със ЗП 237 м2, ет.1, 

самост. Обект в сграда с ид. 

63427.2.293.7.5 със ЗП 1521 м2, 

ет.2 от сградата, с 

предназначение: за делова и 

административна дейност и прил. 

части: сутерен с площ от 300 м2, 

таван с площ от 114 м2, ведно с 

19,10 % ид.ч. от ОЧС 117/06.10.99

5398 частна 27.12.2013
с. Помен,

общ. Две могили

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 105010 местност "Край село" Държавен

Свободен терен от Стопански 

двор с площ от 3,573 дка

5399 частна 27.12.2013
с. Стамболово,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 029013 местност "Аша кору" Държавен

Свободен терен от Стопански 

двор с площ от 1,367 дка

5400 частна 27.12.2013
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63668.151.1111 ул. "Бачо Киро" № 1, ет. 1 Други

Самостоятелен обект в сграда 

с ид. 63668.1111.1.3 със ЗП от

48 м2, заедно с припадащите се

ид.части от ОЧС, с 

предназначение: за търговска 

дейност, представляващ обект 

"Тото пункт" няма



5401 частна 27.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, присъда 

№ 16/15.02.75 г. на 

Окръжен съд-Русе, 

одобрена с решение 

№ 220/18.04.75 г. на 

ВС на НРБ и др.
ПИ №

63427.4.2289 ул. "Страцин" № 17 Държавен

1/5 идеална част от ПИ с ид.

63427.4.2289, целият с площ от

453 м2, заедно с 1/5 ид.част от

ІІ-ри етаж на сграда с ид.

63427.4.2289.1 със ЗП 108 м2,

таван с площ 49 м2, маза с площ 

41 м2, ведно с ид.ч от ОЧС

Съставен акт № 5438

21.03.2014 г. за поправка 

на АЧДС № 5401/ 

27.12.2013 г.

3220/16.05.66 г.,

5571/09.10.75 г.,

331/21.09.00 г.

5402 частна 27.12.2013
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др. ПИ № 444 Други

сграда 01 - масивна, едноетажна 

със ЗП 32,60 м2, построена 1969 г. 

върху ПИ № 444 по кад.план на с. 

Тръстеник, отреден за парк - 

общинска собственост

5403 публична 27.12.2013
гр. Мартен,

община Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от

ЗДС,чл.12,ал.2 от

З-на за водите, 

влязло в сила 

решение на РОС и др. ПИ № 000041 местност "Калето" Държавен

ПИ с площ от 74,293 дка, с

НТП: друго водно течение,

водна площ, съоръжение - 

Крайбрежна залиеваема ивица 4031/16.10.06 г.

5404 частна 30.12.2013

с. Голямо

Враново,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000063 Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 1,915 дка

5405 частна 30.12.2013

с. Голямо

Враново,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000067 Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2,045 дка

5406 частна 30.12.2013

с. Голямо

Враново,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000064 Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 1,282 дка

5407 частна 30.12.2013
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

20184.1.2300 Държавен

прилежащ терен към сграда от

Стопански двор с площ  591 м2



5408 частна 30.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.7.160

кв. "Здравец"

бул. "Липник" № 62,

вх. 4, ет. 0, обект 1 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.7.160.1.166 със ЗП

от 46,45 м2, с предназначение:

за търговска дейност, 

представляващ  обект "Тото пункт"

5409 частна 30.12.2013
с. Щръклево,

община Иваново

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
кв. 4, УПИ

І-739 ул. "Тракия" № 16 Други

сграда 8 - едноетажна, масивна

със ЗП от 47 м2, представляваща 

обект "Тото пункт", построена 

върху ПИ № 739 по кад. План на с. 

Щръклево върху терен - общинска 

собственост 354/19.09.80 г.

5410 частна 30.12.2013
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, решение 

№ 1157/01.10.80 г.-

РГС, чл.8 от НСДВ, 

АОИ от 20.11.81 г. и 

др.
ПИ №

63427.5.708 ул. "Сини камъни" № 17 Държавен

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.5.708.1.1 със ЗП от

96 м2 - целия І-ви етаж на 

масивна, двуетажна сграда, ведно 

с 1/2 ид.част от ПИ с ид. 

63427.5.708, целият с площ 358 м2

7573/26.01.82 г.,

474/22.03.01 г.

5411 частна 16.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.2.3940

ул. "Александровска" № 97

бл. 307, вх. 4, ет. 0 / партер / Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.3940.7.24 със ЗП от 

46 м2, с предназначение: за 

търговска дейност, заедно с 1,87% 

ид. Части от ОЧС и от ОПС, 

представляващ обект "Тото пункт" 7539/17.10.81 г.

5412 частна 16.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, З-д № 

РД01/1196/ 05 г. на 

зам. Кмета на общ. 

Русе, скица
ПИ №

63427.8.517 бул. "Тутракан" № 30-А Отписан

ПИ с площ от 2379 м2, с начин

на трайно ползване - за друг вид 

производствен, складов обект

Отписан със З-д №

5-95-00-135/13.03.18 г.

на ОУ - област Русе

4816/12.03.74 г.,

776/05.12.01 г.,

3609/20.06.05 г.

5413 частна 17.01.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

20184.1.2143.1.3

бул. "България" № 69,

вх. 2, ет. 1 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 20184.1.2143.1.5 със ЗП

70 м2, с предназначение: за  

търговска дейност, представляващ 

обект "Тото пункт", ведно с 20 % от 

ОЧС . Масивна, триетажна 344/01.08.85 г.

5414 частна 20.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС,чл.20 от

НСДТ, АОИ от

13.12.79 г., скица
ПИ №

63427.4.2278 ул. "Клисура" № 29 Държавен

1/2 идеална част от втория етаж

на сграда с идентификатор 

63427.4.2278.1 по КК на гр. Русе: 

масивна, двуетажна, жилищна със 

ЗП от 106 м2, ведно с 1/4 ид.част 

от маза и таван и от ОЧС и от ОПС

7186/04.07.80 г.,

294/13.09.2000 г.



5415 частна 22.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, 

Декларация за 

дарение на 

държавата, вписана в 

Сл.вписвания - Русе, 

скица
ПИ №

63427.10.536

кв. Средна кула,

ул. "Тодор Страшимиров" Държавен

ПИ с площ от 454 м2, с ТПТ: 

урбанизирана, НТП: ниско 

застрояване / до 10 m / 4719/18.07.73 г.,

364/26.06.97 г.

5416 частна 23.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 от ЗДС,

чл.14 от Закона за

хазарта и & 9 ог

Преходните и закл.

Разпоредби на ЗХ и 

др.
ПИ №

63427.2.5004

бул. "Цар Освободител" № 123 

,ет. 1 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.2.5004.1.101 със ЗП от 

170,25 м2, с предназначение: за 

делова и административна 

дейност, заедно с 2,1774 % ид.ч. от 

сградата и от ОПС, представляващ 

административен и приемателен 

тото пункт, както и самостоятелен 

обект в сграда с ид. 

63427.2.5004.1.102 със ЗП от 99,86 

м2, заедно с 1,2769 % ид.части от 

ОЧС и от ОПС, представляващ 

административен обект

9170/20.03.93 г.,

допълнен на

17.08.1994 г.

5417 частна 28.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, З-д № 

РД01/1196/ 05 г. на 

зам. Кмета на общ. 

Русе, скица
ПИ №

63427.11.173 кв. ДЗС, ул. "Чинар" Държавен

ПИ с площ от 1080 м2, заедно с

изградената в него едноетажна

масивна сграда с идент.

63427.11.173.1 със ЗП от 297 м2,

с предназначение:

селскосотпанска сграда 3914/27.03.2006

5418 частна 28.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, З-д № 

РД01/1196/ 05 г. на 

зам. Кмета на общ. 

Русе, скица
ПИ №

63427.11.172 кв. ДЗС, ул. "Чинар" Държавен

ПИ с площ от 946 м2, заедно с

изградената в него едноетажна

масивна сграда с ид.

63427.11.172.1 със ЗП от 303 м2,

с предназначение:

селскостопанска сграда 3330/22.02.2005

5419 частна 28.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, ПМС № 

81/06.04.1949 г. по 

ЗОЕГПНС, скица
ПИ №

63427.2.4992 ул. "Николаевска" № 1 Държавен

ПИ с площ от 150 м2 с НТПТ:

 урбанизирана,  НТП: ниско 

застрояване / до 10 m /

422/28.12.50 г.,

588/25.06.01 г.

5420 частна 28.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, Окръжно 

ВО-31/24.06.80 г. на 

МФ, скица на сграда
ПИ №

63427.2.641 ул. "Олимпи Панов" № 13 Държавен

1/4 идеална част от сграда с

ид. 63427.2.641.2 - масивна,

двуетажна, цялата със ЗП от

81 м2, 1/4 идеална част от

източен  изападен таван, заедно

със съответния % от ОЧС и от ОПС, 

представляващ жилищна сграда

7413/27.11.80 г.,

449/06.03.01 г.



5421 частна 28.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, З-д № 

РД01/1196/ 05 г. на 

зам. Кмета на общ. 

Русе, скица
ПИ №

63427.8.510 бул. "Тутракан" № 30-А Държавен

ПИ с площ от 3768 м2, с НТП:

за друг вид производствен,

складов обект

4816/12.03.74 г.,

776/05.12.01 г.,

3607/20.06.05 г.

5422 частна 28.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3,чл.71,ал.1

от ЗДС, ПМС № 85/

06.04.1949 г. по

ЗОЕГПНС, скица
ПИ №

63427.2.638 ул. "Александровска" № 28 Държавен ПИ с площ от 460 м2

355/28.12.50 г.,

2829/13.10.03 г.

5423 частна 28.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3,чл.71,ал.1

от ЗДС, ПМС № 58/

04.08.1949 г. по

ЗОЕГПНС, скица
ПИ №

63427.2.678 ул. "Александровска" № 41 Държавен

4,20% ид.части от ПИ, целия с

площ от 217 м2, заедно с 4,20%

ид.части от изградената в него 

триетажна масивна сграда с ид. 

63427.2.678.2, цялата със ЗП от 170 

м2

362/28.12.50 г.,

2697/25.08.03 г.

5424 частна 30.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС, във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

скица
ПИ №

63427.4.1739 ул. "Йосиф Хербст" № 32 Държавен ПИ с площ от 243 м2 1727/16.09.02 г.

5425 частна 30.01.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3,чл.71,ал.1

от ЗДС, ПМС № 26/

06.04.1949 г. по

ЗОЕГПНС, скица
ПИ №

63427.2.627 ул. "Атанас Буров" № 2 Държавен ПИ с площ от 477 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-24/12.01.2015 г.

на ОУ-област Русе

7/28.12.50 г.,

1546/18.06.02 г.

5426 частна 14.02.2014
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.72, ал.2 от ЗДС,

скица на имота
ПИ №

05611.1.172 Държавен

текста: " … с начин на трайно

ползване: за дърводобивна и

дървопреработвателна

промишленост …", да се чете:

" … трайно предназначение на

територията: урбанизирана,

начина на трайно ползване:

За обект комплекс  за социални

грижи …" 4749/18.11.2010

5427 частна 14.02.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, ПМС

№№ 22,41 и 71/

04.08.1949 г. по

ЗОЕГПНС, протокол

от съдебно 

споразумение и др.
ПИ №

63427.2.146 ул. "Генерал Гурко" № 13 Държавен

11/20 ид.части от ПИ с ид.

63427.2.146, целият с площ от

1570 м2, 11/20 ид.части от

изградената в него масивна

едноетажна сграда с ид.

63427.2.146.1 със ЗП от 291 м2,

с предназначение: друг вид сграда 

за обитаване и 11/20 ид.части от 

самост.обект в сграда с ид. 

63427.2.146.4.3 със ЗП от 76,92 м2, 

с предназначение: жилище, 

апартамент, заедно с 11/20 

ид.части от таван с площ от 22 м2 

и 22% ид.ч. от ОЧС с ид. 

63427.2.146.4

103/25.07.50 г.,

2355/16.05.03 г.



5428 частна 24.02.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, 

решение № 572/ 

27.09.2013 г. на МС, 

схема
ПИ №

63427.2.1438

ул."Църковна независимост" № 

16, ет. 12 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с 

ид. 63427.2.1438.1.30, разположен 

на част от 12 етаж със ЗП от 197 м2 

в 17-етажна масивна сграда, 

заедно с 5,70 % ид.части от ОЧС

6289/28.02.78 г.,

135/14.12.99 г.,

5282/25.01.13 г.

5429 публична 24.02.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС, З-д № 

56/24.02.95 г. на МФ, 

МП и НСИ, решение 

№ 572/27.09.13 г. на 

МС, схема
ПИ №

63427.2.1438

ул."Църковна независимост"

№ 16, ет. 10 Други

Самостоятелен обект в сграда с 

ид. 63427.2.1438.1.7, разположен 

на три нива, включващ целите 10 и 

11 етаж, всеки със ЗП от 266 м2 и 

част от 12-ти етаж със ЗП от 40 м2, 

представляващ част от 17-етажна 

сграда, заедно с тавански етаж, с 

изключение на едно помещениеу 

находящо се в северната част на 

сградата и 14,30%  ид. части от 

сградата

6289/28.02.78 г.,

135/14.12.99 г.,

5282/25.01.13 г.

5430 частна 25.02.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС, във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС,

Постановление от 

10.02.66 г. на съдия-

изпълнител на ІІ-ри 

район на РНС, въз 

основа на изп.лист по 

гр.д.№ 161/49 г. на 

РОС и др.
ПИ №

63427.2.773 ул. "Батак" № 4 Отписан

94,91/490 ид.части от ПИ с ид.

63727.2.773, целият с площ от

490 м2, с ТПТ: урбанизирана и

НТП: средно застрояване / до 10 m 

/

Отписан със З-д №

5-95-00-14/10.01.2018 г.

на ОУ - област Русе

3431/1292/

23.09.1966 г.,

актуализиран на

17.10.1994 г.,

4070/21.12.2006

5431 публична 26.02.2014
с. Сандрово,

община Русе

чл.68 и чл.2,т.2 от

ЗДС, във вразка с чл.

13,ал.1,т.3 от З-на за

водите, скица ПИ № 000033 Държавен

ПИ с площ от 11,776 дка, с НТП:

водостопанско съоръжение - 

отводнителна помпена станция

ОПС - 1 Сандрово от

"Отводнителна система -

Сандрово"

5432 частна 11.03.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и 5, чл.

163,ал.1 от З-на за

горите, чл. 9 от З-на 

за лова и опазване на 

дивеча, Решение № 

398/16.06.97 г. на ПК, 

скица
ПИ №

63427.104.12 местност "Лагера" Отписан

ПИ с площ от 37 669 кв.м, с

ТПТ: горска, НТП: друг вид

дървопроизводителна гора

Отписан със заповед №

5-95-00-1087/11.11.15 г.

на ОУ-област Русе 4087/06.03.07 г.



5433 частна 11.03.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и 5, чл.

163,ал.1 от З-на за

горите, чл. 9 от З-на 

за лова и опазване на 

дивеча, Решение № 

1/01.01.99 г. на ОбСЗГ-

Русе, скица
ПИ №

63427.104.14 местност "Лагера" Отписан

ПИ с площ от 44 247 кв.м, с

ТПТ: горска, НТП: друг вид

дървопроизводителна гора

Отписан със заповед №

5-95-00-1087/11.11.15 г.

на ОУ-област Русе

2870/11.11.03 г.,

4088/06.03.07 г.

5434 частна 12.03.2014
гр. Русе,

община Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и 5, чл.

163,ал.1 от З-на за

горите, чл. 9 от З-на 

за лова и опазване на 

дивеча, Решение № 

784/30.06.00 г. на 

ОбСЗГ-Русе, скица
ПИ №

63427.270.7

землището на кв. Средна

кула, местност "Мерата" Други

ПИ с площ от 15615 кв.м, с

ТПТ: горска и НТП: ниско

застрояване 4308/19.03.2008

5435 частна 12.03.2014
гр. Русе,

община Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и 5, чл.

163,ал.1 от З-на за

горите, чл. 9 от З-на 

за лова и опазване на 

дивеча, Решение № 

784/30.06.00 г. на 

ОбСЗГ-Русе, скица
ПИ №

63427.270.16

землището на кв. Средна

кула, местност "Мерата" Отписан

ПИ с площ от 25880 кв.м, с

ТПТ: горска и НТП: ски писта

Отписан със заповед №

5-95-00-1087/11.11.15 г.

на ОУ-област Русе 4299/27.12.2007

5436 частна 17.03.2014
с. Борисово,

общ.Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

073008 местност "Ялията" Държавен

свободен терен от "Стопански

двор" с площ от 3,096 дка няма

5437 частна 18.03.2014
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

05611.170.2 местност "Бежене" Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопански обект" в

стопански двор с площ  2304 м2 няма

5438 частна 21.03.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.72,ал.2

от ЗДС, скица
ПИ №

63427.4.2289 ул. "Страцин" № 14 Държавен

текста: "1/5 идеална част от

ПИ 63427.4.2289 …", да се чете:

"1/10 идеална част от ПИ с ид.

63427.4.2289 …" 5401/27.12.2013



5439 частна 03.04.2014
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 000097 местност "Край село" Държавен

Свободен терен от "Стопански

двор", с площ от 8,403 дка

5440 частна 03.04.2014
гр. Глоджево,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв.135, УПИ

ІІІ Пп 1601 Държавен

Свободен терен от "Стопански

двор" с площ от 1132 м2

5441 публична 04.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, чл.9 

от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.2.924 ул. "Пристанищна" № 22 Други

ПИ с площ от 163 м2, с НТП:

за линии на релсов транспорт,

представляващ терен по

околовръстна жп линия между

пост 12-гара Русе запад 2079/20.01.2003

5442 публична 04.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, чл.9 

от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.2.3366

пл. "Александър 

Стамболийски" Други

ПИ с площ от 2578 м2, с НТП:

за линии на релсов транспорт,

представляващ терен по 4-та

жп линия между гара Русе -

пътническа - разделен пост

"Доростол" 3099/22.06.2004

5443 публична 04.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, чл.9 

от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.2.3383 алия "Освобождение" Други

ПИ с площ от 516 м2, с НТП:

за линии на релсов транспорт,

представляващ терен по 4-та

жп линия между гара Русе -

пътническа - разделен пост

"Доростол" 2289/14.04.2003

5444 публична 04.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, чл.9 

от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.2.3384 алия "Освобождение" Други

ПИ с площ от 3386 м2, с НТП:

за линии на релсов транспорт,

представляващ терен по 4-та

жп линия между гара Русе -

пътническа - разделен пост

"Доростол" 2280/14.04.2003

5445 частна 08.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, ПМС № 

214/03.11.92 г. на МС 

и др.
ПИ №

63427.7.673

жк "Здравец-север"

ул. "Едуард Винтер" № 13,

ет.1, ап.№ 2

Отписан

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.7.673.4.2, 

представляващ апартамент № 2, 

ет. 1 със ЗП от 51,28 м2, изба № 2 

със ЗП от 11,61 м2, изба № 2а със 

ЗП от 3,24 м2, заедно с 20,282% 

ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-506/23.07.19 г.

на ОУ - област Русе

1661/29.09.61 г.,

4145/06.08.07 г.



5446 частна 09.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, ПМС № 

214/03.11.92 г. на МС 

и др.
ПИ №

63427.7.673

жк "Здравец-север"

ул. "Едуард Винтер" № 13,

ет.2, ап.№ 3

Отписан

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.7.673.4.3, 

представляващ апартамент № 3, 

ет. 2 със ЗП от 71,23 м2, изба № 3 

със ЗП от 14,19 м2, заедно с 

30,092% ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-505/23.07.19 г.

на ОУ - област Русе

1661/29.09.61 г.,

4146/06.08.07 г.

5447 частна 08.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС,във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, ПМС № 

214/03.11.92 г. на МС 

и др.
ПИ №

63427.7.673

жк "Здравец-север"

ул. "Едуард Винтер" № 13,

ет.2, ап.№ 4

Отписан

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.7.673.4.4, 

представляващ апартамент № 4, 

ет. 2 със ЗП от 51,28 м2, изба № 4 

със ЗП от 14,19 м2, заедно с 

22,227% ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-765/18.11.19 г.

на ОУ - област Русе

1661/29.09.61 г.,

4147/06.08.07 г.

5448 частна 09.04.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

044001 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Кравеферма" с площ от 4,001 дка

5449 публична 11.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.3,ал. 1 от З-на за 

жп транспорт, скица
ПИ №

63427.3.127

ул. "Свети Димитър

Басарбовски" Други

ПИ с площ от 5789 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: за линии на 

релсов транспорт: терен по 

околовръстна жп линия между 

гара Русе запад и разделен пост 

"Доростол" 2083/20.01.03 г.

5450 публична 11.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.3,ал. 1 от З-на за 

жп транспорт, скица
ПИ №

63427.3.256 местност "Ломски отдел" Други

ПИ с площ от 46770 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: за линии на 

релсов транспорт: терен по 4-та жп 

линия между гара Русе пътническа 

- разделен пост "Доростол" и по 

околовръстна жп линия между 

гара Русе запад и разделен пост 

"Доростол" 118/06.10.1999 г.

5451 публична 11.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.3,ал. 1 от З-на за 

жп транспорт, скица
ПИ №

63427.2.3367 алия "Освобождение" Други

ПИ с площ от 4672 м2, с ТПТ: 

урбанизирана, НТП: за линии на 

релсов транспорт: терен по 4-та жп 

линия меду гара Русе пътническа - 

разделен пост "Доростол" няма

5452 частна 11.04.2014
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

179005 местност "Чукур бунар" Държавен

прилежащ терен към обект

"Кравеферма" от Стопански двор с 

площ от 2 дка няма



5453 частна 14.04.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

052008 местност "Бабин кладенец" Държавен

прилежащ терен към обект от

Стопански двор - сграда

"Ветеринарна лечебница", с НТП

Ветеринарна лечебница с площ

от 0,496 дка няма

5454 публична 14.04.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, чл.3 

ал.1 от З-на за ЖП 

транспорт и скица
ПИ №

000301 местност "Криуша" Други

ПИ с площ от 27,217 дка, с НТП:

ЖП линия - терен по 4-та ЖП

линия в междугарието Бяла-

Полски Тръмбеш

Съставен нов АПДС №

6651/30.07.2019 г. 222/09.06.2000 г.

5455 публична 14.04.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС, чл.3 

ал.1 от З-на за ЖП 

транспорт и скица
ПИ №

000013 местност "Русалча" Други

ПИ с площ от 34,945 дка, с НТП:

ЖП линия - терен по 4-та ЖП

линия в междугарието Бяла-

Полски Тръмбеш

Съставен нов АПДС №

6646/30.07.2019 г. 222/09.06.2000 г.

5456 частна 14.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, чл.9 

от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.1.210

ул. "Цветница" № 4, вх. 2,

ет. 5, ап. 15 Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.1.210.1.34 със ЗП от

58,63 кв.м, представляващ

апартамент, заедно с изба № 15

с площ от 4,35 кв.м и 1,687 %

ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-57/06.02.18 г.

на ОУ - област Русе

8514/21.12.87 г.,

757/13.11.2001

5457 частна 14.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, чл. 9 

от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.7.374

жк "Изток", 

ул. "Котовск" № 9,

вх. 1, ет. 1, ап. 3 Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.7.374.1.3 със ЗП от

41,22 кв.м, представляващ

апартамент, заедно с изба № 2

с площ от 3,48 кв.м и 0,946 %

ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-820/14.09.15 г.

на ОУ-област Русе

5115/08.11.74 г.,

756/13.11.2001

5458 частна 14.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1 от 

ЗДС, решение № 

138/06/09.05.06 г. на 

ВКС, изпълнителен 

лист от 03.08.06 г.,

скица и схема
ПИ №

63427.2.691 ул. "Пирот" № 10 Държавен

7/75 ид.части от ПИ с ид.

63427.2.691 с площ от 372 м2,

заедно със самостоятелен обект

в сградата с ид. 63427.2.691.1.4 със 

ЗП от 69,50 м2, и изба с площ от 12 

м2, ведно със съответните 

ид.части от ОЧС

271/28.12.50 г.,

4484/05.01.73 г.,

4034/17.10.06 г.

5459 частна 14.04.2014

с. Голямо

Враново,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл.2, ал.3 от 

ЗДС във връзка чл. 24, 

ал. 1 и чл. 27, ал. 9 и 

ал. 10 от ЗСПЗЗ, чл. 

45, ал. 10 и чл. 47, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 000134 Държавен

прилежащ терен към сграда

"Резервоар за отрови" от

Стопански двор, с площ от

4,272 дка няма

5460 публична 14.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.3,ал. 1 от З-на за 

жп транспорт, скица
ПИ №

63427.2.82 бул. "Придунавски" Други

ПИ с площ от 1274 м2, с НТП: за 

линии на релсов транспорт: терен 

по околовръстна жп линия между 

пост 12 и гара Русе запад няма



5461 публична 14.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.3,ал. 1 от З-на за 

жп транспорт, скица
ПИ №

63427.2.929 ул. "Пристанищна" № 22 Други

ПИ с площ от 11468 м2, с НТП: за 

линии на релсов транспорт: терен 

по околовръстна жп линия между 

пост 12 и гара Русе запад 2070/20.01.03 г.

5462 публична 15.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.3,ал. 1 от З-на за 

жп транспорт, скица
ПИ №

63427.3.238 местност "Ломски отдел" Други

ПИ с площ от 10078 м2, с НТП:

за линии на релсов транспорт:

терен по околовръстна жп 

линия, между гара Русе-запад и

разделен пост "Доростол" няма

5463 публична 15.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.3,ал. 1 от З-на за 

жп транспорт, скица
ПИ №

63427.3.49

ул. "Свети Димитър

Басарбовски" Други

ПИ с площ от 263 м2, с НТП: за 

линии на релсов транспорт: терен 

по околовръстна жп линия между 

гара Русе запад и разделен пост 

"Доростол" 2065/20.01.2003

5464 публична 16.04.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.3,ал. 1 от З-на за 

жп транспорт, скица ПИ № 000005 местност "Русалча" Други

ПИ с площ от 36,769 дка, с

НТП: ЖП линия - терен по 4-та

жп линия в междугарието

Бяла - Полски Тръмбеш

Съставен нов АПДС №

6645/29.07.2019 г. 222/09.06.2000

5465 публична 16.04.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с 

чл. 71,  ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.3,ал. 1 от З-на за 

жп транспорт, скица ПИ № 000261 местност "Криуша" Други

ПИ с площ от 21,906 дка, с

НТП: ЖП линия - терен по 4-та

жп линия в междугарието

Бяла - Полски Тръмбеш

Съставен нов АПДС №

6650/30.07.2019 г. 222/09.06.2000

5466 частна 16.04.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 050024 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към обект от

стопански двор - сграда

"Кравеферма", с НТП:

кравеферма, с площ от 4,804 дка няма

5467 публична 22.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,т.4 от

ЗДС,РМС № 516/

29.07.2002 г., З-д №

РД-14-172/27.11.12

г. - МОМН, скица
ПИ №

63427.1.64 ул. "Алеи Възраждане" № 2 Държавен

сграда с ид. 63427.1.64.12 - 

масивна, триетажна, със ЗП от 505 

м2 и сутерен със ЗП от 348 м2, с 

предназначение: промишлена, 

мелнична сграда, построена 

1921/1925 г.

Съставен нов АЧДС №

6214/08.06.2015 г.

754/28.12.1950 г. - 

по т.3,

625/17.08.2001 г.

- по т. 4



5468 частна 23.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

71, ал.1 от ЗДС, З-д

№ 9500-613/2004 г.

на ОУ-област Русе и

скица
ПИ №

63427.178.79 кв. Източна промишлена зона Отписан

ПИ с площ от 2139 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: за друг

вид застрояване

Със З-д № 5-95-00-405/

07.04.2015 г. на ОУ-област 

Русе във връзка с Договор 

№ 96-00-10/ 23.02.2015 г. 

за безвъзмездно 

прехвърляне правото на 

собственост на община 

Русе и протокол за 

предаване на имот - ДС, в 

изпълнение на решение № 

56/30.01.2015 г. на МС, 

имотът се отписва от 

актовите книги за държ. 

собственост

1168, 1669/61 г.,

4374, 4375, 4376,

4377, 4384/72 г.,

9003/22.03.94 г.,

4109/27.03.07 г.

5469 частна 23.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал. от

ЗДС, във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, З-д

№ 9500-613/2004 г.

на ОУ-област Русе,

скица на имота
ПИ №

63427.178.80 кв. Източна промишлена зона Отписан

ПИ с площ от 15847 м2, с ТПТ: 

урбанизирана, НТП: за друг вид 

застрояване, ведно с построените 

върху него 4 броя

сгради

Със З-д № 5-95-00-405/

07.04.2015 г. на ОУ-област 

Русе във връзка с Договор 

№ 96-00-10/ 23.02.2015 г. 

за безвъзмездно 

прехвърляне правото на 

собственост на община 

Русе и протокол за 

предаване на имот - ДС, в 

изпълнение на решение № 

56/30.01.2015 г. на МС, 

имотът се отписва от 

актовите книги за държ. 

собственост

1168, 1669/61 г.,

4374, 4375, 4376,

4377, 4384/72 г.,

9003/22.03.94 г.,

4109/27.03.07 г.

5470 частна 25.04.2014
с. Ряхово,

общ.Сливо поле

чл. 68 и чл.72,ал.2

от ЗДС във връзка

със З-д № РД-49-

259/13.12.13 г. на

МЗХ, скица
ПИ №

63668.142.24 Държавен

текста: " … с начин на трайно 

предназначение на територията-

горска и НТП: широколистна

гора, …", да се чете: … ТПТ:

урбанизирана, НТП: за друг

обществен обект, комплекс, …" 5287/08.02.13 г.

5471 публична 28.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл. 72, ал.2 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС, чл. 

115л,ал.3 от 

ЗМПВВППРБ, З-д № 

РД-14-05/25.07.02 г. 

на МТС, РМС № 

583/06.07.09 г. и др.
ПИ №

63427.2.5688 ул. " ….. Други

след текста: " … построена

1938/1983 г." се допълва: и сграда 

с ид. 63427.2.5688.2 със ЗП от 516 

кв.м, едноетажна, с 

предназначение: складова база, 

склад 4664/10.08.2009



5472 частна 29.04.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, ПМС №

214/03.11.92 г.,

схема на имота
ПИ №

63427.7.504

жк "Изток", ул. "Киев" № 11,

бл. "Сметана", вх.3, ет.4,

ап.10 /15/ Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.7.504.1.49, 

представляващ ап. № 10 /тип 15/, 

ет.4 със ЗП 67,12 м2 и изба № 2 с 

ПП 3,38 м2, ведно с 1,159 % 

ид.части от ОЧС

Отписан със З-д №

5-95-00-512/26.07.19 г.

на ОУ - област Русе 6005/23.02.77 г.

5473 частна 07.05.2014
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 173 В, УПИ

ІV Държавен

прилежащ терен към "Навес"

от стопански двор с площ от

4155 м2

5474 частна 29.05.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000134 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 222,447 дка няма

5475 частна 29.05.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000149 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 10,568 дка няма

5476 частна 29.05.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000150 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 91,802 дка няма

5477 частна 29.05.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000157 местност "Плуг тарла" Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 301,253 дка няма

5478 частна 29.05.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000160 местност "Плуг тарла" Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 831,550 дка няма



5479 частна 29.05.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000014 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 78,820 дка няма

5480 частна 29.05.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000020 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 78,820 дка няма

5481 частна 02.06.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 и чл.2,

ал.3 от ЗДС, ПМС №

22/04.08.49 г. по 

ЗОЕГПНС, 

определение на РОС, 

влязло в сила на 

13.07.07 г. по 

протокол от 06.07.07 

г. за одобряване на 

постигната съдебна 

спогодба, скица
ПИ №

63427.2.535 бул. "Славянски" № 12 Държавен

8/20 ид.части от ПИ, целия с площ  

от 506 м2, заедно с изградените в 

него сгради: 8/20 ид.части от 

сграда с ид. 63427.2.535.1 - 

триетажна, масивна, цялата със ЗП 

от 285 м2 и 8/20 идеални части от 

сграда с ид. 63427.2.535.3 -

масивна, едноетажна, цялата със 

ЗП от 89 м2

559/25.07.50 г.,

262/07.08.00 г.

5482 частна 03.06.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000088 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 6,403 дка няма

5483 частна 03.06.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000099 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 17,365 дка няма

5484 частна 03.06.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000124 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 48,031 дка няма

5485 частна 03.06.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000128 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 86,402 дка няма



5486 частна 03.06.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000130 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 52,397 дка няма

5487 частна 04.06.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000032 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 23,251 дка няма

5488 частна 04.06.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000055 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 184,272 дка няма

5489 частна 04.06.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000065 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 49,176 дка няма

5490 частна 04.06.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000080 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 29,350 дка няма

5491 частна 04.06.2014
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000086 Държавен

дървопроизводителна площ ,

с площ от 4,021 дка няма

5492 частна 12.06.2014
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 374002 местност "Полето" Отписан

свободен терен от стопански 

двор с площ от 6,268 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-282/05.06.20 г.

на ОУ - област Русе няма



5493 частна 12.06.2014
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 271034 местност "Полето" Държавен

свободен терен от стопански 

двор с площ от 9,054 дка няма

5494 частна 12.06.2014
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 147010 местност "Лагера" Държавен

свободен терен от стопански 

двор с площ от 1,143 дка няма

5495 частна 12.06.2014
с. Кошов,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 046019

местност "До стопанския 

двор" Държавен

свободен терен от стопански 

двор с площ от 2,573 дка няма

5496 частна 13.06.2014
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица
кв. 121,

УПИ І-1171 Отписан

прилежащ терен към сграда от

Стопански двор с площ  498 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-4/07.01.2016 г.

на ОУ - област Русе няма

5497 частна 13.06.2014
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 099487 местност "Дзигра" Държавен

прилежащ терен към сграда от

Стопански двор с площ  5,421 дка няма

5498 частна 13.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 269001 местност "Чуманица" Държавен

широколистна гора с площ от

4,000 дка няма

5499 частна 13.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 269003 местност "Чуманица" Държавен

широколистна гора с площ от

4,000 дка няма



5500 частна 13.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000275 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от

142,004 дка няма

5501 частна 13.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000282 местност "Острица" Държавен

залесена територия с площ от

0,776 дка няма

5502 частна 13.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 038006 местност "Острица" Държавен

залесена територия с площ от

7,159 дка няма

5503 частна 13.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000210 местност "Синабов ялак" Държавен

залесена територия с площ от

14,034 дка няма

5504 частна 13.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000211 местност "Синабов ялак" Държавен

залесена територия с площ от

10,139 дка няма

5505 частна 13.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000219 местност "Острица" Държавен

залесена територия с площ от

23,516 дка няма

5506 частна 13.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 030024 местност "Орта борун" Държавен

залесена територия с площ от

11,296 дка няма



5507 частна 13.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 030027 местност "Орта борун" Държавен

залесена територия с площ от

9,902 дка няма

5508 публична 16.06.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 и чл.2,

ал.2,т.4 от 

ЗДС,чл.10,ал.2 от ЗНП, 

З-н на МОН, скица
ПИ №

20184.1.1520 ул. "Чавдар войвода" № 1 Отписан

ПИ с площ от 43 244 м2, с НТП: за  

обект комплекс за образование, 

заедно с изградените в него 

сгради

Обявен за имот - частна 

държавна собственост .

Отписан със З-д №

5-95-00-705/18.11.2016 г. 

на ОУ - област Русе

305/14.02.80 г.,

454/09.06.95 г.

5509 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 274021 местност "Орех дол Държавен

дивечова нива с площ от

8,671 дка няма

5510 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000286 местност "Русмана" Държавен

залесена територия с площ от

4,046 дка няма

5511 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000660 местност "Ени беле" Държавен

поляна с площ от

2,404 дка няма

5512 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000569 местност "Ени беле" Държавен

дивечовъдна нива с площ от

4,979 дка няма

5513 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 080001 местност "Чигрет" Държавен

широколистна гора с площ от

45,495 дка няма

5514 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 081002 местност "Чигрет" Държавен

широколистна гора с площ от

29,481 дка няма



5515 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000639 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от

443,847 дка няма

5516 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000657 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от

4,059 дка няма

5517 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000658 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от

5,423 дка няма

5518 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 268001 местност "Вехтите лозя" Държавен

широколистна гора с площ от

186,637 дка няма

5519 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000603 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от

14,250 дка няма

5520 частна 16.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 021013 местност "Припека" Държавен

залесена територия с площ от

16,383 дка няма

5521 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000271 местност "Градище" Държавен

залесена територия с площ от

315,720 дка няма



5522 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000279 местност "Градище" Държавен

залесена територия с площ от

23,782 дка няма

5523 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 015056 местност "Вехтите лозя" Държавен

залесена територия с площ от

12,999 дка няма

5524 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 017043 местност "Вехтите лозя" Държавен

залесена територия с площ от

79,990 дка няма

5525 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 019001 местност "Вехтите лозя" Държавен

залесена територия с площ от

110,950 дка няма

5526 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 020008 местност "Чуманица" Държавен

иглолистна гора с площ от

70,430 дка няма

5527 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 267005 местност "Дискору" Държавен

широколистна гора с площ от

60,706 дка няма

5528 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 034006 местност "Острица" Държавен

широколистна гора с площ от

22,667 дка няма



5529 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 034012 местност "Острица" Държавен

залесена територия с площ от

9,910 дка няма

5530 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 044002 местност "Керезлика" Държавен

широколистна гора с площ от

3,512 дка няма

5531 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000243 местност "Без местност" Държавен

широколистна гора с площ от

137,094 дка няма

5532 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000405 местност "Полето" Държавен

залесена територия с площ от

254,328 дка няма

5533 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000268 местност "Полето" Държавен

иглолистна гора с площ от

3,754 дка няма

5534 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000232 местност "Полето" Държавен

иглолистна гора с площ от

69,607 дка няма

5535 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000270 местност "Полето" Държавен

залесена територия с площ от

259,021 дка няма



5536 частна 17.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 055004 местност "Фъндъклията" Държавен

залесена територия с площ от

5,912 дка няма

5537 частна 17.06.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във

връзка с чл. 2, ал. 2,

т. 4 и чл. 71, ал.1 от

ЗДС, З-д № РД-14-

172/27.11.12 г. на

МОМН, скица
ПИ №

63427.7.677

ул. "Проф. Димитър

Баларев" № 2 Държавен

ПИ с площ от 19 372 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: за обект на

комплекс за образование, ведно

с построените върху него сгради

Съставен нов АЧДС №

6215/08.06.2015 г.

4760/22.11.73 г.,

1099/06.01.98 г.,

568/20.06.01 г.

5538 частна 17.06.2014

с. Голямо

Враново,

общ. Сливо поле

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица
кв. 73, УПИ

І-1033 ул. "Любен Каравелов" № 22 Държавен

прилежащ терен към сграда - 

навес от стопански двор с площ от 

1624 м2 няма

5539 публична 17.06.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС,

чл.3,ал.1 от З-на за

жп транспорт, скица ПИ № 000039 местност "При мелницата" Други

ПИ с площ от 1228 м2, с НТП:

друга селищна територия, 

представляващ терен по 4-та жп 

линия, в междугарие Бяла - Полски 

Тръмбеш

Съставен нов АПДС №

6649/30.07.2019 г. няма

5540 частна 17.06.2014
с. Щръклево,

община Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица
кв. 156, УПИ

І-2301 Държавен

свободен парцел от стопански

двор с площ от 927 м2

5541 частна 17.06.2014
с. Пиргово,

община Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 938032 местност "Манкара" Държавен

свободен парцел от стопански

двор с площ от 5,608 дка

5542 публична 20.06.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл. 2, ал. 2, т.4 и чл.

15,ал. 3 от ЗДС, З-д

№ РД-41-17/01.11.

2013 г. на МЗХ, схема
ПИ №

63427.7.677

ул. "Проф. Димитър

Баларев" № 2, ет. 1 Държавен

самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.7.677.6.2 със ЗП от 97 

м2, с предназначение: за делова и 

административна дейност, 

състоящ се от стая № 107/108 и 

стая № 109/110, заедно със 

съответните идеални части от ОЧС, 

находящ се на първия етаж в 

южната част на пететажна, 

масивна сграда

Съставен нов АПДС №

6476/13.04.2018 г.

1099/06.01.98 г.,

568/22.06.01 г.

по т. 4



5543 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000289 местност "Серген тарла" Държавен

иглолистна гора с площ от

153,275 дка няма

5544 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 063004 местност "Серген тарла" Държавен

широколистна гора с площ от

7,219 дка няма

5545 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 014016 местност "Вехтите лозя" Държавен

залесена територия с площ от

37,000 дка няма

5546 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 052004 местност "Сене" Държавен

залесена територия с площ от

11,002 дка няма

5547 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 067002 местност "Крушовец" Държавен

залесена територия с площ от

202,282 дка няма

5548 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 013006 местност "Моруница" Държавен

залесена територия с площ от

4,040 дка няма

5549 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 062029 местност "Дългалип" Държавен

залесена територия с площ от

5,484 дка няма



5550 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 062009 местност "Дългалип" Държавен

залесена територия с площ от

9,360 дка няма

5551 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 271001 местност "Дългалип" Държавен

широколистна гора с площ от

229,350 дка няма

5552 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000382 местност "Дългалип" Държавен

залесена територия с площ от

362,525 дка няма

5553 частна 23.06.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 002011 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Свинарник" от Стопански двор

с площ от 2,913 дка

5554 частна 23.06.2014
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 271003 местност "Полето" Държавен

стопански двор с площ от

34,973 дка

Съставени нови АЧДС №№ 

6896/17.06.2020 г. и 

6897/18.06.2020 г. няма 

5555 частна 23.06.2014
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 147009 местност "Лагера" Държавен

стопански двор с площ от

1,534 дка няма 

5556 частна 23.06.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 и 

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС, 

писмо № 11-02-17/ 

17.02.92 г. на ОП-

Русе, укази и др.
ПИ №

63427.2.686 ул. "Пирот" № 12 Други

сграда с ид. 63427.2.686.8 със

ЗП от 51 м2 - масивна, 

едноетажна, с предназначение: 

хангар, депо, гараж

7939/31.07.84 г.,

9072/10.03.92 г.

5557 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 267001 местност "Дискору" Държавен

широколистна гора с площ от

11,528 дка няма



5558 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 074006 местност "Русмана" Държавен

иглолистна гора с площ от

28,892 дка няма

5559 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000292 местност "Сиври тепе" Държавен

залесена територия с площ от

27,199 дка няма

5560 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000293 местност "Сиври тепе" Държавен

залесена територия с площ от

103,032 дка няма

5561 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000640 местност "Сиври тепе" Държавен

залесена територия с площ от

647,489 дка няма

5562 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000244 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от

18,003 дка няма

5563 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000254 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от

18,568 дка няма

5564 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000256 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от

6,572 дка няма



5565 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000257 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от

715,221 дка няма

5566 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 043022 местност "Керезлика" Държавен

залесена територия с площ от

10,000 дка няма

5567 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000130 местност "Припека" Държавен

иглолистна гора с площ от

10,861 дка няма

5568 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000161 местност "Острица" Държавен

залесена територия с площ от

10,237 дка няма

5569 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 041025 местност "Курсой" Държавен

залесена територия с площ от

17,642 дка няма

5570 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 041031 местност "Курсой" Държавен

залесена територия с площ от

7,898 дка няма

5571 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 041045 местност "Курсой" Държавен

залесена територия с площ от

6,649 дка няма



5572 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 270001 местност "Керезлика" Държавен

широколистна гора с площ от

27,800 дка няма

5573 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 270003 местност "Керезлика" Държавен

широколистна гора с площ от

4,085 дка няма

5574 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 273004 местност "Керезлика" Държавен

широколистна гора с площ от

9,718 дка няма

5575 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000307

местност "Хаджи Ибрямова 

гора" Държавен

широколистна гора с площ от

92,856 дка няма

5576 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 044003 местност "Керезлика" Държавен

залесена територия с площ от

3,814 дка няма

5577 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000287 местност "Орех дол" Държавен

горска нива с площ от

8,959 дка няма

5578 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 274022 местност "Орех дол" Държавен

дивечова нива с площ от

3,141 дка няма



5579 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 274023 местност "Орех дол" Държавен

дивечова нива с площ от

19,350 дка няма

5580 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000258 местност "Липовлука" Държавен

широколистна гора с площ от 

18,400 дка няма

5581 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000308 местност "Липовлука" Държавен

широколистна гора с площ от 

668,553 дка няма

5582 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000265 местност "Енчи дол" Държавен

залесена територия с площ от 

11,091 дка няма

5583 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000259 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от 

64,886 дка няма

5584 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000225 местност "Ени беле" Държавен поляна с площ от 42,168 дка няма

5585 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000227 местност "Без местност" Държавен

дивечова нива с площ от 30,344 

дка няма



5586 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000229 местност "Чукурлукозу" Държавен

залесена територия с площ от 

69,162 дка няма

5587 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000226 местност "Ени бене" Държавен

залесена територия с площ от 

94,488 дка няма

5588 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000228 местност "Саков геран" Държавен

обработваема горска площ  с площ 

от 79,350 дка няма

5589 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000184 местност "Без местност" Държавен поляна с площ от 1,036 дка няма

5590 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000263 местност "Бабината патка" Държавен

залесена територия с площ от 

165,163 дка няма

5591 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000185 местност "Без местност" Държавен поляна с площ от 2,288 дка няма

5592 частна 23.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000262 местност "Драките" Държавен

иглолистна гора с площ от 47,963 

дка няма



5593 частна 26.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000642 местност "Без местност" Държавен

залесена територия с площ от 

19,178 дка няма

5594 частна 26.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 274017 местност "Орех дол" Държавен

широколистна гора с площ от 

2,000 дка няма

5595 частна 26.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 274018 местност "Орех дол" Държавен дивечова нива с площ от 1,657 дка няма

5596 частна 26.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 274019 местност "Орех дол" Държавен дивечова нива с площ от 1,894 дка няма

5597 частна 26.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 274020 местност "Орех дол" Държавен дивечова нива с площ от 6,542 дка няма

5598 частна 26.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 274029 местност "Орех дол" Държавен

широколистна гора с площ от 

8665,205 дка няма

5599 частна 26.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 272004 местност "Болярска прощ" Държавен

широколистна гора с площ от 

44,505 дка няма



5600 частна 26.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 276001 местност "Чигрет" Държавен

широколистна гора с площ от 

6,024 дка няма

5601 частна 26.06.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 276003 местност "Чигрет" Държавен

широколистна гора с площ от 

14,789 дка няма

5602 частна 26.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000042 местност "Ливадите" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 53,184 дка няма

5603 частна 26.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000418 местност "Кошлю ела" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 256,397 дка няма

5604 частна 26.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000416 местност "Бозалъка" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 20,818 дка няма

5605 частна 26.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000417 местност "Бозалъка" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 367,476 дка няма

5606 частна 26.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000410 местност "Балар козу" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 33,823 дка няма



5607 частна 26.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000411 местност "Балар козу" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 10,660 дка няма

5608 частна 26.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000412 местност "Балар козу" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 67,681 дка няма

5609 частна 26.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000413 местност "Балар козу" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 152,379 дка няма

5610 частна 26.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000414 местност "Балар козу" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 202,842 дка няма

5611 частна 26.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000415 местност "Балар козу" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 219,249 дка няма

5612 публична 27.06.2014
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,т.4 и чл. 

71,ал.1 от ЗДС, 

чл.103,ал.1 във вр. С 

чл.103а,ал.1 от 

ЗМПВВППРБ, З-д № 

РД-14-06/25.07.02 г. 

на МТС и др.
ПИ №

63427.8.356 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 3905 м2, с НТП:

за друг вид производствен, 

складов обект

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

актуализиран на

01.11.94 г.,

2061/17.12.2002

5613 публична 27.06.2014
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,т.4 и чл. 

71,ал.1 от ЗДС, 

чл.103,ал.1 във вр. С 

чл.103а,ал.1 от 

ЗМПВВППРБ, З-д № 

РД-14-06/25.07.02 г. 

на МТС и др.
ПИ №

63427.8.350 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 21641 м2, с НТП:

за друг вид производствен, 

складов обект

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

актуализиран на

01.11.94 г.,

2061/17.12.2002



5614 публична 27.06.2014
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,т.4 и чл. 

71,ал.1 от ЗДС, 

чл.103,ал.1 във вр. С 

чл.103а,ал.1 от 

ЗМПВВППРБ, З-д № 

РД-14-06/25.07.02 г. 

на МТС и др.
ПИ №

63427.8.1009 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 12901 м2, с НТП:

за друг вид производствен, 

складов обект

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

актуализиран на

01.11.94 г.,

2061/17.12.2002

5615 публична 27.06.2014
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,т.4 и чл. 

71,ал.1 от ЗДС, 

чл.103,ал.1 във вр. С 

чл.103а,ал.1 от 

ЗМПВВППРБ, З-д № 

РД-14-06/25.07.02 г. 

на МТС и др.
ПИ №

63427.8.1252 бул. "Тутракан" № 44 Други

ПИ с площ от 134 184 м2, с НТП:

за пристанище

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

актуализиран на

01.11.94 г.,

2061/17.12.2002

5616 публична 27.06.2014
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,т.4 и чл. 

71,ал.1 от ЗДС, 

чл.103,ал.1 във вр. С 

чл.103а,ал.1 от 

ЗМПВВППРБ, З-д № 

РД-14-06/25.07.02 г. 

на МТС и др.
ПИ №

63427.8.1254 бул. "Тутракан" № 44 Други

ПИ с площ от 71 706 м2, с НТП:

за пристанище, заедно с 

изградената в него сграда с ид. 

63427.8.1254.10 - масивна, 

едноетажна, със ЗП 16 м2, 

представляваща обществена 

тоалетна

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

актуализиран на

01.11.94 г.,

2061/17.12.2002

5617 публична 27.06.2014
гр. Русе,

община Русе

чл.68,чл.2,т.4 и чл. 

71,ал.1 от ЗДС, 

чл.103,ал.1 във вр. С 

чл.103а,ал.1 от 

ЗМПВВППРБ, З-д № 

РД-14-06/25.07.02 г. 

на МТС и др.
ПИ №

63427.8.1253 бул. "Тутракан" № 44 Други

ПИ с площ от 581 196 м2, с НТП:

за пристанище, заедно с 

изградената в него сгради

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

актуализиран на

01.11.94 г.,

2061/17.12.2002

5618 частна 30.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000437 местност "Край село" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 48,607 дка няма

5619 частна 30.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000422 местност "Орта борун" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 16,382 дка няма

5620 частна 30.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000433 местност "Орта борун" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 2,129 дка няма



5621 частна 30.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000435 местност "Кешето" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 44,365 дка няма

5622 частна 30.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000419 местност "Бозалзка" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 35,069 дка няма

5623 частна 30.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000420 местност "Бозалзка" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 11,037 дка няма

5624 частна 30.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000429 местност "Марзаната" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 18,265 дка няма

5625 частна 30.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000430 местност "Марзаната" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 235,456 дка няма

5626 частна 30.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000431 местност "Марзаната" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 7,511 дка няма

5627 частна 30.06.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000436 местност "Марзаната" Държавен

дървопроизводителна площ  с 

площ от 89,356 дка няма



5628 частна 30.06.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000802 местност "Кайнака" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 43,675 дка няма

5629 частна 30.06.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000801 местност "Плуг баир" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 11,514 дка няма

5630 частна 30.06.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000803 местност "Плуг баир" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 41,210 дка няма

5631 частна 30.06.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000793 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 139,623 дка няма

5632 частна 30.06.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000794 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 452,294 дка няма

5633 частна 30.06.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000795 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 366,560 дка няма

5634 частна 30.06.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000796 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 240,341 дка няма



5635 частна 30.06.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000797 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 28,389 дка няма

5636 частна 30.06.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000798 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 67,720 дка няма

5637 частна 30.06.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000799 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 526,972 дка няма

5638 частна 01.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 050005 местност "Тополите" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 60,481 дка няма

5639 частна 01.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000807

местност "Четменски 

салкъми" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 76,213 дка няма

5640 частна 01.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000724 местност "Курторман" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 8,797 дка няма

5641 частна 01.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000725 местност "Курторман" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 24,625 дка няма



5642 частна 01.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000804 местност "Плуг баир" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 37,786 дка няма

5643 частна 01.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000759 местност "Сърт баир" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 93,393 дка няма

5644 частна 01.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000833 местност "Турска елия" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 1,881 дка няма

5645 частна 01.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000834 местност "Турска елия" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 95,080 дка няма

5646 частна 01.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000835 местност "Турска елия" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 120,341 дка няма

5647 частна 01.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000836 местност "Турска елия" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 30,144 дка няма

5648 частна 04.07.2014
с. Джулюница,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000060 местност "Карамански баир" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 16,287 дка няма



5649 частна 04.07.2014
с. Джулюница,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 045003 местност "Вехти Белцов" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 319,999 дка няма

5650 частна 04.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000401 местност "Метяна кошара" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 10,537 дка няма

5651 частна 04.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000451 местност "Нови лозя" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 4,988 дка няма

5652 частна 04.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 014040 местност "Даелу" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 6,493 дка няма

5653 частна 04.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000456 местност "Елията" Държавен

широколистна гора  с площ от 

22,745 дка няма

5654 частна 04.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000005 местност "Под корията" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 2,115 дка няма

5655 частна 08.07.2014
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 169002 местност "Чирмашлъка-2" Държавен

стопански двор с площ от

4,672 дка



5656 частна 08.07.2014
с. Семерджиево, 

община Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 070006 местност "Банга" Държавен

стопански двор с площ от

7,220 дка

5657 частна 08.07.2014
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица
кв. 121,

УПИ ІV-1174 Държавен

стопански двор с площ от

5450 кв.м

5658 частна 08.07.2014
с. Табачка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 091002 местност "До село" Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

3,355 дка

5659 частна 08.07.2014
с. Табачка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 091010 местност "До село" Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

6,396 дка

Съставен нов АЧДС №

6918/03.08.2020 г.

5660 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000758 местност "Сърт баир" Държавен

залесена територия  с площ от 

87,162 дка няма

5661 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000765 местност "Орандолу" Държавен

залесена територия  с площ от 

48,231 дка няма

5662 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000756 местност "Питан борун" Държавен

залесена територия  с площ от 

1,768 дка няма



5663 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000757 местност "Питан борун" Държавен

залесена територия  с площ от 

29,611 дка няма

5664 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000768 местност "Турска елия" Държавен

залесена територия  с площ от 

64,633 дка няма

5665 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000770 местност "Турска елия" Държавен

залесена територия  с площ от 

124,945 дка няма

5666 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000762 местност "Елията" Държавен

залесена територия  с площ от 

92,678 дка няма

5667 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000773 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена територия  с площ от 

107,577 дка няма

5668 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000774 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена територия  с площ от 

284,799 дка няма

5669 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000775 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена територия  с площ от 

2,142 дка няма



5670 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000776 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена територия  с площ от 

125,276 дка няма

5671 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000777 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена територия  с площ от 

23,559 дка няма

5672 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000726 местност "Курторман" Държавен

залесена територия  с площ от 

14,057 дка няма

5673 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000728 местност "Курторман" Държавен

залесена територия  с площ от 

20,241 дка няма

5674 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000729 местност "Курторман" Държавен

залесена територия  с площ от 

5,865 дка няма

5675 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000730 местност "Папрата" Държавен

залесена територия  с площ от 

35,001 дка няма

5676 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000731 местност "Курторман" Държавен

залесена територия  с площ от 

11,683 дка няма



5677 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000734 местност "Папрата" Държавен

залесена територия  с площ от 

4,177 дка няма

5678 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000739 местност "Пещерата" Държавен

залесена територия  с площ от 

96,324 дка няма

5679 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000740 местност "Папаз панара" Държавен

дървопроизводителна площ площ 

от 47,181 дка няма

5680 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000742 местност "Папаз панара" Държавен

залесена територия площ от 

26,657 дка няма

5681 частна 10.07.2014
с. Ценово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000743 местност "Дюзлюка" Държавен

залесена територия площ от 

54,487 дка няма

5682 частна 10.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 035025 местност "Чучурката" Държавен

залесена територия площ от 

28,418 дка няма

5683 частна 10.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 040053 местност "Лозов дол" Държавен

залесена територия площ от 

19,000 дка няма



5684 частна 10.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 045018 местност "Под орманя" Държавен

залесена територия площ от 

60,981 дка няма

5685 частна 10.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 046111 местност "Фучеджи баир" Държавен

залесена територия площ от 9,085 

дка няма

5686 частна 10.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 047004 местност "Зли дол" Държавен

залесена територия площ от 

28,392 дка няма

5687 частна 10.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 048004 местност "Зли дол" Държавен

залесена територия площ от 

76,702 дка няма

5688 частна 10.07.2014
с. Беляново,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 080001 местност "Оряховица" Държавен

залесена територия площ от 

48,970 дка няма

5689 частна 10.07.2014
с. Пиперково 

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000025 местност "Джулюненско" Държавен

широколистна гора площ от 84,149 

дка няма

5690 частна 10.07.2014
с. Пиперково 

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000029 местност "Сарпа" Държавен

широколистна гора площ от 

104,797 дка няма



5691 частна 10.07.2014
с. Пиперково 

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000031 местност "През върха" Държавен

широколистна гора площ от 48,936 

дка няма

5692 частна 10.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000069 местност "Келдаа" Отписан

ПИ с площ от 5,609 дка, с НТП:

овцеферма

Отписан със З-д №

5-95-00-13/12.01.16 г.  ОУ-

област Русе няма

5693 частна 10.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000214 местност "Келдаа" Държавен

ПИ с площ от 2,220 дка, с НТП:

овцеферма

Отписан със З-д №

5-95-00-13/12.01.16 г.  ОУ-

област Русе няма

5694 публична 18.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС,чл.89,ал.2 от

З-на за висшето 

образование във 

връзка с решение № 

787/13.12.2013 г. на 

МС и протокол на 

едноличния 

собственик и др.
ПИ №

63427.1.232

кв. "Възраждане",

ул. "Студентска" №№ 8 и 8-А Отписан

сграда с ид. 63427.1.232.49 със ЗП 

890 м2 - студентско общежитие № 

1, сграда с ид. 63427.1.232.53 със 

ЗП 885 м2 - СО № 2, сграда с ид. 

63427.1.232.50 със ЗП 890 м2 - СО 

№ 3 и др.

Със З-д № РД-02-14-132/

27.01.2015 г. на МРРБ

се отписва като 

неправилно актуван 1855/24.10.02 г.

5695 публична 21.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 във връзка с чл. 

71,ал.1 от ЗДС,РМС № 

40/25.01.95 г., 

изменено с РМС № 

1093/26.09.96 г., 

приемо-

предавателен 

протокол и др.
ПИ №

63427.7.719 кв. "Здравец", ул. "Тича" Други

1878 кв.м ид.части от ПИ с ид.

63427.7.719, целия с площ от

4450 м2, заедно с изградените в 

него: самост.обект в сграда с ид. 

63427.7.719.2.2 със ЗП 880,16 м2, с 

предназначение: обекти със 

специално предназначение, 

построен 1985 г. и сграда с ид. 

63427.7.719.3 със ЗП 525 м2, със 

сутерен с площ 309 м2 - 

двуетажна, масивна, с 

предназначение: сграда със 

специално предназначение, 

построена 1985 г.

9461/09.11.94 г.,

1985/25.01.99 г.

5696 публична 21.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 във връзка с чл. 

71,ал.1 от ЗДС,РМС № 

40/25.01.95 г., 

изменено с РМС № 

1093/26.09.96 г., 

приемо-

предавателен 

протокол и др.
ПИ №

63427.7.718 кв. "Здравец", ул. "Тича" Други

Самост обект в сграда с ид.

63427.7.718.3.1 със ЗП 32,12 м2,

с предназначение: гараж в сграда, 

построен 1965 г., част от сграда с 

ид. 63427.7.718.4, представляваща 

5 м2 ид.части от цялата, със ЗП 24 

м2 - едноетажна, с 

предназначение: складова база, 

склад, построен 1965 г.

9461/09.11.94 г.,

1985/25.01.99 г.



5697 частна 21.07.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000443 местност "Ливадите" Държавен

дървопроизводителна площ с

площ от 1,853 дка няма

5698 частна 21.07.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000444 местност "Ливадите" Държавен

дървопроизводителна площ с

площ от 43,227 дка няма

5699 частна 21.07.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000445 местност "Край село" Държавен

дървопроизводителна площ с

площ от 24,916 дка няма

5700 частна 21.07.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000450 местност "Ливадите" Държавен

дървопроизводителна площ с

площ от 46,327 дка няма

5701 частна 21.07.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000451 местност "Край село" Държавен

дървопроизводителна площ с

площ от 32,701 дка няма

5702 частна 21.07.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000455 местност "Ливадите" Държавен

дървопроизводителна площ с

площ от 19,651 дка няма

5703 частна 21.07.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000456 местност "Ливадите" Държавен

дървопроизводителна площ с

площ от 16,812 дка няма



5704 частна 21.07.2014
с. Долна студена, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 060005 местност "Бозалъка" Държавен

залесена територия с

площ от 147,649 дка няма

5705 частна 21.07.2014
с. Джулюница, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000027 местност "Вехти Белцов" Държавен

залесена територия с

площ от 10,472 дка няма

5706 частна 21.07.2014
с. Джулюница, 

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000032 местност "Вехти Белцов" Държавен

ПИ с НТП: дървета и храсти  с

площ от 17,433 дка няма

5707 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000744 местност "Дюзлюка" Държавен

залесена територия  с

площ от 20,061 дка няма

5708 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000746 местност "Питан борун" Държавен

залесена територия  с

площ от 7,027 дка няма

5709 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000747 местност "Изгорелия баир" Държавен

залесена територия  с

площ от 4,380 дка няма

5710 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000748 местност "Изгорелия баир" Държавен

залесена територия  с

площ от 156,989 дка няма



5711 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000749 местност "Папаз панара" Държавен

залесена територия  с

площ от 135,146 дка няма

5712 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000750 местност "Папаз панара" Държавен

залесена територия  с

площ от 35,136 дка няма

5713 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000751 местност "Папаз панара" Държавен

залесена територия  с

площ от 24,971 дка няма

5714 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000752 местност "Дюзлюка" Държавен

залесена територия  с

площ от 9,486 дка няма

5715 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000753 местност "Дюзлюка" Държавен

залесена територия  с

площ от 200,302 дка няма

5716 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000755 местност "Питан борун" Държавен

залесена територия  с

площ от 112,009 дка няма

5717 частна 21.07.2014
с. Ценово, общ. 

Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000778 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена територия  с

площ от 14,482 дка няма



5718 частна 21.07.2014
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000779 местност "Липите" Държавен

залесена територия с площ от

5,085 дка няма

5719 частна 21.07.2014
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000780 местност "Липите" Държавен

залесена територия с площ от

7,494 дка няма

5720 частна 21.07.2014
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000781 местност "Липите" Държавен

залесена територия с площ от

6,667 дка няма

5721 частна 21.07.2014
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000782 местност "Липите" Държавен

залесена територия с площ от

3,609 дка няма

5722 частна 21.07.2014
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000783 местност "Липите" Държавен

залесена територия с площ от

13,797 дка няма

5723 частна 21.07.2014
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000785 местност "Липите" Държавен

залесена територия с площ от

12,454 дка няма

5724 частна 21.07.2014
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000789 местност "Алеу сърт" Държавен

залесена територия с площ от

17,578 дка няма



5725 частна 21.07.2014
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000790 местност "Плуг баир" Държавен

залесена територия с площ от

91,215 дка няма

5726 частна 21.07.2014
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000791 местност "Плуг баир" Държавен

залесена територия с площ от

2,086 дка няма

5727 частна 23.07.2014
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 147013 местност "Лагера" Държавен

Свободен терен от Стопански

двор с площ от 18,694 дка няма

5728 частна 23.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с 

чл.2,ал.3  и чл.71,

ал.1 от ЗДС, & 4 от 

ПЗР на З-на за жп 

транспорт, схема
ПИ №

63427.8.176

ул. "Иван Ведър" № 14, ет.1,

ап. 102 Отписан

самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.8.176.1.5 , 

представляващ апартамент № 102, 

етаж І-ви със ЗП от 39,52 м2, изба 

№ 102 със ЗП от 6,23 м2, ведно с 

1,71 % ид.части от ОЧС

Отписан със З-д №

5-95-00-9/09.01.2017 г.

на ОУ - област Русе

9194/06.93 г.,

3939/15.05.06 г.

5729 частна 23.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с 

чл.2,ал.3  и чл.71,

ал.1 от ЗДС, & 4 от 

ПЗР на З-на за жп 

транспорт, схема
ПИ №

63427.8.176

ул. "Иван Ведър" № 14, ет.5,

ап. 502 Отписан

самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.8.176.1.51 , 

представляващ апартамент № 502, 

етаж 5, със ЗП от 39,56 м2, изба № 

502 със ЗП от 3,11 м2, ведно с 1,73 

% ид.части от ОЧС

Отписан със З-д №

5-95-00-788/23.12.16 г.

на ОУ - област Русе

9194/06.93 г.,

1732/25.09.02 г.

5730 частна 23.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с 

чл.2,ал.3  и чл.71,

ал.1 от ЗДС, & 4 от 

ПЗР на З-на за жп 

транспорт, схема
ПИ №

63427.8.176

ул. "Иван Ведър" № 14, ет.5,

ап. 511 Други

самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.8.176.1.60 , 

представляващ апартамент № 511, 

етаж 5, със ЗП от 20,08 м2, изба № 

511 със ЗП от 3,11 м2, ведно с 0,86 

% ид.части от ОЧС

9194/06.93 г.,

1732/25.09.02 г.

5731 частна 23.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.с 

чл.2,ал.3  и чл.71,

ал.1 от ЗДС, & 4 от 

ПЗР на З-на за жп 

транспорт, схема
ПИ №

63427.8.176

ул. "Иван Ведър" № 14, ет.3,

ап. 311 Други

самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.8.176.1.36 , 

представляващ апартамент № 311, 

етаж 3, със ЗП от 20,08 м2, изба № 

311 със ЗП от 3,11 м2, ведно с 0,91 

% ид.части от ОЧС

9194/06.93 г.,

1732/25.09.02 г.

5732 частна 23.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с 

чл.71,ал.1 и чл.2,ал.3 

от ЗДС, & 4 от ПЗР на 

З-на за ЖП транспорт, 

схема
ПИ №

63427.8.176

ул. "Иван Ведър" № 14, ет.2,

ап. 212 Други

Самост обект в сграда с ид

63427.8.176.1.25, предсталвяващ 

ап. № 212 със ЗП от 38,91 м2, изба 

№ 212 със ЗП от 3,11 м2, заедно с 

1,73% ид.части от ОЧС 

9194/06.93 г.,

1732/25.09.02 г.



5733 частна 24.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000131 местност "Асламаджика" Държавен

залесена територия с площ от

12,942 дка

5734 частна 24.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000132 местност "Асламаджика" Държавен

залесена територия с площ от

3,826 дка

5735 частна 24.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000174 местност "Вехти лозя" Държавен

широколистна гора с площ от

26,503 дка

5736 частна 24.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000259 местност "Крушака" Държавен

широколистна гора с площ от

53,143 дка

5737 частна 24.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000320 местност "Гаговне" Държавен

широколистна гора с площ от

33,894 дка

5738 частна 24.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000322 местност "Клисалка" Държавен

широколистна гора с площ от

5,304 дка

5739 частна 24.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000328 местност "Гаговне" Държавен

широколистна гора с площ от

2,067 дка



5740 частна 24.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000329 местност "Гаговне" Държавен

широколистна гора с площ от

17,260 дка

5741 частна 24.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000330 местност "Чешми дере" Държавен

широколистна гора с площ от

27,392 дка

5742 частна 24.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000331 местност "Картала" Държавен

широколистна гора с площ от

6,502 дка

5743 частна 28.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 и чл.2,ал

3 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.7.374

жк "Изток",

 ул. "Котовск" № 9,

ет. 0, гараж № 27 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.7.374.1.98, 

представляващ гараж № 27 със ЗП 

от 15,90 м2

Съставен акт за поправка

№ 6295/21.01.2016 г.

Отписан със З-д №

5-95-00-657/03.10.17 г.

на ОУ - област Русе

756/13.11.01 г.,

5115/08.11.74 г.

5744 частна 28.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 и чл.2,ал

3 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.7.374

жк "Изток",

 ул. "Котовск" № 9,

ет. 0, гараж № 2 Други

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.7.374.1.99, 

представляващ гараж № 2 със ЗП 

от 15,90 м2

Съставен акт за поправка

№ 6296/21.01.2016 г.

756/13.11.01 г.,

5115/08.11.74 г.

5745 частна 28.07.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000110 местност "Бабин кладенец" Държавен

залесена територия с площ от

29,868 дка

5746 частна 28.07.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000108 местност "Бабин кладенец" Държавен

залесена територия с площ от

6,186 дка

5747 частна 28.07.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000105 местност "Крушките" Държавен

залесена територия с площ от

101,465 дка



5748 частна 28.07.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 061003 местност "Ямата" Държавен

залесена територия с площ от

4,609 дка

5749 частна 28.07.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 060031 местност "Горната кория" Държавен

залесена територия с площ от

117,181 дка

5750 частна 28.07.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 060029 местност "Горната кория" Държавен

залесена територия с площ от

240,301 дка

5751 частна 28.07.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 060001 местност "Горната кория" Държавен

залесена територия с площ от

4,000 дка

5752 частна 28.07.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000415 местност "Кръшлян" Държавен

залесена територия с площ от

56,129 дка

5753 частна 28.07.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000413 местност "Голямо бърдо" Държавен

залесена територия с площ от

12,153 дка

5754 частна 28.07.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000410 местност "Голямо бърдо" Държавен

залесена територия с площ от

9,790 дка



5755 частна 28.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000333 местност "Чешми дере" Държавен

широколистна гора с площ

от 49,078 дка

5756 частна 28.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000335 местност "Чешми дере" Държавен

широколистна гора с площ

от 33,494 дка

5757 частна 28.07.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000337 местност "Чешми дере" Държавен

широколистна гора с площ

от 9,297 дка

5758 частна 28.07.2014
с. Пиперково,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000217 местност "Драките" Държавен

широколистна гора с площ

от 279,808 дка

5759 частна 28.07.2014
с. Караманово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000604 местност "Ливадите" Държавен

широколистна гора с площ

от 59,820 дка

5760 частна 29.07.2014
с. Караманово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000605 местност "Ливадите" Държавен

широколистна гора с площ

от 20,562 дка

5761 частна 29.07.2014
с. Караманово,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 070012 местност "Съзънталъка" Държавен

залесена горска територия с площ 

от 572,289 дка



5762 частна 29.07.2014
с. Белцов

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000339 местност "Чешми дере" Държавен

широколистна гора с площ от 

9,036 дка

5763 частна 29.07.2014
с. Белцов

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000340 местност "Сазлъка" Държавен

широколистна гора с площ от 

11,563 дка

5764 частна 29.07.2014
с. Белцов

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000341 местност "Сазлъка" Държавен

широколистна гора с площ от 

5,389 дка

5765 частна 29.07.2014
с. Белцов

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000344 местност "Черибаши" Държавен

широколистна гора с площ от 

12,850 дка

5766 частна 29.07.2014
с. Белцов

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000346 местност "Черибаши" Държавен

широколистна гора с площ от 

4,821 дка

5767 частна 29.07.2014
с. Белцов

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000347 местност "Черибаши" Държавен

широколистна гора с площ от 

13,874 дка

5768 частна 29.07.2014
с. Белцов

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 100010 местност "Черибаши" Държавен

залесена горска територия с площ 

от 7,716 дка



5769 частна 29.07.2014
с. Белцов

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 101005 местност "Черибаши" Държавен

широколистна гора с площ от 

1,227 дка

5770 частна 29.07.2014
с. Белцов

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 102006 местност "Асламаджика" Държавен

широколистна гора с площ от 

3,084 дка

5771 частна 29.07.2014
с. Белцов

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000349 местност "Черибаши" Държавен

широколистна гора с площ от 

3,084 дка

5772 частна 29.07.2014
с. Копривец,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 001027 Държавен

залесена територия с площ от

13,812 дка

5773 частна 29.07.2014
с. Копривец,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 001026 Държавен

залесена територия с площ от

7206,592 дка

5774 частна 30.07.2014
с. Дряновец,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000142 Държавен

залесена територия с площ от

9,074 дка

5775 частна 30.07.2014
с. Дряновец,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000148 Държавен

залесена територия с площ от

2842,823 дка



5776 частна 30.07.2014
с. Дряновец,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000128 Държавен

залесена територия с площ от

305,184 дка

5777 частна 30.07.2014
с. Дряновец,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000080 Държавен

залесена територия с площ от

49,809 дка

5778 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 100001

местност "Коджабалък

кулак" Държавен

залесена територия с площ от

1010,783 дка

5779 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 100002

местност "Коджабалък

кулак" Държавен

залесена територия с площ от

13,475 дка

5780 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 100003

местност "Коджабалък

кулак" Държавен

залесена територия с площ от

17,182 дка

5781 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 100004

местност "Коджабалък

кулак" Държавен

залесена територия с площ от

20,994 дка

5782 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 101001 местност "Чаирлъкяма" Държавен

залесена територия с площ от

730,212 дка



5783 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 101002 местност "Ташлъяма" Държавен

залесена територия с площ от

56,290 дка

5784 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 101003 местност "Ташлъяма" Държавен

залесена територия с площ от

201,505 дка

5785 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 102001 местност "Отуляна-Даямлъка" Държавен

залесена територия с площ от

1135,769 дка

5786 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 103001 местност "Дюс куру" Държавен

залесена територия с площ от

22,172 дка

5787 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 103002 местност "Баш бунар" Държавен

залесена територия с площ от

1225,380 дка

5788 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 104001 местност "Гаванса-Халваджи" Държавен

широколистна гора с площ от

84,127 дка

5789 частна 30.07.2014
с. Помен, община 

Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 104002 местност "Гаванса-Халваджи" Държавен

залесена територия с площ от

13,805 дка



5790 частна 31.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 и чл.2,

ал.3 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.1.210

ул. "Цветница" № 4, вх. 1,

ет. 8, ап. 24 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.1.210.1.111 със ЗП от

59,40 м2, представляващ ап. №

24, ет. 8, изба № 24 с площ 4,35

м2 и 1,612 % ид. Части от ОЧС

и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-17/09.01.19 г.

на ОУ-област Русе

8514/21.12.87 г.,

757/13.11.01 г.

5791 частна 31.07.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 и чл.2,

ал.3 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.7.374

ул. "Котовск" № 9, вх. 1,

ет. 3, ап. 3 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.7.374.1.11 със ЗП от

55,19 м2, представляващ ап. №

3, ет. 3, изба № 19 с площ 3,10

м2 и 1,396 % ид. Части от ОЧС

Отписан със З-д №

5-95-00-821/14.09.15 г.

на ОУ-област Русе

5115/08.11.74 г.,

756/13.11.01 г.

5792 частна 31.07.2014
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 166001 местност "Радева планина" Държавен

пасище, мера с площ от 

386,233 дка няма

5793 частна 04.08.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 077001 местност "Менгене" Държавен

широколистна гора с площ от

47,440 дка

5794 частна 04.08.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000026 Държавен

дивечова нива с площ от

26,085 дка

5795 частна 04.08.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000027 Държавен

дивечова нива с площ от

16,726 дка

5796 частна 04.08.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000029 Държавен

дивечова нива с площ от

17,016 дка

5797 частна 04.08.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000030 Държавен

дивечова нива с площ от

7,977 дка



5798 частна 04.08.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000033 Държавен

дивечова нива с площ от

16,479 дка

5799 частна 04.08.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000034 Държавен

дивечова нива с площ от

39,411 дка

5800 частна 04.08.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000036 Държавен

дивечова нива с площ от

1,380 дка

5801 частна 04.08.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000037 Държавен

широколистна гора с площ от

5253,312 дка

5802 частна 04.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000021 местност "Зад лозята" Държавен

залесена територия с площ от

33,991 дка

5803 частна 04.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000031 местност "Зад лозята" Държавен

залесена територия с площ от

28,347 дка

5804 частна 04.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000003 местност "Зад лозята" Държавен

залесена територия с площ от

28,347 дка



5805 частна 04.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000048 местност "Голямо бърдо" Държавен

залесена територия с площ от

4,057 дка

5806 частна 04.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000050 местност "Голямо бърдо" Държавен

залесена територия с площ от

8,219 дка

5807 частна 04.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000053 местност "Пладнище" Държавен

залесена територия с площ от

5,344 дка

5808 частна 04.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000054 местност "Пладнище" Държавен

залесена територия с площ от

3,539 дка

5809 частна 04.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000055 местност "Пладнище" Държавен

залесена територия с площ от

8,895 дка

5810 частна 04.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000057 местност "Пладнище" Държавен

залесена територия с площ от

10,544 дка

5811 частна 04.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000059 местност "Пладнище" Държавен

залесена територия с площ от

8,058 дка



5812 частна 05.08.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000005 местност "Вехтото село" Държавен

широколистна гора с площ от

65,481 дка

5813 частна 05.08.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000028 местност "Черибаши" Държавен

широколистна гора с площ от

40,761 дка

5814 частна 05.08.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000040 местност "Черибаши" Държавен

широколистна гора с площ от

66,638 дка

5815 частна 05.08.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000061 местност "Чешми дере" Държавен

широколистна гора с площ от

25,762 дка

5816 частна 06.08.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000083 местност "Гаговне" Държавен

широколистна гора с площ от

7,728 дка

5817 частна 06.08.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000111 местност "Клисалка" Държавен

широколистна гора с площ от

8,396 дка

5818 частна 06.08.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000114 местност "Асламаджика" Държавен

широколистна гора с площ от

69,274 дка



5819 частна 06.08.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000121 местност "Асламаджика" Държавен

широколистна гора с площ от

35,500 дка

5820 частна 06.08.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000125 местност "Клисалка" Държавен

широколистна гора с площ от

21,998 дка

5821 частна 06.08.2014
с. Белцов,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000128 местност "Клисалка" Държавен

широколистна гора с площ от

10,802 дка

5822 публична 06.08.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.4 и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.183

кв. Изчочна промишлена

зона

ул. "Проф. Димитър Баларев" № 

1 Държавен

ПИ с площ от 15 657 кв.м,

 заедно с построените върху него 7 

/ седем / броя сгради

4300/23.03.72 г.,

актуализиран на

29.06.1994 г.,

1555/01.07.02 г.

5823 частна 06.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000062 местност "Равнище" Държавен

залесена територия с площ от

27,511 дка

5824 частна 06.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000064 местност "Равнище" Държавен

залесена територия с площ от

308,481 дка

5825 частна 06.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000067 местност "Кръшлян" Държавен

залесена територия с площ от

397,051 дка

5826 частна 06.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000070 местност "Кръшлян" Държавен

залесена територия с площ от

113,646 дка



5827 частна 06.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000074 местност "Пладнище" Държавен

залесена територия с площ от

6,093 дка

5828 частна 06.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000076 местност "Кръшлян" Държавен

залесена територия с площ от

4,224 дка

5829 частна 06.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000085 местност "Пладнище" Държавен

залесена територия - голина с 

площ от 2,230 дка

5830 частна 06.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000088 местност "Пладнище" Държавен

залесена територия  с площ от 

3,647 дка

5831 частна 06.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000091 местност "Шенорман" Държавен

залесена територия  с площ от  

25,381 дка

5832 частна 06.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000100 местност "Равнище" Държавен

залесена територия площ от  

149,775 дка

5833 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 138002 местност "Балтора" Държавен

широколистна гора с площ от

55,413 дка



5834 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 136009 местност "Кривуша" Държавен

широколистна гора с площ от

2,500 дка

5835 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000033 Държавен

широколистна гора с площ от

83 дка

5836 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000059 местност "Ашаорман" Държавен

широколистна гора с площ от

118,352 дка

5837 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000061 местност "Балтора" Държавен

залесена територия  с площ от

205,601 дка

5838 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000093 местност "Балтора" Държавен

горски разсадник  с площ от

216,569 дка

5839 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000070 местност "Балтора" Държавен

горски разсадник  с площ от

23,437 дка

5840 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000104 местност "Ашаорман" Държавен

иглолистна гора  с площ от

54,453 дка



5841 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 135044 местност "Балтора" Държавен

широколистна гора  с площ от

0,128 дка

5842 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 136001 местност "Кривуша" Държавен

широколистна гора  с площ от

0,994 дка

5843 частна 07.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000112 местност "Бабин кладенец" Държавен

залесена територия  с площ от

63,220 дка

5844 частна 07.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000117 местност "Бабин кладенец" Държавен

залесена територия  с площ от

8,604 дка

5845 частна 07.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000122 местност "Бабин кладенец" Държавен

залесена територия  с площ от

97,725 дка

5846 частна 07.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000125 местност "Бабин кладенец" Държавен

залесена територия  с площ от

6,693 дка

5847 частна 07.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000130 местност "Бабин кладенец" Държавен

залесена територия  с площ от

14,664 дка



5848 частна 07.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000135 местност "Тамянка" Държавен

залесена територия  с площ от

36,870 дка

5849 частна 07.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000137 местност "Вехти лозя" Държавен

залесена територия  с площ от

6,797 дка

5850 частна 07.08.2014
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000149 местност "Мицов орман" Държавен

залесена територия  с площ от

12,040 дка

5851 частна 07.08.2014
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000011 Държавен

залесена територия  с площ от

21,276 дка

5852 частна 07.08.2014
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000012 местност "Полето" Държавен

залесена територия  с площ от

13,749 дка

5853 частна 07.08.2014
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000122 Държавен

залесена територия  с площ от

30,005 дка

5854 частна 07.08.2014
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000133 местност "Липовлука" Държавен

залесена територия  с площ от

2,223 дка



5855 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 139002 местност "Караджа кузу" Държавен

дивечова нива  с площ от

3,456 дка

5856 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 139003 местност "Караджа кузу" Държавен

широколистна гора  с площ от

2193,880 дка

5857 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 141014 местност "Балтора" Държавен

широколистна гора  с площ от

26,770 дка

5858 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 142050 местност "Балтора" Държавен

залесена територия  с площ от

45,572 дка

5859 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 142001 местност "Балтора" Държавен

залесена територия  с площ от

7,000 дка

5860 частна 07.08.2014
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000045 местност "Ашаорман" Държавен

залесена територия  с площ от

20,422 дка

5861 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000001 местност "Кованлъка" Държавен

дървопроизводителна площ, с 

площ от 1572,290 дка



5862 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000023 местност "Петранец" Държавен

иглолистна гора с площ от 548,933 

дка

Съставен нов АЧДС №

6622/28.05.2019 г.

5863 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000012 местност "Утула" Държавен

дървопроизводителна площ с 

площ от 49,933 дка

5864 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000070 местност "Капица" Държавен

иглолистна гора площ с площ от 

44,980 дка

5865 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000095 местност "Петранец" Държавен

иглолистна гора площ с площ от 

39,703 дка

5866 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000100 местност "Петранец" Държавен

иглолистна гора площ с площ от 

50,060 дка

5867 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000127 местност "Лозята" Държавен

иглолистна гора площ с площ от 

45,135 дка

5868 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 017001 местност "Утула" Държавен

широколистна гора площ с площ 

от 34,496 дка



5869 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 108130 местност "Утула" Държавен сечище площ с площ от 62,741 дка

5870 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 108150 местност "Мечия трап" Държавен

дървопроизводителна площ, с 

площ с площ от 7,000 дка

5871 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 109054 местност "Боаза" Държавен

широколистна гора с площ с площ 

от 1,297 дка

5872 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 109058 местност "Боаза" Държавен

широколистна гора с площ с площ 

от 2,000 дка

5873 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 109059 местност "Боаза" Държавен

широколистна гора с площ с площ 

от 1,800 дка

5874 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 109074 местност "Боаза" Държавен

широколистна гора с площ с площ 

от 3762,113 дка

5875 частна 08.08.2014
с. Лом Черковна,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 108134 местност "Мечия трап" Държавен

дървопроизводителна площ,  с 

площ с площ от 2,517 дка

5876 частна 11.08.2014
с. Красен,

общ. Иваново

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС и др. ПИ № 000572 местност "Харманите" Държавен

дървопроизводителна площ,

с площ от 108,297 дка



5877 публична 11.08.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.2, т.2

от ЗДС, във връзка с

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт и др.
ПИ №

63427.100.12 местност "Ломски отдел" Други

текста: "ПИ с ид. 63427.100.12 …

с площ от 4763 кв.м …", да се

чете: "ПИ с ид. 63427.100.12 ….

С площ от 4581 кв.м …. "

текста: " … Междугарие Русе

пътническа - Долапите", да се

чете: "терен по 4-та жп линия в

междугарие Русе пътническа - 

Долапите" 4888/17.06.2011

5878 частна 11.08.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, ввъ връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.

8 и 9 и ал. 10 от ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

63427.10.1107

землището на кв. Средна

кула, местност "Кравеферма",

ул. "Сини вир" № 3 Държавен

Свободен терен от Стопански

двор с площ от 1020 кв.м нама

5879 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000012 местност "Елията" Държавен

широколистна гора с площ от

41,802 дка няма

5880 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000019 местност "Елията" Държавен

широколистна гора с площ от

432,213 дка няма

5881 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000129 местност "Чаллъка" Държавен

широколистна гора с площ от

30,983 дка няма

5882 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000140 местност "Борисов геран" Държавен

залесена територия с площ от

5,245 дка няма

5883 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000143 местност "Червен бряг" Държавен

залесена територия с площ от

7,579 дка няма



5884 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000152 местност "Червен бряг" Държавен

залесена територия с площ от

7,162 дка няма

5885 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000153 местност "Червен бряг" Държавен

залесена територия с площ от

52,701 дка няма

5886 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000155 местност "Червен бряг" Държавен

залесена територия с площ от

34,045 дка няма

5887 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000159 местност "Борисов геран" Държавен

залесена територия с площ от

40,838 дка няма

5888 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000201 местност "Крушето" Държавен

залесена територия с площ от

48,509 дка няма

5889 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000229 местност "Таш баир" Държавен

залесена територия с площ от

275,359 дка няма

5890 частна 12.08.2014
с. Новград,

община Ценово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000249 местност "Гьонков орман" Държавен

залесена територия с площ от

16,098 дка няма



5891 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.150.2 местност "Долни чаири" Държавен поляна с площ от 4826 м2 няма

5892 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.60.393 местност "Пръчкалъка" Държавен

широколистна гора  с площ от 

26462 м2 няма

5893 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.33.233 местност "Черешка" Държавен

широколистна гора  с площ от 

6547 м2 няма

5894 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.63.271 местност "Долни чаири" Държавен

широколистна гора  с площ от 188 

672 м2 няма

5895 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.78.359 местност "Гърка" Държавен

широколистна гора  с площ от 

3447 м2 няма

5896 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.85.15 местност "Гърка" Държавен

широколистна гора  с площ от 

4416 м2 няма

5897 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.87.39 местност "Обретенски баир" Държавен

широколистна гора  с площ от 

15 861 м2 няма



5898 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.63.267 местност "Долни чаири" Държавен

широколистна гора  с площ от 

26 923 м2 няма

5899 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.23.161 местност "Серендеклика" Държавен

широколистна гора  с площ от 

509 852 м2 няма

5900 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.137.316 местност "Дряна" Държавен

широколистна гора  с площ от 

182 507 м2 няма

5901 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.150.1 местност "Долни чаири" Държавен

нискостъблена гора  с площ от 

212 237 м2 няма

5902 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.150.13 местност "Долни чаири" Държавен

нискостъблена гора  с площ от 

91 630 м2 няма

5903 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.150.14 местност "Долни чаири" Държавен

ПИ с площ 5 112 м2, с НТП: за

селскостопански, горски,

ведомствен път няма

5904 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.150.15 местност "Долни чаири" Държавен

ПИ с площ 1 574 м2, с НТП: за

селскостопански, горски,

ведомствен път няма



5905 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.23.165 местност "Серендеклика" Държавен

широколистна гора  с площ от 279 

444 м2 няма

5906 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.27.70 местност "Ормана" Държавен

широколистна гора  с площ от 

8604 м2 няма

5907 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.33.232 местност "Череша" Държавен

широколистна гора  с площ от 

9881 м2 няма

5908 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.151.6 местност "Широковски баир" Държавен

нискостъблена гора  с площ от 13 

000м2 няма

5909 частна 12.08.2014
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

20184.151.5 местност "Широковски баир" Държавен

нискостъблена гора  с площ от 

587 749 м2 няма

5910 публична 25.08.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл. 71, ал.1,чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.100.27

терен разделен пост

"Доростол", междугарието

гара Русе-пътническа-гара

Долапите Други

ПИ с площ от 473 м2, заедно 

с изградените в него две сгради 2493/04.07.03 г.

5911 частна 25.08.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000014 местност "Ялията" Държавен

залесена горска територия с

площ от 22,481 дка няма

5912 частна 25.08.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000083 местност "Такаджа" Държавен

залесена горска територия с

площ от 52,403 дка няма



5913 частна 25.08.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000124 местност "Голямата гора" Държавен

широколистна гора с площ от 

14,879 дка няма

5914 частна 25.08.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000129 местност "Михалца" Държавен голина с площ от 11,686 дка няма

5915 частна 25.08.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000168 местност "Вишналъка" Държавен поляна с площ от 7,545 дка няма

5916 частна 25.08.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 028018 местност "Вишналъка" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 6,871 дка няма

5917 частна 25.08.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 028019 местност "Вишналъка" Държавен

залесена горска територия  с площ 

от 5,297 дка няма

5918 частна 25.08.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 047001 местност "Такаджа" Държавен

широколистна гора  с площ от 

4,000 дка няма

5919 частна 25.08.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 047012 местност "Такаджа" Държавен

широколистна гора  с площ от 

68,409 дка няма



5920 частна 25.08.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 047013 местност "Такаджа" Държавен

широколистна гора  с площ от 

25,020 дка няма

5921 публична 28.08.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, Решение № 

134/28.02.2005 г. на 

МС, скица
ПИ №

63427.492.3 кв. "Образцов чифлик" Отписан

ПИ с площ от 18 931 м2, с ТПТ:

територия на транспорта и НТП:

за друг поземлен имот за

движение и транспорт

Отписан със З-д №

5-95-00-307/24.02.15 г.

на ОУ-област Русе

0564/01.07.2003 

на МО

5922 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000035 местност "Ялията" Държавен

широколистна гора  с площ от 

14,574 дка няма

5923 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000063 местност "Вишналъка" Държавен

широколистна гора  с площ от 

15,417 дка няма

5924 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000090 местност "Узунмешелик" Държавен

широколистна гора  с площ от 

22,898 дка няма

5925 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000109 местност "Вишналъка" Държавен

широколистна гора  с площ от 

72,865 дка няма

5926 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000150 местност "Голямата гора" Държавен

залесена територия с площ от

9,038 дка няма

5927 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000162 местност "Вишналъка" Държавен

залесена територия с площ от

153,468 дка няма



5928 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000164 местност "Вишналъка" Държавен

широколистна гора с площ от

4,105 дка няма

5929 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000165 местност "Вишналъка" Държавен

широколистна гора с площ от

5,723 дка няма

5930 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000166 местност "Вишналъка" Държавен

голина с площ от

5,884 дка няма

5931 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000167 местност "Вишналъка" Държавен

голина с площ от

1,058 дка няма

5932 частна 09.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 048001 местност "Узунмешелик" Държавен

широколистна гора с площ от

8,300 дка няма

5933 частна 10.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 048031 местност "Узунмешелик" Държавен

широколистна гора с площ от

114,251 дка няма

5934 частна 10.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 049010 местност "Михалца" Държавен

широколистна гора с площ от

8,000 дка няма



5935 частна 10.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 049014 местност "Михалца" Държавен

широколистна гора с площ от

444,751 дка няма

5936 частна 10.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 050014 местност "Вишналъка" Държавен

широколистна гора с площ от

16,963 дка няма

5937 частна 10.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 051035 местност "Вишналъка" Държавен

широколистна гора с площ от

80,600 дка няма

5938 частна 10.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 051041 местност "Вишналъка" Държавен

широколистна гора с площ от

10,269 дка няма

5939 частна 10.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 051046 местност "Вишналъка" Държавен

широколистна гора с площ от

41,025 дка няма

5940 частна 10.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 052008 местност "Гюргенлика" Държавен

широколистна гора с площ от

2,000 дка няма

5941 частна 10.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 052016 местност "Гюргенлика" Държавен

широколистна гора с площ от

4,500 дка няма



5942 частна 10.09.2014
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 053001 местност "Узунмешелик" Държавен

широколистна гора с площ от

83,508 дка няма

5943 частна 12.09.2014
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ №

05611.164.9 местност "Дерето" Държавен

друг вид дървопроизводителна

гора с площ от 72 233 м2 няма

5944 частна 12.09.2014
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др. ПИ № 110027 местност "Драките" Държавен

прилежащ терен към "Овчарник" 

от Стопански двор с площ от 2,503 

дка няма

5945 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл. 68 във връзка с

чл. 2, ал. 3 от ЗДС,

чл.27, ал.4 и 

ал.5,т.1,чл.163, чл. 

168, т.1 и чл. 173,

ал. 1 от З-на за горите 

и др. ПИ № 137001 местност "Чобан чешма" Държавен

ПИ с площ от 21,818 дка, с НТП:

нискостъблена гора

5946 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000302 местност "Корията" Държавен

залесена територия с площ от

25,445 дка няма

5947 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000251 местност "Гарга дюзю" Държавен

залесена територия с площ от

30,042 дка няма

5948 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000167 местност "Енже дере" Държавен

нискостъблена гора с площ от

9,327 дка няма



5949 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000163 местност "Енже дере" Държавен

нискостъблена гора с площ от

180,979 дка няма

5950 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000058 местност "Дюзя" Държавен

залесена територия с площ от

23,127 дка няма

5951 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000052 местност "Кочен" Държавен

залесена територия с площ от

16,576 дка няма

5952 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000044 местност "Биюкен" Държавен

нискостъблена гора с площ от

13,449 дка няма

5953 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000042 местност "Биюкен" Държавен

залесена територия с площ от

5,701 дка няма

5954 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000041 местност "Биюкен" Държавен

залесена територия с площ от

3,435 дка няма



5955 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000032 местност "Кочен" Държавен

залесена територия с площ от

13,057 дка няма

5956 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000306 местност "Корията" Държавен

залесена територия с площ от

414,672 дка няма

5957 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000425 местност "Вишнев ялак" Държавен

залесена територия с площ от

7,341 дка няма

5958 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000427 местност "Вишнев ялак" Държавен

залесена територия с площ от

23,292 дка няма

5959 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 135001 местност "Гьолджука" Държавен

нискостъблена гора с площ от

16,275 дка няма

5960 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 136001 местност "Биюкен" Държавен

нискостъблена гора с площ от

5,029 дка няма



5961 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 136005 местност "Биюкен" Държавен

нискостъблена гора с площ от

5,000 дка няма

5962 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 137028 местност "Чобан чешма" Държавен

нискостъблена гора с площ от

5,574 дка няма

5963 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 138008

местност "Делиибрямови 

круши" Държавен

залесена територия с площ от

242,465 дка няма

5964 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 139001 местност "Дере тарла" Държавен

нискостъблена гора с площ от

6,277 дка няма

5965 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 140002 местност "Енже дере" Държавен

нискостъблена гора с площ от

43,888 дка няма

5966 частна 15.09.2014
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 140003 местност "Енже дере" Държавен

нискостъблена гора с площ от

16,437 дка няма

5967 частна 17.09.2014
с. Босилковци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000010 местност "Чанта баши" Държавен

широколистна гора  с площ от 

121,001 дка няма



5968 частна 17.09.2014
с. Босилковци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000012 местност "Люлешника" Държавен

широколистна гора  с площ от 

7,055 дка няма

5969 частна 17.09.2014
с. Босилковци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 138015 местност "Гаргаджика" Държавен

широколистна гора  с площ от 

32,581 дка няма

5970 частна 17.09.2014
с. Босилковци,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 139006 местност "Люлешника" Държавен

широколистна гора  с площ от 

361,835 дка няма

5971 частна 17.09.2014
с. Пейчиново,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 122025 местност "Ялията" Държавен

широколистна гора  с площ от 

28,425 дка няма

5972 частна 17.09.2014
с. Пейчиново,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000071 местност "Коджа баир" Държавен

широколистна гора  с площ от 

466,205 дка няма

5973 частна 17.09.2014
с. Пейчиново,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000082 местност "Коджа баир" Държавен

широколистна гора  с площ от 

138,450 дка няма

5974 частна 19.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000323 местност "Сър дере" Държавен

залесена територия  с площ от 

7,685 дка няма



5975 частна 19.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000324 местност "Сър дере" Държавен

залесена територия  с площ от 

45,575 дка няма

5976 частна 23.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000331 местност "Сър дере" Държавен

залесена територия  с площ от 

6,674 дка няма

5977 частна 23.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000332 местност "Сър дере" Държавен

залесена територия  с площ от 

6,259 дка няма

5978 частна 23.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000333 местност "Сър дере" Държавен

залесена територия  с площ от 

17,496 дка няма

5979 частна 23.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000346 местност "Кобилица баир" Държавен

залесена територия  с площ от 

3,974 дка няма

5980 частна 23.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000358 местност "Дар сокак" Държавен

залесена територия  с площ от 

35,516 дка няма

5981 частна 23.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000364 местност "Дар сокак" Държавен

залесена територия  с площ от 

9,515 дка няма



5982 частна 23.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000368 местност "Липачката" Държавен

залесена територия  с площ от 

20,777 дка няма

5983 частна 23.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000387 местност "Крачка орман" Държавен

залесена територия  с площ от 

16,798 дка няма

5984 частна 23.09.2014
с. Могилино,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 150001 местност "Харманлъка" Държавен

залесена територия  с площ от 

41,432 дка няма

5985 частна 23.09.2014
с. Могилино,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 151001 местност "Папараклъка" Държавен

залесена територия  с площ от 

187,816 дка няма

5986 частна 23.09.2014
с. Могилино,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 152003 местност "Корията" Държавен

залесена територия  с площ от 

135,539 дка няма

5987 частна 23.09.2014
с. Могилино,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 152005 местност "Тюрташ" Държавен

залесена територия  с площ от 

13,245 дка няма

5988 частна 23.09.2014
с. Могилино,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 152006 местност "Тюрташ" Държавен

залесена територия  с площ от 

26,438 дка няма



5989 частна 23.09.2014
с. Могилино,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 152007 местност "Тюрташ" Държавен

залесена територия  с площ от 

108,006 дка няма

5990 частна 23.09.2014
с. Могилино,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 153001 местност "Тарла баши" Държавен

залесена територия  с площ от 

8,277 дка няма

5991 частна 23.09.2014
с. Могилино,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 153002 местност "Тарла баши" Държавен

залесена територия  с площ от 

6,552 дка няма

5992 частна 23.09.2014
с. Могилино,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 153010 местност "Тарла баши" Държавен

залесена територия  с площ от 

15,402 дка няма

5993 частна 23.09.2014
с. Могилино,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 154001 местност "Юртлука" Държавен

залесена територия  с площ от 

65,959 дка няма

5994 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 204001 местност "Шейтан Ялак" Държавен

залесена територия  с площ от 

2525,752 дка няма

5995 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000336 местност "Вехтите лозя" Държавен

дървопроизводителна площ,   с 

площ от 24,804 дка няма



5996 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000439 местност "Килника" Държавен

дървопроизводителна площ,   с 

площ от 29,212 дка няма

5997 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 200001 местност "Айкъна" Държавен

залесена територия   с площ от 

124,772 дка няма

5998 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 200002 местност "Айкъна" Държавен

залесена територия   с площ от 

343,614 дка няма

5999 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 200003

местност 

"Айкъна-Калъч Борун" Държавен

залесена територия   с площ от 

1246,650 дка няма

6000 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 200004

местност 

"Калъч Борун" Държавен

залесена територия   с площ от 

53,258 дка няма

6001 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 200006

местност 

"Айкъна-Калъч Борун" Държавен

залесена територия   с площ от 

56,727 дка няма

6002 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 201001 местност  "Кучоолуяла" Държавен

залесена територия   с площ от 

1207,699 дка няма



6003 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 202001 местност  "Калимана" Държавен

залесена територия   с площ от 

16,798 дка няма

6004 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 202002

местност 

"Калимана" Държавен

залесена територия   с площ от 

546,062 дка няма

6005 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 202003 местност  "Калимана" Държавен

залесена територия   с площ от 

120,258 дка няма

6006 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 202004 местност  "Калимана" Държавен

залесена територия   с площ от 

82,819 дка няма

6007 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 204002 местност  "Жарен чаир" Държавен

залесена територия   с площ от 

523,719 дка няма

6008 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 205001 местност  "Деорман" Държавен

залесена територия   с площ от 

27,319 дка няма

6009 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 205002 местност  "Деорман" Държавен

залесена територия   с площ от 

714,728 дка няма



6010 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 205003 местност  "Деорман" Държавен

залесена територия   с площ от 

8,282 дка няма

6011 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 206004 местност  "Касър кайнак" Държавен

залесена територия   с площ от 

291,562 дка няма

6012 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 207001 местност  "Канарата" Държавен

залесена територия   с площ от 

336,839 дка няма

6013 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 207002 местност  "Косата" Държавен

залесена територия   с площ от 

176,770 дка няма

6014 частна 24.09.2014
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 207004 местност  "Косата" Държавен

залесена територия   с площ от 

714,129 дка няма

6015 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 154002 местност  "Юртулука" Държавен

залесена територия   с площ от 

255,086 дка няма

6016 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 154003 местност  "Юртулука" Държавен

залесена територия   с площ от 

12,085 дка няма



6017 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 155001 местност  "Кавакленде" Държавен

залесена територия   с площ от 

12,018 дка няма

6018 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 155004 местност  "Кара даа" Държавен

залесена територия   с площ от 

52,662 дка няма

6019 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 155005 местност  "Кара даа" Държавен

залесена територия   с площ от 

167,137 дка няма

6020 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 155006 местност  "Кара даа" Държавен

залесена територия   с площ от 

31,735 дка няма

6021 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 155007 местност  "Кара даа" Държавен

залесена територия   с площ от 

2,192 дка няма

6022 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 156001 местност  "Кара даа" Държавен

залесена територия   с площ от 

2864,526 дка няма

6023 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 157001 местност  "Стари лозя" Държавен

залесена територия   с площ от 

21,032 дка няма



6024 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 157002 местност  "Стари лозя" Държавен

залесена територия   с площ от 

43,735 дка няма

6025 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 157003 местност  "Стари лозя" Държавен

залесена територия   с площ от 

51,970 дка няма

6026 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 157004 местност  "Иговен" Държавен

залесена територия   с площ от 

127,231 дка няма

6027 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 157005 местност  "Куза" Държавен

залесена територия   с площ от 

99,565 дка няма

6028 частна 24.09.2014
с. Могилино,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 158001 местност  "Делмето - Коджа даа" Държавен

залесена територия   с площ от 

1951,373 дка няма

6029 частна 24.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000388 местност  "Крачка орман" Държавен

залесена територия   с площ от 

6,304 дка няма

6030 частна 24.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000399 местност  "Средния ред" Държавен

залесена територия   с площ от 

53,433 дка няма



6031 частна 24.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000403 местност  "Мешова кория" Държавен

залесена територия   с площ от 

68,699 дка няма

6032 частна 24.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000405 местност  "Банкабаир" Държавен

залесена територия   с площ от 

7,778 дка няма

6033 частна 24.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000413 местност  "Мешова кория" Държавен

залесена територия   с площ от 

6,177 дка няма

6034 частна 24.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 082008 местност  "Молова кория" Държавен

залесена територия   с площ от 

3,626 дка няма

6035 частна 24.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 083001 местност  "Любенова кория" Държавен

залесена територия   с площ от 

1,699 дка няма

6036 частна 24.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 084003 местност  "Балардере" Държавен

широколистна гора   с площ от 

16,786 дка няма

6037 частна 24.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 085001 местност  "Етимова кория" Държавен

широколистна гора   с площ от 

2,376 дка няма



6038 частна 24.09.2014
с. Батин,

общ. Борово

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 086004 местност  "Дрянова кория" Държавен

залесена територия   с площ от 

49,444 дка няма

6039 частна 08.10.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС,във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв. 68, УПИ

ІІ Пп 324 Отписан

свободен терен от Стопански

двор с площ от 9738 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-523/07.08.17 г.

на ОУ-област Русе

6040 частна 08.10.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС,във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв. 72, УПИ

ІІІ Пп 332 Държавен

свободен терен от Стопански

двор с площ от 2049 м2

6041 частна 08.10.2014
с. Бистренци,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС,във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв. 73, УПИ

ІІ Пп 328 Държавен

свободен терен от Стопански

двор с площ от 4319 м2

6042 частна 08.10.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000328 местност "Града" Държавен

дворно място за горско 

стопанство с площ 46,989 дка 630/22.09.97 г.

6043 частна 09.10.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, ПМС 

№ 214/03.11.92 г. на 

МС, схема на самост. 

Обект в сграда
ПИ №

63427.7.504

жк "Изток", ул. "Киев" № 11,

бл. "Сметана", вх.1, ет. 3,

ап.8 /9/ Други

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.7.504.1.8, 

представляващ апартамент № 8, / 

тип 9 по таблицата за 

ценообразуване/, ет. 3 със ЗП от 

62,89 м2, изба № 13 с площ 3,37 

м2, заедно с 1,143% от ОЧС и от 

ОПС 6005/23.02.77 г.

6044 частна 09.10.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, ПМС 

№ 214/03.11.92 г. на 

МС, схема на самост. 

Обект в сграда
ПИ №

63427.7.504

жк "Изток", ул. "Киев" № 11,

бл. "Сметана", вх.3, ет. 8,

ап. 21 /16/ Други

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.7.504.1.60, 

представляващ апартамент № 21, / 

тип 16 по таблицата за 

ценообразуване/, ет. 8 със ЗП от 

85,95 м2, изба № 9 с площ 3,16 м2, 

заедно с 1,287% от ОЧС и от ОПС 6005/23.02.77 г.



6045 публична 09.10.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

разпореждане № 

92/07.10.97 г. на МС и 

др.
ПИ №

63427.318.185

местност "Гърков дол"

кв. Средна кула Други

сграда с ид. 63427.318.185.1

със ЗП 495 м2 - монолитна, 

едноетажна, с предназначение: 

селскостопанска сграда 3652/27.06.05

6046 публична 09.10.2014
кв. ДЗС,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

разпореждане № 

92/07.10.97 г. на МС и 

др.
ПИ №

63427.11.151 ул. "Хвойна" Други

ПИ с площ от 2850 м2, заедно с

построените в него сгради:

сграда с ид. 63427.11.151.1 - 

масивна, двуетажна със ЗП от

220 м2, сграда със смесено

предназначение и сграда с ид. 

63427.11.151.3 - полумасивна,

едноетажна със ЗП 22 м2, с

предназначение: хангар, депо, 

гараж

9493/01.12.94 г.,

1117/18.03.02 г.

6047 публична 15.10.2014
с. Червен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.1 от З-на за 

НЧИМП,отм,чл.10,ал1 

от З-на за защитените 

терит.

И др. ПИ № 000178 местност "Селище" Държавен

ПИ с площ от 3,882 дка, с НТП:

пасище, мера

3/28.12.1950 г.,

3875/12.01.2006

6048 публична 15.10.2014
с. Червен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.1 от З-на за 

НЧИМП,отм,чл.10,ал1 

от З-на за защитените 

терит.

И др. ПИ № 000338 местност "Селище" Държавен

ПИ с площ 1,177 дка, с НТП:

друга производствена база

3/28.12.1950 г.,

3874/12.01.2006

6049 частна 15.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 163008 местност  "Дюс Тепе" Държавен

горска стопанска територия

с площ от 53,845 дка няма

6050 частна 15.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 164001 местност  "Дюс Тепе" Държавен

залесена територия

с площ от 54,907 дка няма

6051 частна 15.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 165001 местност  "Дългия дол" Държавен

залесена територия

с площ от 75,856 дка няма



6052 частна 15.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 165003 местност  "Дългия дол" Държавен

залесена територия

с площ от 45,694 дка няма

6053 частна 15.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 165004 местност  "Дългия дол" Държавен

залесена територия

с площ от 92,801 дка няма

6054 частна 15.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 165005 местност  "Дългия дол" Държавен

залесена територия

с площ от 140,189 дка няма

6055 частна 15.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 165006 местност  "Бахчелъка" Държавен

залесена територия

с площ от 395,514 дка няма

6056 частна 15.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 165007 местност  "Бахчелъка" Държавен

залесена територия

с площ от 7,621 дка няма

6057 частна 15.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 165008 местност  "Бахчелъка" Държавен

залесена територия

с площ от 80,541 дка няма

6058 частна 15.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 165009 местност  "Бахчелъка" Държавен

залесена територия

с площ от 4,053 дка няма



6059 частна 21.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169007 местност "Тижерика" Държавен

залесена територия

с площ от 24,409 дка няма

6060 частна 21.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169008 местност "Тижерика" Държавен

залесена територия

с площ от 74,372 дка няма

6061 частна 21.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169013 местност "Коджа балък" Държавен

залесена територия

с площ от 1,205 дка няма

6062 частна 21.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169014 местност "Тижерика" Държавен

горско пасище с площ от

10,071 дка няма

6063 частна 21.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169015 местност "Тижерика" Държавен

горско пасище с площ от

5,164 дка няма

6064 частна 21.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169016 местност "Тижерика" Държавен

залесена територия с площ от

486,449 дка няма

6065 частна 21.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169017 местност "Тижерика" Държавен

залесена територия с площ от

1058,208 дка няма



6066 частна 21.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169018 местност "Тижерика" Държавен

залесена територия с площ от

0,400 дка

Съставен нов АЧДС №

6751/09.12.2019 г. няма

6067 частна 21.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169019 местност "Тижерика" Държавен

залесена територия с площ от

256,231 дка

Съставен нов АЧДС №

6849/21.04.2020 г. няма

6068 частна 21.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000712 местност "Въргелец" Държавен горски път с площ от 2,153 дка няма

6069 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 161001 местност "Драгайката" Държавен

залесена територия с площ от

59,495 дка няма

6070 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 162004 местност "Папрат ялак" Държавен

горско-стопанска територия с 

площ от 170,824 дка няма

6071 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 162007 местност "Кори ялак" Държавен

залесена територия с площ от 

1,197 дка няма

6072 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 162012 местност "Кори ялак" Държавен

залесена територия с площ от 

222,517 дка няма



6073 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 163001 местност "Дюс тепе" Държавен

горско-стопанска територия с 

площ от 14,767 дка няма

6074 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 163002 местност "Дюс тепе" Държавен

горско-стопанска територия с 

площ от 66,372 дка няма

6075 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 163003 местност "Дюс тепе" Държавен

горско-стопанска територия с 

площ от 6,794 дка няма

6076 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 163004 местност "Дюс тепе" Държавен

горско-стопанска територия с 

площ от 159,411 дка няма

6077 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 163005 местност "Дюс тепе" Държавен

горско-стопанска територия с 

площ от 18,876 дка няма

6078 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 163006 местност "Дюс тепе" Държавен

горско-стопанска територия с 

площ от 43,368 дка няма

6079 частна 22.10.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 163007 местност "Дюс тепе" Държавен

залесена територия с площ от 

49,517 дка няма



6080 частна 22.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000040 местност "Фъндъклията" Държавен

залесена територия с площ от

1166,232 дка няма

6081 частна 22.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000093 местност "Переска" Държавен

залесена територия с площ от

816,666 дка няма

6082 частна 22.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000140 местност "Печеница" Държавен

залесена територия с площ от

166,907 дка няма

6083 частна 23.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 032002 местност "Домузлука" Държавен

залесена територия с площ от

2,318 дка няма

6084 частна 23.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 062003 местност "Ясаците" Държавен

иглолистна гора с площ от

5,648 дка няма

6085 частна 23.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 063002 местност "Ясаците" Държавен

иглолистна гора с площ от

2,579 дка няма

6086 частна 23.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 063006 местност "Ясаците" Държавен

иглолистна гора с площ от

9,906 дка няма



6087 частна 23.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 064001 местност "Ясаците" Държавен

иглолистна гора с площ от

4,160 дка няма

6088 частна 23.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 064004 местност "Ясаците" Държавен

иглолистна гора с площ от

2,392 дка няма

6089 частна 23.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 065001 местност "Ясаците" Държавен

иглолистна гора с площ от

12,126 дка няма

6090 частна 23.10.2014
с. Батишница,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 066001 местност "Ясаците" Държавен

иглолистна гора с площ от

23,640 дка няма

6091 частна 23.10.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71, ал. 1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.12.26

кв. Образцов чифлик,

блок 3, ет. 1, ап. 2 Държавен

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.12.26.16.2 със ЗП

62,04 м2, представляващ 

апартамент, заедно със съответния 

процент ид. Части от ОЧС, 

построен 1940 г.

За терена на ПИ с ид.

63427.12.26, с площ от

28107 м2 е съставен нов 

АЧДС № 6251/18.08.15 г.

Със Заповед №

5-95-00-354/13.06.16 г.

на ОУ-област Русе се 

отписва ап.2,ет.1 в бл.3 6710/17.01.79 г.

6092 частна 23.10.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71, ал. 1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.12.26

кв. Образцов чифлик,

блок 7, ет. 1, ап. 1 Държавен

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.12.26.9.1 със ЗП

38,15 м2, представляващ 

апартамент, заедно със съответния 

процент ид. Части от ОЧС, 

построен 1958 г.

За терена на ПИ с ид.

63427.12.26, с площ от

28107 м2 е съставен нов 

АЧДС № 6251/18.08.15 г.

Със Заповед №

5-95-00-352/13.06.16 г.

на ОУ-област Русе се 

отписва ап.1,ет.1 в бл.7

6712/17.01.79 г.

3299/14.02.05 г.

6093 частна 23.10.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71, ал. 1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.11.80

кв. ДЗС, ул. "Явор" № 36,

блок 36, вх. 1, ет. 1, ап. 2 Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.11.80.1.2 със ЗП

31,06 м2, представляващ 

апартамент,изба № 2 с площ 14,58 

м2,  заедно със съответния 

процент ид. Части от ОЧС, 

построен 1958 г.

Съставен нов АЧДС №

6188/30.12.2014 г. за

терена

СОС е отписан със З-д №

5-95-00-650/02.10.17 г.

на ОУ - област Русе

6815/13.02.79 г.

3132/24.08.04 г.



6094 частна 23.10.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71, ал. 1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.12.48

кв. Образцов чифлик, 

блок 8, ет. 1, ап. 1 Държавен

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.12.48.2.1 със ЗП

38,15 м2, представляващ 

апартамент, заедно със съответния 

процент ид. Части от ОЧС, 

построен 1952 г.

Отписан със Заповед №

5-95-00-598/02.09.2019 г.

на ОУ - област Русе

6711/17.01.79 г.

3301/14.02.05 г.

6095 частна 29.10.2014
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000192 местност "Хаджиев участък" Държавен

широколистна гора с площ от

5100,372 дка няма

6096 частна 29.10.2014
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000207 местност "Дълги рът" Държавен

широколистна гора с площ от

11,329 дка няма

6097 частна 29.10.2014
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000448 местност "Черник орман" Държавен

широколистна гора с площ от

152,293 дка няма

6098 частна 29.10.2014
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000455 местност "Чуката" Държавен

широколистна гора с площ от

6,737 дка няма

6099 частна 29.10.2014
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 105002 местност "Калиакра" Държавен

широколистна гора с площ от

144,152 дка няма

6100 частна 29.10.2014
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 106001 местност "Чуката" Държавен

широколистна гора с площ от

313,956 дка няма

6101 частна 29.10.2014
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 106005 местност "Чуката" Държавен

широколистна гора с площ от

880,640 дка няма



6102 частна 31.10.2014
с. Нисово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, във връзка с

чл.27,ал.3,т.3 от З-на

за горите и чл.5,т.5

и 6 от ЗЗТ, скица ПИ № 000020 местност "Тетралика" Държавен

Природозащитен комплекс

"Ломовете", състоящ се от:

1. Сграда-посетителски център -

двуеутажна, монолитна със ЗП

от 313,61 м2 и 2. Кула за

наблюдение на птици-едноет.,

монолитна сграда със ЗП от

32,40 м2

Съставен нов АПДС №

6326/28.04.2016 г. 49/11.12.84 г.

6103 частна 04.11.2014

гр. Русе,

кв. Образцов

чифлик

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,ал.1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.12.47 Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.12.47.1.4 със ЗП от

47,17 м2, представляващ

апартамент, заедно със съответния 

% ид.части от ОЧС

Отписан със З-д №

5-95-00-648/02.10.17 г.

на ОУ - област Русе

6727/21.01.79 г.,

3298/14.02.05 г.

6104 частна 04.11.2014

гр. Русе,

кв. Образцов

чифлик

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,ал.1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.12.47 Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.12.14.1.3 със ЗП от

47,17 м2, представляващ 

апартамент, заедно със съответния 

% ид.части от ОЧС

Отписан със З-д №

5-95-00-647/02.10.17 г.

на ОУ - област Русе

6727/:21.01.79 г.,

3298/14.02.05 г.

6105 частна 05.11.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, З-д

№ 18-3073/19.03.

2007 г. на МС на РБ,

скица
ПИ №

63427.2.5781

ул. "Майор Атанас Узунов"

№ 21 Отписан

ПИ с площ от 18 854 м2, заедно

с построените в него 16 броя 

сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-62/07.02.18 г.

на ОУ - област Русе

0562/07.07.03 г.

на МО,

4241/03.12.07 г.

6106 частна 11.11.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, З-д

на началника на 

СГКК-Русе, 

разпореждане № 

38/12.01.63 г., т. "Ж" 

на МС, решение №

312/23.04.12 г. на МС, 

скица
ПИ №

63427.228.57 местност "Халилов дол" Други

ПИ с площ от 92 982 м2, заедно 

с построените в него 11 броя

сгради

19/97-V/18.01.

1986 г. на МО,

0994/11.01.2007

г. на МО,

АПДС № 1366/

20.10.2011 г. на

МО,

4453/29.10.2008

г. и АЧДС № 5204/

17.09.2012 г.

6107 частна 17.11.2014

гр. Русе,

кв. Образцов

чифлик

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,ал.1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.12.26 Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.12.26.8.1 със ЗП от

54,25 м2, представляващ 

апартамент, изба с площ 30,13 м2, 

заедно със съответния % ид.части 

от ОЧС

За терена на ПИ с ид.

63427.12.26, с площ от

28107 м2 е съставен нов 

АЧДС № 6251/18.08.15 г.

СОС е отписан със З-д №

5-95-00-645/02.10.17 г.

на ОУ - област Русе 6718/18.01.79 г.

6108 частна 17.11.2014

гр. Русе,

кв. Образцов

чифлик

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,ал.1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.12.26 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.12.26.1.4 със ЗП от

25,03 м2, представляващ 

апартамент, изба № 2 с площ 4,12 

м2, заедно със съответния % 

ид.части от ОЧС

За терена на ПИ с ид.

63427.12.26, с площ от

28107 м2 е съставен нов 

АЧДС № 6251/18.08.15 г. 6718/18.01.79 г.



6109 частна 17.11.2014
гр. Русе,

кв. ДЗС

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,ал.1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.11.47 Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.11.47.1.4 със ЗП от

44,20 м2, представляващ 

апартамент, изба № 4 с площ 12,24 

м2, заедно със съответния % 

ид.части от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

6187/30.12.2014 г. за

терена

СОС е отписан със З-д №

5-95-00-649/02.10.17 г.

на ОУ - област Русе 6837/13.02.79 г.

6110 частна 17.11.2014
гр. Русе,

кв. ДЗС

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,ал.1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.11.47 Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.11.47.1.1 със ЗП от

44,20 м2, представляващ 

апартамент, изба № 1 с площ 12,24 

м2, заедно със съответния % 

ид.части от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

6187/30.12.2014 г. за

терена

СОС е отписан със З-д №

5-95-00-600/02.09.19 г.

на ОУ - област Русе 6837/13.02.79 г.

6111 частна 17.11.2014
гр. Русе,

кв. ДЗС

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,ал.1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.11.61 ул. "Градина" Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.11.61.1.1 със ЗП от

44,45 м2, представляващ 

апартамент, изба № 1 с площ 12,24 

м2, заедно със съответния % 

ид.части от ОЧС

За терена на ПИ с ид.

63427.11.61, с площ от

2356 м2 е съставен нов 

АЧДС № 6248/19.08.15 г.

СОС е отписан със З-д  №

5-95-00-646/02.10.17 г.

на ОУ - област Русе

6724/13.02.79 г.,

3131/24.08.04 г.

6112 частна 17.11.2014
гр. Русе,

кв. ДЗС

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,ал.1 

от ЗДС, схема
ПИ №

63427.11.88 ул. "Теменуга" Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.11.88.1.3 със ЗП от

44,45 м2, представляващ 

апартамент, изба № 3 с площ 12,24 

м2, заедно със съответния % 

ид.части от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

6189/30.12.2014 г. за

терена

СОС е отписан със З-д №

 5-95-00-665/06.10.17 г.

на ОУ - област Русе

8726/13.02.79 г.,

3129/24.08.04 г.

6113 частна 17.11.2014
гр. Русе,

кв. ДЗС

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС
ПИ №

63427.11.59 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.11.59.1.2 със ЗП от

43,87 м2, представляващ

апартамент, изба № 2 с площ от

8,72 м2, заедно със съответния

% ид.части от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

6190/30.12.2014 г. за

терена

СОС е отписан със З-д №

5-95-00-597/02.09.19 г.

на ОУ - област Русе

6843/14.02.79 г.,

3139/24.08.04 г.

6114 частна 21.11.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, писмо

изх.№ 1013/81 г. на

директора на СД

"ИНМ", разпред.на

ап., схема
ПИ №

63427.7.673

жк "Здравец.север"

ул. "Руй планина" № 4,

вх. 7, ет. 4, ап. 19 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.7.673.3.155 със ЗП

от 87,29 м2, представляващ

апартамент № 19 / тип № 19 /

по таблицата за ценообразуване, 

ет. ІV , изба № 10 с площ от

3,67 м2, заедно с 0,782 %

ид. Части от ОЧС и от ОПС 7451/11.03.81 г.

6115 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 084001 местност "Дикили таш" Държавен

широколистна гора с площ от

579,308 дка



6116 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 180002 местност "Орлова чука" Държавен

широколистна гора с площ от

3,255 дка

6117 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 203001 местност "Таназ яла" Държавен

широколистна гора с площ от

15,826 дка

6118 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 207001 местност "Кованлъка" Държавен

широколистна гора с площ от

8,871 дка

6119 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 210003 местност "Кованлъка" Държавен

широколистна гора с площ от

18,999 дка

6120 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 214001 местност "Канарата" Държавен голина с площ от 3,150 дка

6121 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 215001 местност "Канарата" Държавен голина с площ от 4,505 дка

6122 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 216001 местност "Канарата" Държавен голина с площ от 2,897 дка



6123 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 217001 местност "Козаняма" Държавен

широколистна гора с площ от

10,548 дка

6124 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 237001 местност "Дикили таш" Държавен

широколистна гора с площ от

6,633 дка

6125 частна 24.11.2014
с. Пепелина,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 238001 местност "Дикили таш" Държавен

нелесопригодна голина с площ

от 40,857 дка

6126 частна 09.12.2014
с. Червен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица
ПИ № 063007 местност "Баба Вела" Държавен

прилежащ терен към "Мелница" 

от Стопански двор с площ от

1,288 дка

6127 публична 09.12.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.72,ал.2 от

ЗДС, във връзка с

чл.130а,т.2 от КРБ,

разрешение за

строеж № 878/08 г.

на ГА на община 

Русе, Удостоверение 

за въвеждане в 

екслоатация на 

строеж "Администр. 

Съд"-Русе, скица ПИ №

63427.2.5631 ул. "Цариброд" № 6 Други

текста: " …масивна четириетажна

 сграда със ЗП от 518 м2", са се

чете: " … масивна триетажна 

сграда с мансарда, със ЗП от 514 

м2, сутерен със ЗП 526 м2" 4751/23.08.10 г.

6128 частна 09.12.2014
с. Ново село,

общ. Русе

чл.68 и чл.72,ал.2 от

ЗДС, чл.2,ал.3 от ЗДС, 

във връзка с 

чл.24,ал.1 и 

27,ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
кв.82, УПИ

ІІІ-1045 Държавен

Текста: " …. с площ 10990 м2, …", 

да се чете: " ….. С площ 11 215 м2" 4956/22.12.11 г.



6129 частна 09.12.2014
с. Широково,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000027 местност "Канарата" Държавен

залесена територия с площ от

183,445 дка

6130 частна 09.12.2014
с. Широково,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000063 местност "Големия лещак" Държавен

залесена територия с площ от

95,674 дка

6131 частна 09.12.2014
с. Широково,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000113 местност "Малкия лещак" Държавен

залесена територия с площ от

100,109 дка

6132 частна 09.12.2014
с. Широково,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000152 местност "Дар боаз" Държавен

залесена територия с площ от

60,238 дка

6133 частна 09.12.2014
с. Широково,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 054002 местност "Над канарата" Държавен

залесена територия с площ от

1751,080 дка

6134 частна 11.12.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 166001 местност "Расти дол" Държавен

залесена територия с площ от

383,522 дка

6135 частна 11.12.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 166002 местност "Расти дол" Държавен

залесена територия с площ от

5,438 дка



6136 частна 11.12.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 166003 местност "Расти дол" Държавен

залесена територия с площ от

9,875 дка

6137 частна 11.12.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 167027 местност "Уни дол" Държавен

залесена територия с площ от

3,796 дка

6138 частна 11.12.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 168001 местност "Таушан тепе" Държавен

залесена територия с площ от

8,922 дка

6139 частна 11.12.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 168002 местност "Долап дермене" Държавен

залесена територия с площ от

2,281 дка

6140 частна 11.12.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 168003 местност "Долап дермене" Държавен

залесена територия с площ от

0,847 дка

6141 частна 11.12.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 168004 местност "Долап дермене" Държавен

залесена територия с площ от

23,837 дка

6142 частна 11.12.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169001 местност "Вергелезд" Държавен

залесена територия с площ от

2599,652 дка



6143 частна 11.12.2014
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 169003 местност "Узунорман" Държавен

залесена територия с площ от

1202,214 дка

6144 частна 11.12.2014
с. Чилнов,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000001 местност "Аланлъка" Държавен

залесена територия с площ от

570,410 дка

6145 частна 11.12.2014
с. Чилнов,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000045 местност "Чуката" Държавен

залесена територия с площ от

588,957 дка

6146 частна 11.12.2014
с. Чилнов,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000097 местност "Ялаците" Държавен

залесена територия с площ от

726,114 дка

6147 частна 11.12.2014
с. Чилнов,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000219 местност "Соито" Държавен

залесена територия с площ от

678,542 дка

6148 частна 11.12.2014
с. Чилнов,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 000221 местност "Лакарка" Държавен

залесена територия с площ от

9,798 дка

6149 частна 11.12.2014
с. Чилнов,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 062008 местност "Соито" Държавен

залесена територия с площ от

144,244 дка



6150 частна 17.12.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, З-д № 

1442/14.05.92 г. на 

МФ, схема
ПИ №

63427.2.5391

ул. "Александровска" № 55,

етаж 3, обект 2 Държавен

Самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 63427.2.5391.1.5 

със ЗП от 177 м2, заедно с 16,3263 

% ид.части от ОЧС и от ОПС, с 

предназначение: за офис, 

намиращ се в сграда - паметник на 

културата, построена преди 1895 

г., реконструирана и въведена в 

експлоатация 2006 г. 

Съставен нов АПДС №

6565/07.09.2018 г.

784/28.12.50 г.,

503/23.04.01 г.,

504/23.04.01 г.,

4066/21.12.06 г.

6151 частна 18.12.2014
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 277020 местност "Без местност" Държавен

ПИ с площ от 40,736 дка, с НТП:

горски склад

136,137,138,139, 

140,141,142,143, 

144,145,146,147, 

148,149,150,151, 

152,153,154/ 

10.01.2000 г.

6152 публична 18.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082094 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада с площ от

1,999 дка

Съставен нов АПДС №

6793/17.12.2019 г.

6153 публична 18.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082043 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада с площ от

2,295 дка

Съставен нов АПДС №

6792/17.12.2019 г.

6154 публична 18.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082003 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада с площ от

2,000 дка

Съставен нов АПДС №

6791/17.12.2019 г.

6155 публична 18.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082004 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада с площ от

2,001 дка

Съставен нов АПДС №

6790/17.12.2019 г.

6156 публична 18.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082017 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада с площ от

2,499 дка

Съставен нов АПДС №

6789/17.12.2019 г.



6157 публична 18.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082087 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада с площ от

0,599 дка

Съставен нов АПДС №

6788/17.12.2019 г.

6158 публична 18.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 083003 местност "Гимлийца" Държавен

временно неизползваема

ливада с площ от 2,000 дка

Съставен нов АПДС №

6787/17.12.2019 г.

6159 публична 22.12.2014
с. Нисово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 071039 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 3,500 дка

Съставен нов АПДС №

6813/21.02.20 г.

6160 публична 22.12.2014
с. Нисово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 071040 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 1,300 дка

Съставен нов АПДС №

6814/21.02.20 г.

6161 публична 22.12.2014
с. Кошов,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 065026 местност "Ломски места" Държавен нива с площ от 2,351 дка

Съставен нов АПДС №

6808/21.02.2020 г.

6162 публична 22.12.2014
с. Кошов,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 064038 местност "Ломски места" Държавен нива с площ от 0,800 дка

Съставен нов АПДС №

6806/21.02.2020 г.

6163 публична 22.12.2014
с. Кошов,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 080008 местност "Ломски места" Държавен нива с площ от 1,797 дка

Съставен нов АПДС №

6809/21.02.2020 г.



6164 публична 22.12.2014
с. Кошов,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 073432 местност "Ломски места" Държавен нива с площ от 1,269 дка

Съставен нов АПДС №

6831/23.03.2020 г.

6165 публична 22.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082098 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада 

с площ от 3,501 дка

Съставен нов АПДС №

6786/17.12.2019 г.

6166 частна 22.12.2014
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС,във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв. 137, УПИ

І-1575 Стопански двор Държавен

УПИ с площ от 4,486 дка,

отреден за стопански дворове 3469/29.03.05 г.

6167 частна 22.12.2014
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС,във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ и др.
кв. 137, УПИ

ІІ-1576 Стопански двор Държавен

УПИ с площ от 6,382 дка,

отреден за стопански дворове 3469/29.03.05 г.

6168 публична 22.12.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за

жп транспорт, скица
ПИ №

63427.3.33 ул. "Пристанищна" № 22 Други

ПИ с площ от 58 421 м2, заедно

с изградените в него 5 бр. сгради

885/28.12.50 г.,

2089/21.02.03 г.

6169 публична 22.12.2014
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 099016 местност "Галешко поле" Държавен ливада с площ от 3,001 дка

Съставен нов АПДС №

6810/21.02.2020 г.

6170 публична 22.12.2014
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 099024 местност "Галешко поле" Държавен ливада с площ от 2,089 дка

Съставен нов АПДС №

6811/21.02.2020 г.



6171 публична 22.12.2014
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 099033 местност "Галешко поле" Държавен ливада с площ от 3,001 дка

Съставен нов АПДС №

6812/21.02.2020 г.

6172 публична 22.12.2014
с. Нисово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 079002 местност "Голям Лом" Държавен ливада с площ от 9,999 дка

Съставен нов АПДС №

6830/23.03.2020 г.

6173 публична 22.12.2014
с. Нисово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 071058 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 2,200 дка

Съставен нов АПДС №

6815/21.02.2020 г.

6174 публична 22.12.2014
с. Нисово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 070124 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 0,450 дка

Съставен нов АПДС №

6816/21.02.2020 г.

6175 публична 22.12.2014
с. Кошов,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 065048 местност "Ломски места" Държавен нива с площ от 4,015 дка

Съставен нов АПДС №

6807/21.02.2020 г.

6176 публична 30.12.2014
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 106002 местност "Чуката" Държавен

широколистна гора с площ от

39,182 дка

6177 публична 30.12.2014
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 106003 местност "Чуката" Държавен

широколистна гора с площ от

10,409 дка



6178 публична 30.12.2014
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

чл.27,ал.4 и ал.5, 

т.1,чл.163,чл.168, т.1 

и чл.173, ал.1 от З-на 

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица ПИ № 106004 местност "Чуката" Държавен

широколистна гора с площ от

46,962 дка

6179 публична 30.12.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, във връзка с

чл.71,,ал.1 от ЗДС,

чл.3,ал.1 от З-на за жп 

транспорт, 

разделителен 

протокол, скица и 

схеми
ПИ №

63427.2.923 пл. "Ал. Стамболийски" № 1 Други

ПИ с площ от 76 809 м2, заедно

 с изградените в него сгради

102/19.08.99 г.,

883/28.12.50 г.

6180 публична 30.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 080017 местност "Кашлата" Държавен

използвана ливада с площ от

2,200 дка

Съставен нов АПДС №

6785/17.12.2019 г.

6181 публична 30.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 080021 местност "Кашлата" Държавен

използвана ливада с площ от

1,998 дка

Съставен нов АПДС №

6784/17.12.2019 г.

6182 публична 30.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 081119 местност "Долап дере" Държавен

използвана ливада с площ от

9,600 дка

Съставен нов АПДС №

6783/17.12.2019 г.

6183 публична 30.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082006 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада с площ от

3,099 дка

Съставен нов АПДС №

6782/17.12.2019 г.

6184 публична 30.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082012 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада с площ от

3,478 дка

Съставен нов АПДС №

6781/17.12.2019 г.



6185 публична 30.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082015 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада с площ от

0,999 дка

Съставен нов АПДС №

6780/17.12.2019 г.

6186 публична 30.12.2014
с. Писанец,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с 

чл.10, ал.1 и чл. 5,

т.5 от ЗЗТ, Нот.акт за

продажба на недв. 

Имоти, скица ПИ № 082018 местност "Гимлийца" Държавен

използвана ливада с площ от

13,501 дка

Съставен нов АПДС №

6779/17.12.2019 г.

6187 частна 30.12.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС и чл.

102,ал.2 и чл.103

от ППЗДС във връзка

с чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.24,ал.1 и ал.2 от

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

63427.11.47 кв. ДЗС, ул. "Чинар" Други

ПИ с площ 2103 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: ниско

застрояване / до 10 м / няма

6188 частна 30.12.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС и чл.

102,ал.2 и чл.103

от ППЗДС във връзка

с чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.24,ал.1 и ал.2 от

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

63427.11.80 кв. ДЗС, ул. "Явор" № 36 Други

ПИ с площ 2158 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: ниско

застрояване / до 10 м / няма

6189 частна 30.12.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС и чл.

102,ал.2 и чл.103

от ППЗДС във връзка

с чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.24,ал.1 и ал.2 от

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

63427.11.88 кв. ДЗС, ул. "Теменуга" № 12 Други

ПИ с площ от 1452 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: ниско

застрояване / до 10 м / няма

6190 частна 30.12.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС и чл.

102,ал.2 и чл.103

от ППЗДС във връзка

с чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.24,ал.1 и ал.2 от

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

63427.11.59 кв. ДЗС Други

ПИ с площ от 874 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: ниско

застрояване / до 10 м / няма

6191 частна 30.12.2014
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС и чл.

102,ал.2 и чл.103

от ППЗДС във връзка

с чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.24,ал.1 и ал.2 от

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

63427.11.50 кв. ДЗС, ул. "Здравец" № 6 Други

ПИ с площ 1743 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: ниско

застрояване / до 10 м / Няма



6192 частна 21.01.2015
с. Николово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка

с чл.11,т.2 от З-на за

водите, писмо вх. №

94-02-222/26.02.14

г. от Гл. секретар на

МРР, скица ПИ № 000567 местност "Текето" Държавен мочурище с площ от 36,734 дка

Съставени нови АПДС №№ 

6675/16.09.2019 г.,

6676/16.09.2019 г. и

6677/16.09.2019 г. 5322/04.04.13 г.

6193 публична 11.02.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.71,ал.1, чл. 

2,ал.2,т.4 от ЗДС във 

връзка с ПМС № 

2/28.09.44 г. на МС и 

др.
ПИ №

63427.2.404 ул. "Борисова" № 22 Други

ПИ с площ от 2551 м2 с НТП:

 за обект комплекс за 

образование, заедно с 

изградените в него 3 броя сгради

6181/30.07.77 г.,

244/12.07.00 г.

6194 частна 11.02.2015
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.72,ал.2 от

ЗДС, чл.2,ал.3 от ЗДС, 

във връзка с 

чл.24,ал.1 и 

27,ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ, чл.45, ал.10 и 

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, скица
кв. 132, УПИ

V Пп 1566 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Коларо -

железарска работилница" от

Стопански двор с площ от 854 кв.м няма

6195 публична 12.02.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.4 и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.883 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ 51 848 кв.м, с ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за линии на релсов транспорт,

представляващ терен по 4-та

жп линия / под Дунав мост / 2084/20.01.03 г.

6196 частна 12.02.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 от

ЗДС,във връзка с чл.

72,ал.2 от ЗДС, З-д № 

РД49-102/24.03.14 г. 

на МЗХ и др.
ПИ №

63427.233.7 Други

Това е акт за поправка на АЧДС № 

5227/08.10.2012 г. 

Текста: " …. ТПТ - горска, НТП: за 

курортен хотел, почивен дом, 

представляващ прилежащ терен 

към бунгало тип "Марица", да се 

чете: " … ТПТ: урбанизирана, НТП: 

за курортен хотел, почивен дом. 5227/08.10.12 г.

6197 публична 19.02.2015
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.2,т.2 от

ЗДС, чл.3,ал.1 от З-на 

за ЖП транспорт, 

скица ПИ № 000119 местност "Край село" Други

сграда № 1 със ЗП от 150 м2, с 

НТП: за ЖП гара - приемно здание 

гара Ястребово, представляваща 

масивна, едноетажна сграда, 

находяща се в терен по 9-та жп 

линия

Съставен нов АПДС №

6569/18.09.2018 г. няма

6198 частна 24.02.2015
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС,във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ и др. ПИ № 036015

местност "Голямата 

черница" Държавен

прилежащ терен към "Масивна

стопанска постройка" от

Стопански двор с площ от 2,337 

дка няма



6199 частна 05.03.2015
с. Ряхово,

общ. Сливо поле

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ № 

63668.142.25 Други

ПИ с площ от 101 м2, ТПТ: горска, 

НТП: друг вид 

недървопроизводителна горска 

площ няма

6200 частна 05.03.2015
с. Ряхово,

общ. Сливо поле

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.27,ал.4 и ал.5,

т.1,чл.163,чл.168,т.1

и чл.173,ал.1 от З-на

за горите, З-ди на 

МЗХ, скица
ПИ № 

63668.142.26 Други

ПИ с площ от 1632 м2, ТПТ: горска, 

НТП: друг вид 

недървопроизводителна горска 

площ няма

6201 частна 06.03.2015
кв. Долапите,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл. 2,ал.3 от ЗДС,

писмо от МО, скица
ПИ №

63427.216.24 местност "Бъзов дол" Държавен

ПИ с площ 75 898 м2, ТПТ:

земеделска, НТП: друг вид

земеделска земя, заедно с 

изградените в него сгради: сграда 

с ид. 63427.216.24.2 със ЗП 41 м2: 

едноетажна, полумасивна, с 

предназначение: складова база, 

склад и сграда с ид. 63427.216.24.3 

със ЗП 26 м2: триетажна, масивна, 

с предназначение: сграда със 

специално предназначение

Съставен акт за

поправка №

6217/08.06.15 г.

6202 частна 16.03.2015
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др.
ПИ № 110013

местност "Драките" Държавен

прилежащ терен към

"Трансформаторен пост" от 

Стопански двор с площ от 0,182 

дка

6203 частна 16.03.2015
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др. ПИ № 110019 местност "Драките" Държавен

прилежащ терен към

"Ремонтна работилница" от

Стопански двор с площ от 0,968

дка

6204 публична 06.04.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1,чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС,чл.3,ал.1

от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

63427.7.770 бул "Липник" № 62 Други

ПИ с площ от 1615 м2, заедно

с изградените в него 3 / три / броя 

сгради

1692/27.01.62 г.-

за част от

терена

6205 частна 08.04.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 и 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

Удостоверение № УТ-

1395/23.06.04 г. от 

община Русе, схема 

на СОС ПИ № 63427.1.96

жк "Възраждане",

ул. "Доростол" № 59, 

бл. "Марс", вх. А, ет. 13 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.1.96.1.73 със ЗП от 

54,97 м2, представляващ 

апартамент 25А, изба № 25а с ПП 

5,62 м2, ведно с 0,890 % ид.части 

от ОЧС и от ОПС, построен 1994 г.

3108/12.08.04 г.,

10142/20.02.96 г.



6206 частна 08.04.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 и 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

Удостоверение № УТ-

1395/23.06.04 г. от 

община Русе, схема 

на СОС ПИ № 63427.1.96

жк "Възраждане",

ул. "Доростол" № 59, 

бл. "Марс", вх. А, ет. 13 Други

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.1.96.1.74 със ЗП от 

71,73 м2, представляващ 

апартамент 25Б, изба № 25б с ПП 

6,11 м2, ведно с 1,133 % ид.части 

от ОЧС и от ОПС, построен 1994 г.

3108/12.08.04 г.,

10142/20.02.96 г.

6207 частна 09.04.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 и 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

Удостоверение № УТ-

1395/23.06.04 г. от 

община Русе, схема 

на СОС ПИ № 63427.1.96

жк "Възраждане",

ул. "Доростол" № 59, 

бл. "Марс", вх. Б, ет. 14 Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.1.96.1.70 със ЗП от 

83,66 м2, представляващ 

апартамент № 41, изба № 41 с ПП 

4,24 м2, ведно с 1,224 % ид.части 

от ОЧС и от ОПС, построен 1994 г.

Отписан със З-д №

5-95-00-632/19.09.19 г.

на ОУ - област Русе

3547/31.05.05 г.,

10142/20.02.96 г.

6208 частна 15.04.2015
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др.
кв. 138, УПИ

VІІІ Пп-1581 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сгради от

Стопански двор с площ от

8,196 дка

1621/02.07.02 г.,

4131/06.07.07 г.

за поправка на

АЧДС № 1621/

02.07.2002 г.

6209 частна 12.05.2015
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др.
кв. 132, УПИ

ІV-Пп-1570 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към

"Бригадирски дом" от Стопански

двор с площ от 1217 кв.м няма

6210 частна 21.05.2015
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др.
кв. 138, УПИ

ІІ-1586 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към

"Масивна стопанска постройка:

животновъден обект" от стопански 

двор с площ от 3,519 дка няма

6211 частна 21.05.2015
с. Тетово,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др. ПИ № 411004 Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 4,256 дка

Съставен нов АЧДС №

6526/26.07.2018 г. няма

6212 частна 21.05.2015
с. Тетово,

община Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др. ПИ № 411006 Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 3,396 дка

Съставен нов АЧДС №

6527/26.07.2018 г. няма

6213 частна 21.05.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл. 17,ал.5 от З-на

за водите, Указание

изх.№ 9166-66/

08.04.2004 г. на 

МЗХ, скица
ПИ №

63427.318.153 местност "Гърков дол" Държавен

ПИ с площ от 4243 кв.м, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, с НТП: напоителен канал няма

6214 частна 08.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС,  във връзка с 

РМС № 

213/06.04.2015 г., 

скица на имота
ПИ №

63427.1.64 ул. Алеи Възраждане" № 2 Държавен

сграда с ид. 63427.1.64.12 - 

масивна, триетажна със ЗП от 505 

м2 и сутерен със ЗП от 348 м2, с 

предназначение: промишлена 

мелнична сграда, построена 1921 

г.

754/28.12.50 г.,

625/17.08.01 г.,

5467/22.04.14 г.



6215 частна 08.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС,

РМС № 213/06.04.

2015 г., скица
ПИ №

63427.7.677

ул. "Проф. Димитър

Баларев" № 2 Държавен

ПИ с площ от 19 372 кв.м, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за обект на 

комплекс за образование, заедно 

с построените в него 7 броя сгради

Съставени нови АЧДС №№ 

6269 и 6270/ 12.11.2015 г.

4760/22.11.73 г.,

1099/06.01.98 г.,

568/20.06.01 г.,

5537/17.06.14 г.

6216 частна 08.06.2015
с. Пиргово,

общ. Иваново

допълва: чл.24,ал.1

и чл.27,ал.8,ал.9 и

ал.10 от ЗСПЗЗ, скица ПИ № 938006 местност "Манкара" Държавен

текста:  " … представляващ 

прилежащ терен към 

"Силажовместилище" от стопански 

двор, да се чете: " … 

представляващ прилежащ терен 

към две сгради 

"Силажовместилище" от 

Стопански двор 4056/08.06.15 г.

6217 частна 08.06.2015
кв. Долапите,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.3 от ЗДС, 

писмо вх. № 04-00- 

16/28.02.14 г. на МО 

и чл.72,ал.2 от ЗДС, 

скица
ПИ №

63427.216.24 местност "Бъзов дол" Държавен

текста: " … ПИ с ид. 63427.216.24 

с площ от 75 898 м2, ТПТ: 

земеделска, НТП: друг вид 

земеделска земя", да се чете: 

"75889 м2 ид.части от ПИ с ид. 

63427.216.24, целия с площ от 

75898 м2, ТПТ: земеделска, с НТП: 

друг вид земеделска земя", да се 

чете: "75 889 кв.м ид.части от ПИ с 

ид. 63427.216.24, целия с площ 75 

898 м2, ТПТ: земеделска, с НТП: 

друг вид поземлен имот без 

определено стопанско 

предназначение". Текста: " В 

описания в графа № 3 имот е 

изградена сграда с ид. 

63427.216.24.1 със ЗП 8 м2, с 

предназначение: сграда за 

енергопроизводство: "Енерго-Про 

Мрежи" АД, да се чете: "В 

описания в графа № 3 имот е 

изградена сграда с ид. 

63427.216.24.1 със ЗП 8 м2, с 

предназначение: сграда за 

енергопроизводство, собственост 

на Енерго-Про Мрежи АД, 

съгласно АДС № 4902/06.04.74 г. 6201/06.03.15 г.

6218 частна 08.06.2015
с. Пейчиново,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3

от ЗДС,чл.чл. 25,48,

49 и 61 от З-на за

наследството,

Завещание от 

Николай Влахов от 

06.04.99 г. и др. ПИ № 061004 местност "Инан Пунар" Други нива с площ от 3,101 дка



6219 публична 08.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.2,т.4

и чл. 71,ал.1 от ЗДС,

протокол,утвърден от 

Министъра на 

промишлеността и 

Министъра на 

вътрешните работи за 

безвъзмездно 

прехвърляне на 

мат.активи, скица
ПИ №

63427.3.325 бул. "Трети март" № 23 Други

ПИ с площ от 6 878 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг

вид производствен, складов обект 

и построените върху него 5 броя 

сгради

9212/25.08.93 г.,

354/20.06.97 г.

6220 публична 08.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.12.19 кв. Образцов чифлик Отписан

ПИ с площ от 10 224 м2, с ТПТ: 

урбанизирана, с НТП: ниско 

застрояване / до 10 м / и 

построените в него сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-792/27.11.17 г.

на ОУ-област Русе

6714/17.01.79 г.,

6730/17.01.79 г.,

6737/23.01.79 г.,

2933/19.01.04 г.

6221 публична 08.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.12.22 кв. Образцов чифлик Отписан

Самостоятелен обект в сграда

с ид. 63427.12.22.1.3, с 

предназначение: жилище, 

апартамент, представляващ 

апартамент № 3, ет. 2, със ЗП от 65 

кв.м, изба № 3 със ЗП от 12,81 

кв.м, ведно с 21,347 % ид.части от 

ОЧС

Отписан със З-д №

5-95-00-792/27.11.17 г.

на ОУ-област Русе

6704/17.01.79 г.,

2933/19.01.04 г.

6222 публична 08.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр. с 

чл.2, ал.2,т.2 и 

чл.71,ал.1 от ЗДС, З-д 

№ І-3631/20.12.84 г. 

на председателя на 

НАПС и протокол от 

15.01.85 г. за приемо 

предаване, З-д № РД-

09-332/07.04.03 г. на 

МОН, скица
ПИ №

63427.12.26 кв. Образцов чифлик Други

Сграда с ид. 63427.12.26.19 със

 ЗП 40 м2: едноетажна, масивна, с 

предназначение: хангар, депо, 

гараж и самостоятелни обекти в 

сграда с ид. 63427.12.26.20: 

масивна, двуетажна, а именно: 

самостоятелен обект в сграда с ид. 

63427.12.26.20.1, ет. 1, със ЗП от 

151 м2, с предназначение: за 

търговска дейност, ведно с 51,58% 

ид.ч от сградата и СОС с ид. 

63427.12.26.20.4, представляващ 

апартамент № 3, ет.2, със ЗП от 60 

м2, с предназначение: жилище, 

апартамент, ведно с 20,51 % ид.ч 

от ОЧС

За терена на ПИ с ид.

63427.12.26, с площ от

28107 м2 е съставен нов 

АЧДС № 6251/18.08.15 г.

Сградите са отписани 

със З-д № 5-95-00-792/

27.11.17 г. на ОУ-област

Русе

6698/17.01.79 г.,

2933/19.01.04 г.,

5280/12.12.12 г.

6223 публична 16.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.71,ал.1 от

ЗДС, чл.3,ал.1 от З-на 

за ЖП транспорт,

скица
ПИ №

63427.8.432 кв. Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 14 920 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за линии на релсов транспорт,

представляващ терен по 4-та

жп линия Русе-Подкова в

участъка Дунав мост - гара

Русе разпределителна 3198/11.11.04 г.



6224 публична 16.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,т.2

и чл.71,ал.1 от ЗДС,

З-д на МЗХ, протокол

за предаване на 

имота, скица
ПИ №

63427.319.18 местност "Трансформатора" Отписан

ПИ с площ от 189 670 м2,

ТПТ: територия, заета от води и

водни обекти, НТП: язовир

С решение № 660/

31.08.15 г. на МС - т.4б и

договор № 96-00-71/

11.09.15 г. за безвъзм.

Прехвърляне на 

собственост на община 

Русе по реда на чл. 54 от 

ЗДС, съгласно Заповед № 5-

95-00-1219/29.12.15 г.

на ОУ-област Русе, целият 

имот, обявен за ЧДС се 

отписва от актовите книги 

за ДС 1729/18.09.02 г.

6225 частна 16.06.2015
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.3 и 

чл.72,ал.2 от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и чл.27,ал.9 

и ал.10 от ЗСПЗЗ и др.
кв.138, УПИ

ХІІІ-2013 Държавен

текста: "УПИ ХІІІ-2013 в кв.138

с площ от 3301 м2, …", да се

чете: "УПИ ХІІІ-2013 в кв. 138, с

площ от 3286 м2 …" 3224/24.11.04 г.

6226 частна 16.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с РМС 

№ 234/ 14.04.15 г., 

скица
ПИ №

63427.5.741 ул. "Шипка" № 55 Отписан

ПИ с площ от 431 м2, заедно с

изградената в него сграда с ид. 

63427.5.741.1 - масивна, 

двуетажна, със ЗП от 155 м2 и 

сутерен със ЗП от 155 м2, с 

предназначение: делова, 

административна сграда

Отписан със З-д №

5-95-00-66/02.02.2017 г.

на ОУ - област Русе

7239/07.09.80 г.,

7241/07.09.80 г.,

7242/07.09.80 г.,

7243/07.09.80 г.,

7244/07.09.80 г.,

1366/23.04.98 г.,

5392/19.12.13 г.

6227 частна 17.06.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др.
кв.60а, УПИ

І-1111 Отписан

свободен терен от стопански

двор с площ от 2040 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-225/11.04.2016 г. 

на ОУ-област Русе като 

неправилно актуван няма

6228 частна 17.06.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др.
кв.60 а, УПИ

VІІІ-1108 Държавен

свободен терен от стопански

двор с площ от 3850 м2 няма

6229 частна 18.06.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др.
кв.60а, УПИ

Х-1110 Отписан

свободен терен от стопански

двор с площ от 3740 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-10/11.01.2016 г.

на ОУ-област Русе няма

6230 частна 22.06.2015
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от 

ЗСПЗЗ  и др. ПИ № 174023 местност "Сливака" Държавен

прилежащ терен към обект

"Торище" от стопански двор с

площ от 7,999 дка

6231 частна 22.06.2015
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота

ПИ № 2037

/ кв. 138, УПИ

ХХХVІІ / Стопански двор Държавен

Свободен терен от Стопански 

двор с  площ от 1510 м2 няма



6232 частна 30.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, ПМС № 

214/03.11.92 г., 

приемо-

предавателен 

протокол и опис, 

схема
ПИ № 

63427.5.373

кв. "Родина 1",

ул. "Сакар планина" № 3,

бл. "Люлин", вх. 5, ет. 5, ап. 14 Отписан

Самостоятелен обект в сграда с

ид. 63427.5.373.5.14, 

представляващ апартамент № 14, 

ет. 5, със ЗП от 59,14 м2 и изба № 5 

със ЗП от 3,51 м2, ведно с 1,270 % 

от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-639/20.09.19 г.

на ОУ - област Русе 6443/14.06.78 г.

6233 частна 30.06.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,ал.5 и 

чл.71,ал.2 от ЗДС, 

АИОИ № 2885/53 г. и 

др.
кв.33, УПИ

ХІІ-1217 Държавен УПИ с площ от 1085 кв.м

49/20.03.56 г.,

148/13.06.68 г.,

4966/20.02.12 г.

6234 частна 30.06.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,ал.5 и 

чл.71,ал.2 от ЗДС, 

АИОИ № 2885/53 г. и 

др.
кв.33, УПИ

ХІV-1219 Отписан УПИ с площ от 2995 кв.м

Отписан със З-д №

5-95-00-328/03.06.2016 г. 

на ОУ-област Русе

49/20.03.56 г.,

148/13.06.68 г.,

4966/20.02.12 г.

6235 частна 30.06.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3,чл.3,ал.5 и 

чл.71,ал.2 от ЗДС, 

АИОИ № 2885/53 г. и 

др.
кв.33, УПИ

ХV-1220 Държавен УПИ с площ от 1105 кв.м

49/20.03.56 г.,

148/13.06.68 г.,

4966/20.02.12 г.

6236 частна 30.06.2015
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71, 

ал.2 от ЗДС, Писма от 

Министъра на на 

културата и от 

Министъра на 

отбраната и др. ПИ № 000118 местност "Паметника" Държавен

ПИ с площ от 3214 м2, с НТП:

водостопанско съоръжение няма

6237 публична 30.06.2015
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС, във вр. С 

чл.2,ал.2, т.2 и 

чл.71,ал.2 от ЗДС, чл.7 

от Закона за руските 

паметници, чл.2,ал.3 

и чл.14,ал.1,т.2 от З-

на за културното 

наследство и др. ПИ № 000119 местност "Паметника" Държавен

ПИ с площ от 11623 м2, НТП:

исторически паметник няма

6238 частна 30.06.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр. с 

чл.2,  ал.3, чл.71 ал.1 

и чл.72,ал.2 от ЗДС, 

Скица
ПИ №

63427.319.84 местност "Карасолук" Държавен

текста: "ПИ № 63427.319.84 с 

площ от 12444 м2 …", да се чете: 

"ПИ № 63427.319.84 с площ от 12 

447 м2 …" 5152/11.06.12 г.



6239 частна 30.06.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
кв. 60а, УПИ

ІХ-1109 Държавен

Свободен терен от "Стопански

двор" с площ от 1040 кв.м няма

6240 частна 27.07.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 000392 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Склад с

друго предназначение", от 

"Стопански двор" с площ

от 1,100 дка

Съставен нов АЧДС №

6820/11.03.2020 г. няма

6241 частна 27.07.2015
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

20184.1.2316 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Обор -

краварник" в Стопански двор с

площ от 3597 кв.м 4385/27.06.08 г.

6242 частна 03.08.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
кв.60а, УПИ

ХІХ Стопански двор Държавен

Свободен терен от Стопански

двор с площ от 1250 м2 няма

6243 частна 03.08.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 000395 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Склад

за зърнени храни" от Стопански 

двор, с площ от 1,600 дка

Съставен нов АЧДС №

6821/11.03.2020 г. 4934/14.10.11 г.

6244 частна 05.08.2015
с. Кошов,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.9 и ал.10 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 098006 местност "Ломски места" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Краварник"  от Стопански двор с 

площ от 4,337 дка няма

6245 публична 06.08.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

 С чл.2,ал.2,т.2 и 

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

ПМС № 13/21.01.11 

г., Споразумителен 

протокол от 16.05.02 

г., скица и схеми
ПИ №

63427.2.493 ул. "Одрин" № 5 Други

ПИ с площ от 1249 м2, ТПТ: 

урбанизирана, НТП: за друг 

обществен обект, комплекс и 

построените в него сгради

3249/30.05.66 г.,

1739/16.10.02 г.



6246 публична 06.08.2015
гр. Русе,

общ. русе

чл.68 от ЗДС, във 

връзка с чл.2,ал.2,

т.т.2 и 6 и чл.71,ал.1 

от ЗДС, чл. 3 от ПМС 

№ 104/20.05.02 г., чл. 

2 от Наредба за ГКПП, 

РМС № 44/25.01.05 г., 

З-д № 2051/04.10.93 

г. на кмета на общ. 

Русе и договор за 

ОПС от 04.10.94 г., 

протокол 

обр.16/03.07.96 г. и 

др.
ПИ №

63427.8.431 Източна промишлена зона Държавен

Национален обект ГКПП 

"Русе-Дунав мост-Зона Запад", 

представляващ ПИ с ид.

63427.8.431 с площ от 63904 м2, 

ТПТ: урбанизирана, НТП: за друг 

обществен обект, комплекс, 

заедно с построените в него 17 

броя сгради

Съставен нов АЧДС №

6606/02.04.19 г. за 3бр.

Сгради с. ид. 

63427.8.431.13,

63427.8.431.15,

63427.8.431.25

904/28.12.50 г.,

3853/06.10.69 г.,

9267/29.12.93 г.,

3518/29.03.05 г.

6247 публична 14.08.2015
с. Николово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с

чл.3,ал.1 от Закона 

за ЖП транспорт, 

скица на имота ПИ № 000447 местност "Дрибака" Други

ПИ с площ от 9,280 дка, НТП:

ЖП линия - терен по 9-та ЖП

линия, в междугарието Русе -

разпределителна - Образцов

чифлик

Съставен нов АПДС №

6558/22.08.2018 г. няма

6248 частна 19.08.2015
гр. Русе,

кв. ДЗС

чл.68 от ЗДС и чл.

102, ал. 2 и чл.103

от ППЗДС и др.
ПИ №

63427.11.61 ул. "Градина" Държавен

ПИ с площ от 2356 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: ниско

застрояване / до 10 м / няма

6249 частна 19.08.2015
гр. Русе,

кв. ДЗС

чл.68 от ЗДС и чл.

102, ал. 2 и чл.103

от ППЗДС и др.
ПИ №

63427.11.74 ул. "Хвойна" Държавен

ПИ с площ от 1742 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: ниско

застрояване / до 10 м / няма

6250 публична 19.08.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал. 2,

т.4 във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.179.44 местност "Орта Екенлик" Държавен

ПИ с площ от 302094 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за друг вид

застрояване, заедно с изградените 

в него 13 броя

сгради

4201/15.06.71 г.,

3244/08.12.04 г.

6251 частна 19.08.2015

гр. Русе,

кв. Образцов

чифлик

чл.68 от ЗДС и чл.

102, ал. 2 и чл.103

от ППЗДС и др.
ПИ №

63427.12.26 Държавен

ПИ с площ от 28107 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: ниско

застрояване / до 10 м / няма

6252 частна 14.09.2015
гр. Мартен,

общ. Русе

чл. 68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и 

чл.27,ал.8,ал.9 и ал.10 

от ЗСПЗЗ, чл. 45,ал.10 

от ППЗСПЗЗ, скица на 

имота ПИ № 064026 местност "Калето" Държавен

прилежащ терен към "Оранжерия" 

от Стопански двор с площ от 0,464 

дка няма

6253 частна 14.09.2015
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.1,ал.4 и 5 от

З-на за горите, З-ди 

№№ РД-49-110/ 

13.04.11 г. и РД-49-

207/03.06.11 г. на 

МЗХ, скица на имота ПИ № 000535

местност "Землище

Ветово" Държавен

ПИ с площ 618,918 дка, с НТП:

друга нестопанска територия няма



6254 частна 14.09.2015
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.1,ал.4 и 5 от

З-на за горите, З-ди 

№№ РД-49-110/ 

13.04.11 г. и РД-49-

207/03.06.11 г. на 

МЗХ, скица на имота ПИ № 000537

местност "Землище

Ветово" Държавен

ПИ с площ 627,885 дка, с НТП:

друга нестопанска територия няма

6255 частна 14.09.2015
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.1,ал.4 и 5 от

З-на за горите, З-ди 

№№ РД-49-110/ 

13.04.11 г. и РД-49-

207/03.06.11 г. на 

МЗХ, скица на имота ПИ № 000704

местност "Землище

Ветово" Държавен

ПИ с площ 759,668 дка, с НТП:

друга нестопанска територия няма

6256 частна 14.09.2015
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.1,ал.4 и 5 от

З-на за горите, З-ди 

№№ РД-49-110/ 

13.04.11 г. и РД-49-

207/03.06.11 г. на 

МЗХ, скица на имота ПИ № 000705

местност "Землище

Ветово" Държавен

ПИ с площ 465,926 дка, с НТП:

друга нестопанска територия няма

6257 публична 14.09.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 и чл.2,

ал.2,т.4 от 

ЗДС,чл.10,ал.2 от ЗНП, 

З-н за нар. просвета и 

др.
ПИ №

63427.2.2017

бул. "Цар Освободител" 

№ 105-А Други

ПИ с площ от 11 702 м2, с НТП:

за обект, комплекс за 

образование, заедно с 

изградените в него 5 броя сгради

774/28.12.50 г.,

810/28.12.50 г.,

2209/05.03.03 г.

6258 частна 24.09.2015
гр. Русе,

общ. Русе

Допълва: Скица №

15-343916/ 

11.08.2015 г. и 

удостоверение изх.№ 

25-56325/11.08.15 г. 

на СГКК - Русе
ПИ №

63427.147.275 местност "Орта Екенлик" Държавен

Текстът: "ПИ с ид. 63427.147.275 

с площ от 83 641 м2 …" да се чете: 

"ПИ с ид. 63427.147.275, с площ от 

83 664 м2 … " 5029/19.03.12 г.

6259 частна 29.09.2015

с. Каран

 Върбовка, общ. 

Две могили

Допълва се: Заповед

№ РД 49-52/ 19.02.

2007 г. на МЗГ, скица 

№ К39073/28.07. 

2015 г., издадена от 

ОбСЗ - Две могили ПИ № 107008 местност "Аязмото" Държавен

Текстът: "…, с НТП - залесена 

територия", да се чете: С НТП: 

друга селищна територия" 3669/11.07.05 г.



6260 частна 02.10.2015
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС,  във връзка с 

чл.24, ал.1 и чл.27, 

ал.8,ал.9 и ал.10  от 

ЗСПЗЗ, скица. ПИ № 068041 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към

"Площадка", "Септична яма" и

"Тоалетна" от Стопански двор с

площ от 4,350 дка 2960/23.01.04 г.

6261 частна 02.10.2015
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от 

ЗДС,  във връзка с 

чл.24, ал.1 и чл.27, 

ал.8,ал.9 и ал.10  от 

ЗСПЗЗ, скица. ПИ № 068042 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Бетонов

резервоар" от Стопански двор

с площ от 1,338 дка

Съставен нов АЧДС №

6520/23.07.2018 г. няма

6262 публична 09.10.2015
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,т.2 от

ЗДС във връзка с чл.

27,ал.3,т.3 и ал.5,

т.1 от З-на за горите,

чл.5,т.3 и т.6 и чл.10,

ал.1 от З-на за защ.

Територии, скица ПИ № 000091 местност "Стълпище" Други

ПИ с площ от 17,528 дка, с НТП:

природна забележителност няма

6263 публична 14.10.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.4 и чл.72,ал.2 от

ЗДС, чл.6 от З-на за

имуществото на БКП 

и др.
ПИ № 

63427.2.740 бул. "Славянски" № 3 Други

Текста в графа 3 да се чете:

Обект "Гараж със сервизни 

помещения, състоящ се от: 1. СОС 

с ид. 63427.2.740.1.13 на ет. 0 със 

ЗП от 528,17 м2, с 

предназначение: гараж в сграда, 2. 

СОС с ид. 63427.2.740.1.14 на ет. 1 

със ЗП 43,45 м2, с предназначение: 

друг вид СОС 4649/12.06.09 г.

6264 публична 26.10.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4 

от ЗДС, Разрешение 

за строеж № 106/ 

14.03.12 г., протокол 

обр. 16/03.12.14 г., 

разрешение за 

ползване № СТ-05-

1807/05.12.14 г., 

скица на имота
ПИ №

63427.2.5694 ул. "Пристанищна" № 20 Други

Сграда с идентификатор 

63427.2.5694.1 със ЗП от 264 м2, с 

предназначение: делова, 

административна сграда, 

построена 2014 г.

Сградата е построена в

ПИ с ид. 63427.2.5694,

за който е съставен АПДС 

№ 4680/22.10.2009 г. няма

6265 публична 05.11.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от ЗДС, 

чл.3,ал.1 от З-на за 

ЖП транспорт, схема
ПИ № 

63427.317.63 местност "Гърков дол" Други

ПИ с площ от 5134 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за линии на релсов транспорт,

терен по 9-та жп линия, гара

Образцов чифлик няма

6266 частна 05.11.2015
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.72,

ал.2 от ЗДС, скица и 

удостоверение
кв.177, УПИ

VІІІ-586 ул. "Васил Левски" № 3 Държавен няма промяна 4959/22.12.2011



6267 частна 09.11.2015
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3 от ЗДС,

чл.6 от ЗИ на БКП,

БЗНС,ОФ,ДКМС,БПС

и САБПФК, З-д №

1591/17.06.92 г. на

МФ, скица кв.25, УПИ І Държавен

Целият втори етаж със ЗП от

435 м2, ведно с 1/3 ид. част от

ОЧС - административна,

масивна, триетажна със ЗП от

435 м2, построена 1987 г. 663/07.03.89 г.

6268 частна 11.11.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1 от 

ЗДС, чл.53,ал.1 от

ППЗОЗЗ, скица
ПИ №

63427.299.30 местност "Саръ баир" Държавен

ПИ с площ 3901 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за складова

база 656/24.09.2001

6269 частна 12.11.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл. 71, ал.2

от ЗДС, РМС № 213/

06.04.2015 г., скица-

проект
ПИ №

63427.7.771

ул. "Проф. Димитър

Баларев" № 2 Отписан

ПИ с площ от 15895 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за обект на

комплекс за образование, заедно 

с построените в него 5

броя сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-509/12.08.16 г.

на ОУ - област Русе

4760/22.11.73 г.,

1099/06.01.98 г.,

568/20.06.01 г.,

5537/17.06.14 г.

6215/08.06.15 г.

6270 частна 12.11.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл. 71, ал.2

от ЗДС, РМС № 213/

06.04.2015 г., скица-

проект и схема - 

проект
ПИ №

63427.7.772

ул. "Проф. Димитър

Баларев" № 2 Държавен

ПИ с площ от 3482 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за обект на

комплекс за образование, заедно 

с построените в него 2

броя сгради

4760/22.11.73 г.,

1099/06.01.98 г.,

568/20.06.01 г.,

5537/17.06.14 г.

6215/08.06.15 г.

6271 частна 25.11.2015
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.2 от ЗДС, чл.11 от

З-на за наследството, 

удостоверения и др. ПИ № 238098 местност "Брястов дол" Държавен

ПИ с площ от 5,500 дка, НТП:

нива

4961/30.12.11 г.,

5350/17.07.13 г.

6272 частна 25.11.2015
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.2 от ЗДС, чл.11 от

З-на за наследството, 

удостоверения и др.
ПИ №

32095.113.43 местност "Гарвалов ялак" Държавен

ПИ с площ от 9227 м2, ТПТ:

земеделска, НТП: нива

4962/30.12.11 г.,

5353/17.07.13 г.

6273 частна 30.11.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във зръзка със

З-д № РД49-126/

02.04.15 г. на 

МЗХ,скица
ПИ №

63427.270.22 местност "Мерата" Държавен

ПИ с площ от 2023 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: ниско

застрояване няма



6274 публична 30.11.2015
с. Кривина,

община Ценово

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС, във връзка с

чл.2а, ал.1 от ЗКН,

З-д № РД9Р-25/15 г.

на Министъра на

културата, скица ПИ № 000019 Държавен

ПИ с площ от 19,117 дка, с НТП: 

археологически паметник на

културата, представляващ част от 

териториалния обхват на групова 

археологическа недвижима 

културна ценност "Късноримска 

крепост и средновековно селище 

Ятрус" с категория "национално 

значение" няма

6275 частна 30.11.2015
с. Бъзън,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 058038 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към 10 броя

сгради от Стопански двор с площ 

от 4,681 дка 654/24.09.01 г.

6276 частна 30.11.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, ПМС

№ 214/03.11.92 г.,

схема на СОС
ПИ №

63427.7.673

ул. "Едуард Винтер" № 6,

вх. 3, ет. 2, ап. 5 Отписан

СОС с ид. 63427.7.673.5.53,

представляващ апартамент № 5, 

ет. 2 със ЗП от 64,04 м2, изба № 5 с 

площ от 3,67 м2, заедно с 1,339% 

от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-527/17.08.2016 г. 

на ОУ-област Русе 7962/27.09.84 г.

6277 частна 30.11.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 и чл.71,ал.1 от

ЗДС, § 4 от ПЗР на 

Закона за жп 

транспорт, схема
ПИ № 

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124, ет. 3,

ап. 213 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.28

представляващ апартамент № 213 

със ЗП от 34,41 м2, изба № 13 с 

площ от 2,68 м2, заедно с 0,876 % 

ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-403/01.07.16 г.

на ОУ - област Русе

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6278 частна 03.12.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2, ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС,  § 4 от 

ПЗР на Закона за жп 

транспорт, схема
ПИ № 

63427.1.6

алея "Младост" № 5,

жил. Блок № 18, ет. 1, ап. 1 Други

СОС с ид. 63427.1.6.2.1,

представляващ апартамент № 1

със ЗП от 48,02 м2, изба № 1 с

площ от 3,90 м2, ведно със

7,76 % ид. части от ОЧС -

 масивна, триетажна

881/28.12.50 г.,

9039/10.09.91 г.,

1731/25.09.02 г.

6279 частна 03.12.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2, ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС,  § 4 от 

ПЗР на Закона за жп 

транспорт, схема
ПИ № 

63427.1.6

алея "Младост" № 5,

жил. Блок № 18, ет. 2, ап. 2 Други

СОС с ид. 63427.1.6.2.7,

представляващ апартамент № 2

със ЗП от 79,79 м2, изба № 10 с

площ от 13,96 м2, таван № 7 с 

площ от 12,25 м2, ведно със

15,06 % ид. части от ОЧС -

 масивна, триетажна

881/28.12.50 г.,

9039/10.09.91 г.,

1731/25.09.02 г.

6280 частна 03.12.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2, ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС,  § 4 от 

ПЗР на Закона за жп 

транспорт, схема
ПИ №

63427.4.603

кв. "Дружба"-3,

ул."Никола Вапцаров" № 17,

блок 13, вх. 5, ет. 3, ап. 8 Отписан

СОС с ид. 63427.4.603.5.8,

представляващ апартамент № 8

със ЗП от 37,61 м2, изба № 8 с

площ от 3,56 м2, заедно с

0,323 % ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-398/30.06.16 г.

на ОУ-област Русе

7756/26.03.83 г.,

1541/18.06.02 г.



6281 частна 03.12.2015
гр. Борово,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

05611.169.2 местност "Бежене" Държавен

свободен парцел от "Стопански

двор" с площ от 7977 м2 няма

6282 частна 03.12.2015
с. Кошов,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 046002

местност

 "Държавен кладенец" Държавен

прилежащ терен към сгради от

Стопански двор с площ от

0,792 дка няма

6283 частна 03.12.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал. 3 от ЗДС,

чл. 24,ал. 1 и ал. 2 от 

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

63427.11.225

кв. ДЗС,

ул. "Теменуга" Държавен

ПИ с площ от 2772 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: ниско

застрояване / до 10 м / няма

6284 публична 18.12.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.2,

т. 4 във връзка с чл.

71, ал. 1 от ЗДС,

скица на имота
ПИ №

63427.179.36 местност "Орта Екенлик" Държавен

ПИ с площ от 23458 м2, заедно 

с построените в него 9 броя

сгради

9251/30.11.93 г.,

3598/14.06.05 г.

6285 публична 18.12.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.2,

т. 4 във връзка с чл.

71, ал. 1 от ЗДС,

чл. 10, ал. 2 от З-на за 

народната просвета,

скица на имота и 

скици на сгради
ПИ № 

63427.8.496 бул. "Тутракан" № 32 Държавен

ПИ с площ от 63910 м2, заедно

с построените в него сгради

Образувани са:

ПИ с ид. 63427.8.1390 с 

площ 44 515 м2 и сгради, 

за който е съставен АПДС 

№ 6659/14.08.2019 г. и 

ПИ с ид. 63427.8.1391 с 

площ 19 395 м2 и сгради, 

за който е съставен АПДС 

№ 6660/14.08.2019 г.

4822/16.03.74 г.,

4823/17.03.74 г.,

508/17.05.01 г.

6286 частна 22.12.2015
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 045005 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда

"Овцеферма"  от Стопански двор с 

площ от 4,500 дка няма

6287 частна 22.12.2015
с. Басарбово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал. 3 и чл. 71, 

ал. 2 от ЗДС, скица
ПИ № 000315 местност "Малък саджак" Държавен

ПИ с площ от 1,260 дка, с НТП:

скала

Съставен нов АЧДС №

6913/27.07.2020 г. 3151/08.09.04 г.



6288 частна 22.12.2015
с. Басарбово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал. 3 и чл. 71, 

ал. 2 от ЗДС, скица
ПИ № 000322 местност "Малък саджак" Държавен

ПИ с площ от 61,006 дка, с НТП:

скала 3151/08.09.04 г.

6289 частна 29.12.2015

с. Голямо

Враново, общ. 

Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 000012 Стопански двор Държавен

ПИ с площ от 12,240 дка, с НТП:

Стопански двор, представляващ 

земеделска земя няма

6290 частна 29.12.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

с чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124, ет. 7,

ап. 610 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.85

представляващ апартамент № 610 

със ЗП от 46,60 м2, изба № 26 с 

площ от 2,68 м2, заедно с 1,203 % 

ид.части от ОЧС и от ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6291 публична 30.12.2015
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

с чл.2, ал.2,т.2 и чл.

71,ал.2 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.2.228 ул. "Мария Луиза" № 19 Други

СОС с ид. 63427.2.228.6.207 със

ЗП от 131 м2, ведно с прилежащи 

части: 31,57 % ид. части от общ 

коридор, заедно с 1,00 % ид.ч. от 

ОЧС и от ОПС

5103/25.10.74 г.,

5103/25.10.74 г.,

актуализиран на

05.08.94 г.,

240/16.04.97 г.

6292 частна 30.12.2015
гр. Мартен,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС, скица ПИ № 1335 Държавен

ПИ № 1335 с площ от 1456 м2,

представляващ застроен терен

8977/09.11.90 г.,

актуализиран на

28.12.92 г.

6293 частна 30.12.2015
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68,чл.2,ал.3 и чл.

71,ал.1 от ЗДС, във

връзка с решение № 

130/19.09.14 г. по гр. 

дело № 7177/2013 г. 

по описа на ВКС, 

скица на имота
ПИ №

20184.3.111 местност "Мошола" Държавен

ПИ с площ от 245717 м2,

с НТП: Разсадник

37/11.06.99 г.,

1125/18.03.02 г.

6294 частна 20.01.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 и чл. 

71, ал. 1от ЗДС, З-д на 

Нач на ГУП при МС, 

скица
ПИ №

63427.5.727

кв. "Родина 1 и 2"

ул. "Шипка" № 45 Други

ПИ с площ от 757 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за друг вид 

застрояване и построената в него 

сграда с ид. 63427.5.727.1 със ЗП 

от 146 м2, брой етажи: два, с 

предназначение: друг вид сграда 

за обитаване

Отписан със З-д №

5-95-00-327/02.06.2016 г. 

на ОУ-област Русе

1751/23.05.62 г.,

3850/07.11.05 г.

6295 частна 21.01.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 и чл.72,

ал. 2 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.7.374

жк "Изток",

ул. "Котовск" № 9, ет. 0

/ партер / Други

Текста: " …. Със ЗП от 15,90 м2,

построен 1973 г.", да се чете:

" …. Със ЗП от 18,83 м2, заедно с 

0,347 % ид. части от ОЧС и от ОПС, 

построен 1973 г. " 5743/28.07.2014

6296 частна 21.01.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.3 и чл.72,

ал. 2 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.7.374

жк "Изток",

ул. "Котовск" № 9, ет. 0

/ партер / Други

Текста: " …. Със ЗП от 15,90 м2,

построен 1973 г.", да се чете:

" …. Със ЗП от 18,83 м2, заедно с 

0,347 % ид. части от ОЧС и от ОПС, 

построен 1973 г. " 5744/28.07.2014



6297 частна 22.01.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3,т.5

във връзка с чл.71,

ал.2 отЗДС,Окръжно 

ВО-31/24.09.80 г. на 

МФ, удостоверение 

№ 240/23.12.15 г. за 

въвеждане в 

експлоатация на 

строеж, схема на СОС
ПИ №

63427.2.2129

ул. "Панайот Хитов" № 27,

ет. 2, ап. № 3 Държавен

СОС с ид. 63427.2.2129.1.3 със

ЗП от 91,21 м2, представляващ 

жилище, заедно с мансардна стая 

с площ 16,42 м2, 1/4 ид.ч. от таван, 

целия с площ 96,52 м2, изба № 29 

с площ 8,80 м2 и съответния % 

ид.части от ОЧС и от ОПС

7389/27.11.80 г.,

386/29.01.01 г.,

4857/02.05.11 г.

6298 частна 22.01.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, § 4 от

ПЗР на З-на за жп

транспорт и др.
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 2, ап. 115 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.15,

представляващ апартамент №

115 със ЗП от 15,59 м2 и изба №

92 с площ 3,01 м2, заедно с

0,410 % ид.части от ОЧС и от ОПС и 

СОС с ид. 63427.2.4886.3.96,

представляващ склад със ЗП от

8,54 м2, заедно с 0,206 % ид.ч от 

ОЧС и от ОПС

Съставен нов АЧДС №

6874/19.05.2020 г.

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6299 частна 28.01.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, § 4 от

ПЗР на З-на за жп

транспорт и др.
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 4, ап. 315 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.45,

представляващ апартамент №

315 със ЗП от 15,59 м2 и изба №

70 с площ 7,31 м2, заедно с

0,443 % ид.части от ОЧС и от ОПС и 

СОС с ид. 63427.2.4886.3.98,

представляващ склад със ЗП от

8,54 м2 и изба № 100 с площ 4,59 

м2, заедно с 0,247 % ид.ч от ОЧС и 

от ОПС

Съставен нов АЧДС №

6873/19.05.2020 г.

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6300 публична 29.01.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал.2, т.2 и чл.

71, ал. 1 от ЗДС, чл.3, 

ал. 1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.3.124

ул. "Свети Димитър

Басарбовски" Други

ПИ с площ от 1214 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за друг ПИ

за движение и транспорт 3118/23.08.04 г.

6301 публична 29.01.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал.2, т.2 и чл.

71, ал. 1 от ЗДС, чл.3, 

ал. 1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.2.3714 бул. "Придунавски" Други

ПИ с площ 84 м2, ТПТ: 

урбанизирана, НТП: за линии на

релсов транспорт - терен в

междугарие Русе разпределителна 

- Русе запад, жп възел Русе 2080/20.01.03 г.



6302 частна 03.02.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3,т.5

във връзка с чл.71,

ал.2 отЗДС,Окръжно 

ВО-31/24.09.80 г. на 

МФ, схема на СОС
ПИ № 

63427.2.2129

ул. "Панайот Хитов" № 27,

ет. 2, ап. № 4 Държавен

СОС с ид. 63427.2.2129.1.4 със

ЗП от 69,53 м2, представляващ 

жилище, заедно с  1/4 ид.ч. от 

таван, целия с площ 96,52 м2, изба 

№ 30 с площ 21,30 м2 и 

съответния % ид.части от ОЧС и от 

ОПС

7389/27.11.80 г.,

386/29.01.01 г.,

4857/02.05.11 г.

6303 частна 03.02.2016
с. Бабово,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал.3

във връзка с чл. 71,

ал. 2 от ЗДС, решение 

№ 400ББ/26.11.14 г.

на ОбСЗ - Сливо поле, 

скица ПИ № 053023 местност "Крушака" Други

ПИ с площ от 11,538 дка, НТП:

полска култура

Съставен нов АЧДС №

6670/11.09.2019 г. 4362/11.06.08 г.

6304 частна 08.02.2016
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал.3

във връзка с чл. 71,

ал. 2 от ЗДС, решение 

№ S-2/29.07.99 г.

на ПК - с. Иавново,

скица ПИ № 234012 местност "Цветника" Други

ПИ с площ от 27,000 дка, с

НТП: нива няма

6305 публична 08.02.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал.2, т.2 и чл.

71, ал. 1 от ЗДС, чл.3, 

ал. 1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.2.3713 бул. "Придунавски" Други

ПИ с площ 1804 м2, ТПТ: 

урбанизирана, НТП: за линии на

релсов транспорт - терен в

междугарие Русе разпределителна 

- Русе запад, жп възел Русе 2071/20.01.03 г.

6306 публична 08.02.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал.2, т.2 и чл.

71, ал. 1 от ЗДС, чл.3, 

ал. 1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.2.4979 бул. "Придунавски" Други

ПИ с площ 1702 м2, ТПТ: 

урбанизирана, НТП: за линии на

релсов транспорт - терен в

междугарие Русе разпределителна 

- Русе запад, жп възел Русе 2081/20.01.03 г.

6307 публична 08.02.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал.2, т.2 и чл.

71, ал. 1 от ЗДС, чл.3, 

ал. 1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.2.4978 бул. "Придунавски" Други

ПИ с площ 2238 м2, ТПТ: 

урбанизирана, НТП: за линии на

релсов транспорт - терен в

междугарие Русе разпределителна 

- Русе запад, жп възел Русе 2075/20.01.03 г.



6308 частна 12.02.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал. 3 и чл. 71, 

ал. 2 от ЗДС, 

платежно нареждане 

от 31.05.95 г., ПМС № 

214/03.11.92 г., 

Наредба № 8 / ДВ, бр. 

25/29.03.93 г.,схема ПИ №

63427.7.634

жк "Здравец - север",

ул. "Родопи" № 1,

бл. "Родина", вх. 1, ет. 14,

ап. 52 Други

СОС с ид. 63427.7.634.60.54,

представляващ апартамент № 52 

със ЗП от 34,31 м2, изба № 52 с ПП 

от 2,15 м2, заедно с 0,615 % 

ид.части от ОЧС и от ОПС 7643/23.04.82 г.

6309 публична 16.02.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 4, чл. 3, т. 5 във вр.

С чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

З-д № 1005/06.04.

92 г. на МФ, скица

на сграда
ПИ №

63427.2.3940

ул. "Александровска" № 97

Държавен

Сграда с ид. 63427.2.3940.8

със ЗП от 416 м2 - двуетажна,

монолитна със стоманобетонни 

елементи, с предназначение: 

сграда за образование, построена 

1983 г.

7819/17.11.83 г.,

2395/23.05.03 г.

6310 частна 19.02.2016

с. Голямо

Враново, общ. 

Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 75, УПИ ІІ Стопански двор Държавен

прилежащ терен към

 "Масивна, нежилищна сграда" от 

Стопански двор, с площ от 2696 м2 74/10.11.51 г.

6311 частна 25.02.2016
с. Копривец,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 55, ПИ №

689 Стопански двор Държавен

Свободен терен от Стопански

двор с площ от 83000 м2 няма

6312 частна 07.03.2016
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 515006 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към

селскостопански обект - 

Овчарник с площ от 5,000 дка няма

6313 публична 15.03.2016
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл. 68 във връзка с 

чл. 71, ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС и др.
ПИ №

20184.2.2 местност "Пръчкалъка" Отписан

ПИ с площ от 52054 м2, ТПТ:

земеделска, НТП: ПИ със смесено 

предназначение

Обявен за имот - ЧДС

Отписан със З-д №

5-95-00-705/18.11.2016 г. 

на ОУ - област Русе

462/30.05.96 г.,

1725/04.09.02 г.

6314 публична 15.03.2016
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл. 68 във връзка с 

чл. 71, ал.1 и чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС и др.
ПИ №

20184.149.2 Държавен

Сграда с идентификатор

20184.149.1 със ЗП 1422 м2 - 

масивна, едноетажна, с

предназначение: селскостопанска 

сграда няма



6315 публична 22.03.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал.2, т.2 и чл.

71, ал. 1 от ЗДС, чл.3, 

ал. 1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.8.144 Други

ПИ с площ от 3563 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: за линии на

релсов транспорт - терен текущ

път в междугарие Русе - 

разпределителна - Русе запад,

ЖП възел Русе 2378/22.05.03 г.

6316 публична 29.03.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във вр.

С чл. 2, ал.2, т.2 и чл.

71, ал. 1 от ЗДС, чл.3, 

ал. 1 от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.8.789 Други

ПИ с площ от 2947 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: за линии на

релсов транспорт - терен текущ

път в междугарие Русе - 

разпределителна - Русе запад,

ЖП възел Русе

2282/14.14.03 г.,

2391/22.05.03 г.

6317 частна 29.03.2016
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 161011 местност "Параджика" Държавен

прилежащ терен към "Сграда

битова" от Стопански двор, с

площ от 0,802 дка, с НТП: друга

селскостопанска територия

Съставен нов АЧДС №

6822/11.03.2020 г. няма

6318 публична 04.04.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

с чл.2, ал.2,т.4 и чл.

71,ал.2 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.2.4221 ул. "Александровска" № 108 Отписан

ПИ с площ от 9049 м2, с НТП: за 

обект комплекс за образование, 

заедно с изградените в него 9 броя 

сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-792/27.11.17 г.

на ОУ-област Русе

753/28.12.50 г.,

90/16.08.99 г.

6319 публична 15.04.2016
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл. 68 във връзка с

чл. 71, ал. 1 и чл. 2,

ал. 2, т.2 от ЗДС,

решение на ПК - гр.

Две могили № 18А/

21.10.96 г. и др.
ПИ №

20184.2.3 Отписан

ПИ с площ от 87983 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: ПИ със

смесен начин на трайно ползване, 

заедно с изградените 

в него 6 броя сгради

Обявен за имот - ЧДС

Отписан със З-д №

5-95-00-705/18.11.2016 г. 

на ОУ - област Русе

462/30.05.96 г.,

1725/04.09.02 г.

6320 частна 22.04.2016
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал. 3 от ЗДС,

скица
кв. 165,

УПИ Х-1333 Държавен УПИ с площ от 520 м2

Съставен нов АПДС №

6528/26.07.2018 г.

65/28.12.50 г.,

366/06.02.95 г.

6321 публична 26.04.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000033 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ от 5,023 дка, с НТП:

Др. ЖП територия - терен в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово, по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6542/08.08.2018 г. 121/07.10.99 г.

6322 публична 26.04.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000034 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ от 55,242 дка, с НТП:

 ЖП линия - терен текущ път в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово, по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6544/08.08.2018 г. 121/07.10.99 г.

6323 публична 26.04.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000035 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ от 8,610 дка, с НТП:

Др.  ЖП територия - терен  в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово, по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6549/10.08.2018 г. 121/07.10.99 г.



6324 публична 27.04.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000036 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ от 0,727 дка, с НТП:

Др.  ЖП територия - терен  в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово, по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6543/08.08.2018 г. 121/07.10.99 г.

6325 публична 27.04.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000087 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ от 9,000 дка, с НТП:

Др.  ЖП територия - терен  в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово, по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6551/10.08.2018 г. 121/07.10.99 г.

6326 публична 28.04.2016
с. Нисово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.2,т.4

от ЗДС, във връзка с

чл.27,ал.3,т.3 от З-на

за горите и чл.5,т.5

и 6 от ЗЗТ, скица ПИ № 000020 местност "Тетралика" Държавен

Природозащитен комплекс

"Ломовете", състоящ се от:

1. Сграда с друго предназначение -

двуетажна, монолитна със ЗП

от 368 м2, представляваща 

Посетителски център и полева 

орнитологична станция, построена 

2012 г. и 2. Друга административна 

сграда със ЗП 363 м2 - триетажна, 

монолитна със сутерен, 

представляваща Център за 

изследване, обучение, симулация 

и анализ на биоразнообразието в 

Природен парк "Русенски Лом", 

построена 2015 г.

Съставен нов АПДС №

6925/24.08.2020 г.

49/11.12.84 г.,

6102/31.10.14 г.

6327 частна 09.05.2016
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал. 3 от ЗДС,

скица
ПИ №

20184.1.2923 ул. "Елба" Държавен

ПИ с площ от 2054 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за обект

комплекс за здавеопазване

Съставен нов АПДС №

6530/30.07.2018 г. 428/01.02.94 г.

6328 публична 13.05.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,т.4, във

връзка с чл. 71,ал.1

от ЗДС, РМС № 202/

22.03.05 г., ПМС №

1/06.01.11 г., скици,

схеми на СОС
ПИ №

63427.2.5528 ул. "Независимост " № 3 Други

ПИ с площ от 9406 м2, заедно с

построените в него сгради

Съставен акт за поправка 

№ 6340/15.06.2016 г. и

нови АЧДС №№ 6373 и

6374/29.09.2016 г.

0560/07.07.03 г.

на МО,

3887/20.02.06 г.,

3888/20.02.06 г.,

5106/11.04.12 г.

6329 публична 17.05.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл. 2, ал.2,т.2 и чл.

71 от ЗДС  и др.
ПИ № 

63427.1.1 Парк на младежта Други

ПИ с площ от 52091 м2, ТПТ: 

територия на транспорта, НТП:

за линии на релсов транспорт - 

терен текущ път в междугарие

Русе - разпределителна - Русе 

запад, ЖП възел Русе, заедно с 

изградените в него 4 броя сгради

2075/20.01.03 г.,

2390/22.05.03 г.

6330 частна 18.05.2016
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 177а, УПИ

ІІ Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда от

Стопански двор с площ от 

532,90 м2

Съставен Акт за поправка

№ 6330/18.05.2016 г. няма



6331 частна 25.05.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и ЗДС във

връзка с чл.2,ал.3 от

ЗДС,чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.9 от ЗСПЗЗЗ,

скица на имота
ПИ №

63427.318.210 местност "Гърков дол" Държавен

ПИ с площ от 12100 м2, ТПТ:

земеделска, НТП: за друг вид

производствен, складов обект няма

6332 публична 25.05.2016

с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000118 местност "Зад лозята" Други

ПИ с площ от 0,767 дка, НТП:

Др. ЖП територия - терен в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6562/22.08.2018 г. 121/07.10.99 г.

6333 публична 31.05.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000089 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ от 5,590 дка, НТП:

Др. ЖП територия - терен в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6554/22.08.2018 г. 121/07.10.99 г.

6334 публична 31.05.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000090 местност "Край село" Други

ПИ с площ от 14,024 дка, НТП:

Др. ЖП територия - терен в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6561/22.08.2018 г. 121/07.10.99 г.

6335 публична 31.05.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000117 местност "Зад лозята" Други

ПИ с площ от 3,150 дка, НТП:

Др. ЖП територия - терен в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6550/10.08.2018 г. 121/07.10.99 г.

6336 частна 01.06.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.71,ал.1 и чл.2,ал.

3 от ЗДС, чл.9 от З-на 

за ЖП транспорт, 

схема
ПИ №

63427.1.14

алея "Лилия" № 2,

блок 4, ет. 1, ап. 2 Други

СОС с ид. 63427.1.14.6.2,

представляващ апартамент № 2, 

ет.1 със ЗП 30,54 м2, изба № 6 със 

ЗП 10,36 м2, заедно с 10,48% 

ид.части от ОЧС и от ОПС

9038/10.09.91 г.,

3113/23.08.04 г.

6337 публична 14.06.2016
с. Червена вода,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др.
ПИ №

80460.502.1375 Други

ПИ с площ 5956 м2, НТП: за

движение и транспорт - терен до

ЖП спирка Червена вода, по 9-та

ЖП линия няма

6338 публична 14.06.2016
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС, Нот. Акт 

за дарение, ПМС № 

211/06.10.94 г. и др.
ПИ №

20184.1.2923 ул. "Елба" Други

Сграда с идентификатор

20184.1.2923.1 със ЗП от 121 м2,

брой етажи: един, с 

предназначение: Здравно 

заведение - Филиал за спешна 

медицинска помощ - гр. Две 

могили

Съставен нов АПДС №

6530/30.07.2018 г.

428/01.02.94 г.,

6327/09.05.16 г. -

за поз. Имот,

1773/09.11.98 г. - 

за сградата

6339 публична 15.06.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000091 местност "Край село" Други

ПИ с площ от 7,192 дка, НТП:

Др. ЖП територия - терен в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6545/08.08.2018 г. 121/07.10.99 г.



6340 публична 15.06.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.72,ал.2 и 

чл.2,ал.2,т.4 от ЗДС, 

РМС № 202/22.03.05 

г., ПМС № 1/2011 г., 

схеми
ПИ №

63427.2.5528 ул. "Независимост " № 3 Други

Текста: " … 1.4. СОС с ид. 

63427.2.5528.1.4 със ЗП 415 м2 ", 

1.5. СОС с ид. 63427.2.5528.1.5 със 

ЗП 363 м2 …", да се чете: " … 1.4. 

СОС с ид. 63427.2.5528.1.4 със ЗП 

384 м2 … ", 1.5. СОС с 

ид.63427.2.5528.1.5  със ЗП 393 м2, 

… " 6328/13.05.16 г.

6341 публична 17.06.2016
с. Червена вода,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000413 Други

ПИ с площ от 0,665 дка, НТП:

друга ЖП територия - терен в

междугарие Образцов чифлик -

Ястребово, по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6557/22.08.2018 г. 121/07.10.99 г.

6342 публична 17.06.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000088 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ от 6,436 дка, НТП:

Друга ЖП територия - терен в

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово, по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6555/22.08.2018 г. 121/07.10.99 г.

6343 частна 24.06.2016
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 068024 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Сграда с

друго предназначение" - част от

"Сенник" от стопански двор с

площ от 1,270 дка, с НТП:

Стопански двор 2731/17.09.03 г.

6344 публична 27.06.2016
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл. 2, ал.2,т.2  и чл.

71,ал.1 от ЗДС и др. ПИ № 000119 местност "Край село" Други

ПИ с площ от 5,064 дка, НТП:

ЖП гара - терен ЖП гара

Ястребово по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6569/18.09.2018 г. 121/07.10.99 г.

6345 частна 27.06.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС  и др.
ПИ №

63427.1.192

ул. "Битоля" № 8,

ет.2, ап. 4 Отписан

СОС с ид. 63427.1.192.2.6,

представляващ апартамент № 4

със ЗП 64,18 м2 и изба № 3 с

площ от 9,99 м2, заедно с 8,62%

ид.части от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-478/11.07.19 г.

на ОУ - област Русе

9042/05.09.91 г.,

2088/21.01.03 г.

6346 публична 27.06.2016
с. Копривец,

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от

ЗДС, § 1 от ПЗР на

Закона за БАБХ, 

скица на имота кв. 55, УПИ ІІІ Други

терен от Стопански двор и

построената в него едноетажна

масивна сграда - ветеринарна

лечебница със ЗП от 74,16 м2 81/07.01.97 г.

6347 публична 27.06.2016
с. Копривец,

община Бяла

чл. 68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.2,т.2 от

ЗДС, § 1 от ПЗР на

Закона за БАБХ, 

скица на имота
кв. 78, УПИ

 VІІІ-231 Други

УПИ с площ от 2500 м2, заедно

с изградените в него: Масивна 

едноетажна сграда - ветеринарна 

лечебница със ЗП от 190 м2 и 

масивна едноетажна сграда - 

стопанска постройка със ЗП от 168 

м2 130/07.02.97 г.



6348 публична 13.07.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, ПМС №  

1470/30.05.50 г., 

Решение № 460/ 

10.06.2016 г. на МС, 

схема на имота
ПИ с ид.

63427.2.718

ул. "Александровска" № 29,

етаж 3 Други

СОС с ид. 63427.2.718.1.2,

представляващ трети етаж от 

триетажна масивна сграда № 1, 

разположена в ПИ с ид. 

63427.2.718 със ЗП от 400 м2, 

заедно с 1/44 ид. части от ОЧС. 

Предназначение на СО: за делова 

и административна дейност

Съставен нов АЧДС №

6583/14.12.2018 г.

270/01.06.50 г.,

1720/30.09.98 г.,

4910/08.08.11 г.,

5135/08.05.12 г.

за поправка на

АЧДС № 4910/

08.08.2011 г.

6349 частна 25.07.2016
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 45, УПИ

VІІІ Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 995 м2

6350 частна 28.07.2016
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ с ид.

63427.1.2344 Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2276 м2

6351 частна 28.07.2016
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 068030 местност "Люцерните" Държавен

ПИ с площ от 2,735 дка, с НТП:

Стопански двор - пасище, мера

Съставен нов АЧДС №

6521/24.07.2018 г. няма

6352 публична 29.07.2016
гр. Русе,

кв. ДЗС

чл. 68 във връзка с

чл. 2, ал.2, т. 4 и чл.

71, ал. 1 от ЗДС,

скица на имота
ПИ с ид.

63427.11.46 ул. "Чинар" Други

Сграда с идентификатор

63427.11.46.1 със ЗП от 256 м2 - 

масивна, двуетажна, с

предназначение: Делова,

административна сграда,

построена 1967 г. 6738/23.01.79 г.

6353 частна 15.08.2016
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ и 

др. ПИ № 938036 местност "Манкара" Държавен

изоставена нива с площ от 

2,611 дка

Съставен нов АЧДС №

6852/23.04.2020 г. няма

6354 частна 15.08.2016
с. Кошов,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ и 

др. ПИ № 046015

местност

 "До стопанския двор" Отписан

изоставена нива с площ от 

1,300 дка

Отписан със З-д №

5-95-00-684/10.10.19 г.

на ОУ - област Русе няма



6355 частна 15.08.2016
с. Кошов,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ и 

др. ПИ № 046018

местност

 "До стопанския двор" Държавен

изоставена нива с площ от 

4,754 дка

Съставен нов АЧДС №

6854/27.04.2020 г. няма

6356 частна 18.08.2016
гр. Мартен,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота

ПИ № 1347

/ кв. 56, УПИ

ІІ-1347 / Стопански двор Държавен

ПИ № 1347 с площ 364 м2, за

който е образуван УПИ ІІ-1347 в кв. 

56, представляващ

прилежащ терен към

"Автомивка" от Стопански двор 475/27.03.01 г.

6357 частна 18.08.2016
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 143004 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Склад за зърнени храни" от

Стопански двор с площ 2,651 дка няма

6358 частна 19.08.2016
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 143006 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Конюшня"  от

Стопански двор с площ 4,623 дка няма

6359 частна 19.08.2016
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 068023 местност "Люцерните" Държавен

изоставена нива с площ от

1,355 дка

Съставен нов АЧДС №

6533/01.08.2018 г. няма

6360 частна 19.08.2016
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 143013 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Ремонтна работилница"  от

Стопански двор с площ 5,716 дка няма

6361 частна 19.08.2016
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 143017 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Овчарник"  от

Стопански двор с площ 3,437 дка няма



6362 частна 19.08.2016
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 143023 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Сграда с друго предназначение"  

и сграда "Трансформаторен пост" 

от Стопански двор с площ 1,379 

дка няма

6363 публична 12.09.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,

т. 2 и т. 4 от ЗДС във

връзка с чл. 106,ал.1

и чл. 115л, ал. 3 от

З-на за морските

пространства  идр.
ПИ №

63427.8.1362 бул "Тутракан" № 44 Други

ПИ с площ от 355 132 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за

пристанище, заедно с изградените 

в него 22 броя

сгради и съоръжения

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

2061/17.12.02 г.,

5615, 5616, 5617/

27.06.2014 г.

6364 публична 12.09.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,

т. 2 и т. 4 от ЗДС във

връзка с чл. 106,ал.1

и чл. 115л, ал. 3 от

З-на за морските

пространства  идр.
ПИ №

63427.8.1363 бул "Тутракан" № 44 Други

ПИ с площ от 333 057 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за

пристанище, заедно с изградените 

в него 8 броя

сгради

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

2061/17.12.02 г.,

5615, 5616, 5617/

27.06.2014 г.

6365 публична 12.09.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2,ал.2,

т. 2 и т. 4 от ЗДС във

връзка с чл. 106,ал.1

и чл. 115л, ал. 3 от

З-на за морските

пространства  идр.
ПИ №

63427.8.1364 бул "Тутракан" № 44 Други

ПИ с площ от 99 118 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за

пристанище, заедно с изградените 

в него 9 броя

сгради

Съставен нов АЧДС №

6624/07.06.2019 г. за

сграда с идентификатор

63427.8.1364.11

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

2061/17.12.02 г.,

5615, 5616, 5617/

27.06.2014 г.

6366 частна 14.09.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2 от ЗДС,

във вразка със З-д

№ РД-49-556/15 г.

на МЗХ и др.
ПИ №

63427.270.18 местност "Мерата" Държавен

ПИ с площ от 5517 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: обществен

селищен парк, градина няма

6367 частна 14.09.2016
с. Смирненски,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 

от ЗДС, във връзка с

договор за замяна

на недвижим имот

и др. ПИ № 035032 местност "Фъндъклията" Държавен нива с площ от 4,080 дка няма

6368 частна 14.09.2016
с. Смирненски,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка със 

З-д РД-46-528/

04.06.15 г. на МЗХ и 

др. ПИ № 035022 местност "Кьордере" Държавен нива с площ от 9,000 дка няма

6369 частна 14.09.2016
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 

от ЗДС, във връзка с

договор за замяна

на недвижим имот

и др. ПИ № 123006 местност "Керез баир" Държавен

ПИ с площ от 23,987 дка, НТП:

полска култура няма

6370 частна 14.09.2016
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 

от ЗДС, във връзка с

договор за замяна

на недвижим имот

и др. ПИ № 123006 местност "Керез баир" Държавен

ПИ с площ от 11,713 дка, НТП:

полска култура няма



6371 частна 14.09.2016
с. Ново село,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 

от ЗДС, във връзка с

договор за замяна

на недвижим имот

и др. ПИ № 073047 местност "Тангъра" Държавен

ПИ с площ от 11,200 дка, НТП:

полска култура няма

6372 частна 14.09.2016
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 

от ЗДС, във връзка с

договор за замяна

на недвижим имот

и др. ПИ № 110015 местност "Кенлика" Държавен

ПИ с площ от 10,004 дка, НТП:

полска култура няма

6373 частна 29.09.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл. 74, ал. 3 и чл. 6,

ал. 1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.2.5528

ул. "Независимост" № 3,

ет. 3 Други

СОС със ЗП от 778 м2, 

намиращ се в сграда № 1, ет. 3, 

разположена в ПИ с ид. 

63427.2.5528, с предназначение на 

СО: за делова и административна 

дейност, заедно със съответните 

идеални части от ОЧС

0560/07.07.03 г.-

МО,

3887/20.02.06 г.,

3888/20.02.06 г.,

5106/11.04.12 г.,

6328/13.05.16 г.

6374 частна 29.09.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл. 74, ал. 3 и чл. 6,

ал. 1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.2.5528

ул. "Независимост" № 3,

ет. 4 Други

СОС със ЗП от 384 м2, 

намиращ се в сграда № 1, ет. 4, 

разположена в ПИ с ид. 

63427.2.5528, с предназначение на 

СО: за делова и административна 

дейност, заедно със съответните 

идеални части от ОЧС

0560/07.07.03 г.-

МО,

3887/20.02.06 г.,

3888/20.02.06 г.,

5106/11.04.12 г.,

6328/13.05.16 г.,

6340/15.06.16 г.

6375 частна 31.10.2016
с. Копривец,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 003004 местност "До село" Държавен

ПИ с площ от 8,558 дка, с НТП:

Стопански двор - мера

Съставен нов АЧДС №

6629/17.06.2019 г. няма

6376 частна 31.10.2016
с. Червен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 058010 местност "Леската" Държавен

Изоставена нива от Стопански

двор с площ от 1,460 дка няма

6377 частна 31.10.2016
с. Червен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 063005 местност "Баба Вела" Държавен

Изоставена нива от Стопански

двор с площ от 1,837 дка няма



6378 частна 01.11.2016
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 202004 местност "Юг ясак" Държавен

прилежащ терен към "Сграда

с друго предназначение" от

Стопански двор, с НТП: друга

производствена база, с площ

от 1,230 дка

Съставен нов АЧДС №

6824/11.03.2020 г. няма

6379 частна 01.11.2016
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 177а, УПИ

І Държавен

Свободен терен от Стопански

двор с площ от 1270,50 м2 няма

6380 частна 01.11.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл. 2, ал. 3 от ЗДС,

чл.71, ал. 3 от ЗДС,

З-д № 1969/30.07.92 

г. на МФ, скица и 

схеми
ПИ №

63427.2.5521 бул. "Славянски" № 4 Други

90,498 % идеални части от ПИ №

63427.2.5521 по КК на гр. Русе,

целия с площ от 453 м2, заедно

с част от изградената в него сграда 

№ 1 - триетажна, масивна, 

паметник на културата, включваща 

като прилежащта част целия 

сутерен с площ от 252 м2 и 4 броя 

самостоятелни обекти

Със З-д № 5-95-00-777/

21.12.2016 г. на ОУ - област 

Русе и договор № 96-00-

1/11.01.2017 г. се 

предоставя на РУ "Ангел 

Кънчев" правото на 

управление на СОС с ид. 

63427.2.5521.1.5 със ЗП от 

279 м2, разположен на ІІ-

ри етаж / трети 

административен /, заедно 

със съответните ид. части 

от ОЧС

7475/18.05.81 г.,

602/06.07.01 г.

6381 частна 01.11.2016
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 86, УПИ ІІ Държавен

Текста: "УПИ п-л ІІ от кв. 86, с

площ от 7770 м2" …, да се чете:

"УПИ ІІ в кв. 86, с площ 7500 м2" 1236/21.03.02 г.

6382 частна 01.11.2016
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 87, УПИ ІІ Държавен

Текста: "УПИ п-л ІІ от кв. 87, с

площ от 3622 м2" …, да се чете:

"УПИ ІІ в кв. 87, с площ 3570 м2" 1234/21.03.02 г.

6383 частна 01.11.2016
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 87, УПИ ІІІ Държавен

Текста: "УПИ п-л ІІІ от кв. 87, с

площ от 4820 м2" …, да се чете:

"УПИ ІІІ в кв. 87, с площ 4600 м2" 1233/21.03.02 г.



6384 частна 07.11.2016
с. Копривец,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 003003 местност "До село" Държавен

ПИ с площ от 3,874 дка, с НТП:

Стопански двор - мера

Съставен нов АЧДС №

6629/17.06.2019 г. няма

6385 частна 07.11.2016
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 068043 местност "Люцерните" Държавен

Изоставена нива от Стопански

двор с площ от 0,416 дка

Съставен нов АЧДС №

6534/01.08.2018 г. няма

6386 частна 09.11.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

63427.146.207

местност "Хаджигенова

чешма" Държавен

ПИ с площ от 605 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: Стопански

двор няма

6387 частна 14.11.2016
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 050008 местност "Юг ясак" Държавен

прилежащ терен към "Сграда за

зърнени храни" - 2 броя и 

"Гараж с друго предназначение"

от Стопански двор с площ от

11,090 дка няма

6388 частна 15.11.2016
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 84, УПИ V Държавен

Текста: "УПИ п-л V от кв. 84, с

площ от 1920 м2" …, да се чете:

"УПИ V в кв. 84, с площ 1810 м2" 1224/21.03.2002

6389 частна 18.11.2016
с. Червена вода,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС, във връзка с 

чл. 17, ал. 5 от З-на за 

водите, Указание на 

МЗХ и скица ПИ № 000484 Държавен

ПИ с площ от 19,291 дка, с НТП:

напоителен канал няма

6390 частна 01.12.2016
с. Ряхово,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал.2,

т. 2 от ЗДС във

 връзка с § 1, т. 16, б.

а от ДРЗВ и др.
ПИ №

63668.151.383 ул. "Пристанищна" Държавен

ПИ с площ от 2266 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за друг вид

застрояване, номер по 

предходен план: 167, кв. 28

1268/21.03.02 г.,

отписан със З-д

№ 5-95-00-666/

03.11.2016 г. на

ОУ-област Русе



6391 частна 20.12.2016
с. Черешово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 13, УПИ ІІ Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2452 м2 няма

6392 частна 20.12.2016
с. Черешово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 13, УПИ VІІ Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2018 м2 няма

6393 частна 20.12.2016
с. Черешово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 13, УПИ VІІІ Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 3192 м2 няма

6394 частна 20.12.2016
с. Баниска,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 83, УПИ ІІ Държавен

Текста: "УПИ п-л ІІ от кв. 83, с

площ от 915 м2" …, да се чете:

"УПИ ІІ в кв. 83, с площ 700 м2" 1227/21.03.02 г.

6395 публична 20.12.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68, чл. 2, ал. 2 от

ЗДС във връзка с чл.

89, ал. 2 от З-на за

висшето 

образование, чл. 2, 

ал. 2, т. 4 и чл. 71, ал. 

1 от ЗДС, Решение на 

Народното събрание 

от 21.07.95 г., скица
ПИ №

63427.1.232

кв. "Възраждане",

ул. "Студентска" № 8 Други

ПИ с ид. 63427.1.232 с площ от

192366 м2, с НТП: за обект 

комплекс за образование, номер 

по предходен план: 5167, кв. 869, 

парцел І, заедно с изградените в 

него 65 броя сгради

3885/28.11.69 г.,

2699/10.09.03 г.

6396 частна 21.12.2016
с. Николово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 217008 Стопански двор Държавен

ПИ с площ от 3,266 дка, с НТП:

Стопански двор - пасище с

храсти

Съставен нов АЧДС №

6538/02.08.2018 г. няма



6397 частна 22.12.2016
с. Черешово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 13, УПИ ХІ Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 553 м2 няма

6398 частна 22.12.2016
с. Черешово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 13, УПИ ХІІІ Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 3112 м2 няма

6399 частна 22.12.2016
с. Черешово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 13, УПИ ХV Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 11 822 м2 няма

6400 публична 29.12.2016
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл. 71, ал. 1 и чл. 2,

ал. 2, т. 4 от ЗДС,

схема на имота
ПИ №

63427.2.705 ул. "Пирот" № 24, ет. 1 Други

СОС с ид. 63427.2.705.1.50 със

ЗП от 304,33 м2, на едно ниво, 

разположен на І-ви етаж в

масивна сграда / ниско тяло - 

ІІ-ри етаж /, заедно с 5,85 %

идеални части от ОЧС и от ОПС

върху земята

7450/08.11.94 г.,

1533/03.06.02 г.

6401 частна 29.12.2016
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 132, УПИ

VІ-1567 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда

"Дърводелска работилница" от

Стопански двор с площ от 858 м2 няма

6402 частна 29.12.2016
с. Острица,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 068023 Стопански двор Държавен

ПИ с площ от 2,913 дка, с НТП:

Стопански двор - пасище, мера няма

6403 частна 16.02.2017
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 000228 местност "До село" Държавен

ПИ с площ от 5,292 дка, с НТП:

Стопански двор - храсти

Отписан със З-д №

5-95-00-224/23.04.20 г.

на ОУ - област Русе няма



6404 частна 20.02.2017
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 000173 местност "Моруница" Държавен

ПИ с площ от 2,793 дка, с НТП:

Стопански двор - мера

6405 частна 21.02.2017
гр. Русе,

ДЗС

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ,

чл.47,ал.1 от 

ППЗСПЗЗ и др.
ПИ №

63427.318.179 местност "Гърков дол" Отписан

ПИ с площ от 2380 м2, ТПТ:

земеделска, НТП: за стопански

двор

Отписан със З-д №

5-95-00-783/22.11.17 г.

на ОУ - област Русе 5242/06.11.12 г.

6406 частна 21.02.2017
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 135, УПИ

І-1597 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда

от Стопански двор с площ от

1,067 дка няма

6407 частна 21.02.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 2 от ЗДС,

решение № 619/11 г. 

на МС, схеми на СОС
ПИ №

63427.3.764

кв. ЗПЗ, ул. "Капитан Райчо 

Николов"  № 1 Държавен

ПИ с площ от 5598 кв.м, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг

обществен обект, комплекс,

както и разположените в него

сгради и СОС

Съставен нов АПДС №

6482/03.05.2018 г. за

СОС с ид. 63427.3.764.1.1  

и 63427.3.764.1.2 и за 

сграда с ид. 63427.3.764.2

241/16.04.97 г.,

4848/18.04.11 г

5105/01.04.12

6408 частна 21.02.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 2 от ЗДС,

решение № 619/11 г. 

на МС, схеми на СОС
ПИ №

63427.3.765

кв. ЗПЗ, ул. "Капитан Райчо 

Николов"  № 1 Държавен

ПИ с площ от 4363 кв.м, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг

обществен обект, комплекс,

както и разположените в него

4 броя сгради

241/16.04.97 г.,

4848/18.04.11 г

5105/01.04.12

6409 частна 27.02.2017
с. Ботров,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 000172 местност "Моруница" Държавен

ПИ с площ от 2,369 дка, с НТП:

Стопански двор - мера няма

6410 частна 22.03.2017
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

20184.1.2347 ул. "Черно море" Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 1846 м2 няма



6411 частна 03.04.2017
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 030001 местност "Паметника" Държавен

пасище, мера с площ от 

19,803 дка няма

6412 частна 04.04.2017
с. Копривец,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 001157 местност "Коджа баир" Държавен

Мера в стопански двор с

площ от 34,418 дка

Съставен нов АЧДС №

6630/17.06.2019 г. няма

6413 частна 04.04.2017
с. Церовец,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 32, УПИ

ХІІІ-302 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Сграда - 

кантар и навес" от Стопански

двор с площ от 10080 м2

1192/11.07.03 г.-

ОУ-Разград

6414 частна 24.04.2017
с. Церовец,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 32, УПИ

ХІІ-301 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към "Сграда за

пазачи - портиерна", 

"Работилница с навес" и "Сграда

хамбар и склад за препарати" от 

Стопански двор с

площ от 4393 м2

1191/11.07.03 г.-

ОУ-Разград

6415 частна 26.04.2017
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 83, УПИ ІХ Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 1760 м2 няма

6416 частна 26.04.2017
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 135, УПИ

VІ-1598 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда от

Стопански двор с площ от 

2,501 дка няма

6417 публична 26.04.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.2,

т.4 от ЗДС, във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 407/ 

08.10.93 г. на МС, 

скица на имота
ПИ №

63427.1.18 Алея Възраждане № 1 Държавен

Сграда с ид. 63427.1.18 със

ЗП от 1821 м2, с предназначение: 

Сграда за култура и изкуство, 

масивна, с двуетажно централно 

тяло и две едноетажни крила

1296/28.04.58 г.,

1865/26.11.98 г.



6418 частна 29.06.2017
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 000185 местност "Куклата" Държавен

ПИ с площ от 0,152 дка, с НТП:

Стопански двор

Съставен Акт за поправка

№ 6578/20.11.2018 г., след 

което е съставен нов АЧДС 

№ 6832/23.03.2020 година няма

6419 публична 24.07.2017
с. Червена вода,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.71,ал.2 от

ЗДС и чл.3,ал.1 от

З-на за ЖП транспорт, 

скица ПИ № 000385 Други

ПИ с площ от 612,666 дка, НТП:

ЖП линия - терен в междугария

Русе - Разпределителна - 

Образцов чифлик - Ястребово

по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6577/19.11.2018 г. 121/07.10.99 г.

6420 частна 27.07.2017
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 132010 местност "Кюлпере" Държавен

Изоставена нива с площ от

8,230 дка

Съставен нов АЧДС №

6840/08.04.2020 г. няма

6421 частна 27.07.2017
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 132012 местност "Кюлпере" Държавен

Изоставена нива с площ от

3,280 дка

Съставен нов АЧДС №

6842/10.04.2020 г. няма

6422 частна 31.07.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с 

решение № 730/16 г. 

на РРС по гр.д. № 

2119, решение № 

350/04.10.16 г. на РОС 

по гр.д. № 492 и 

определение № 278/ 

20.06.17 г. на ВКС по 

гр.д. № 368/17 г.,  

скица на имота
ПИ №

63427.2.1503

ул. "Александровска"

№ 61-Б Държавен

Сграда с ид. 63427.2.1503.2 по 

КК на гр. Русе - двуетажна, 

масивна със ЗП 133 м2, включваща 

офис помещение с площ 21,50 м2, 

изградено на второ ниво върху 

основата на стълбищна клетка на 

бивше кино "Просвета" и 

прилежащи части, както следва: 

сутерен със ЗП от 133 м2, таванско 

помещение с площ 153 м2, ведно 

със съответните идеални части от 

ОПС, с предназначение: сграда - 

паметник на културата

Съставен нов АЧДС №

6570/19.09.2018 г.

843/28.12.50 г.,

374/18.12.00 г.

6423 частна 04.08.2017
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 132011 местност "Кюлпере" Държавен

Изоставена нива с площ от

14,149 дка

Съставен нов АЧДС №

6841/08.04.2020 г. няма



6424 публична 10.08.2017
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68 във връзка с

чл.2,ал2,т.2 и чл.71,

ал.1 от ЗДС и чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

07603.502.455 Други

ПИ с площ от 15599 м2, с ТПТ:

урбанизирана и НТП: за линии

на релсов транспорт - текущ път в 

района на гара Бяла, по 4-та жп 

линия няма

6425 частна 15.08.2017
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 77, УПИ

ІV-1157 Стопански двор Отписан

прилежащ терен към

Административно - битова сграда 

"Душов филтър" от Стопански двор 

с площ 1400 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-40/22.01.19 г.

на ОУ - област Русе няма

6426 частна 16.08.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр. 

С чл.2,ал.3 и 

чл.71,ал.1 от ЗДС и 

др.
ПИ №

63427.4.582.12.6

кв. "Дружба"-3,

ул."Никола Вапцаров" № 13,

блок 19, вх. 5, ет. 2, ап. 6 Други

СОС с идентификатор 

63427.4.582.12.6 с площ 89,51 м2, 

представляващ апартамент в 

жилищен блок, с прилежаща изба 

№ 6 с площ 3,65 м2 и 1,599 % от 

ОЧС и от ОПС 7982/23.11.84 г.

6427 частна 23.08.2017
гр. Русе, 

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка със

З-д № РД-02-14-

457/31.05.17 г. на

МРРБ, схема на СОС
ПИ №

63427.8.496

бул. "Тутракан" № 32,

бл. 10, ет. 1, ап. 3 Други

СОС с ид. 63427.8.496.12.3 със

ЗП от 63,30 м2, представляващ

апартамент № 3, ет. 1 в жил.бл.

№ 10 - масивна, двуетажна

сграда, заедно с припадащите се 

идеални части от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

6661/14.08.2019 г.

4822/16.03.74 г.,

508/17.05.01 г.,

6285/18.12.15 г.

6428 частна 23.08.2017
гр. Русе, 

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка със

З-д № РД-02-14-

457/31.05.17 г. на

МРРБ, схема на СОС
ПИ №

63427.8.496

бул. "Тутракан" № 32,

бл. 10, ет. 2, ап. 6 Други

СОС с ид. 63427.8.496.12.6 със

ЗП от 63,30 м2, представляващ

апартамент № 6, ет. 2 в жил.бл.

№ 10 - масивна, двуетажна

сграда, заедно с припадащите се 

идеални части от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

6662/14.08.2019 г.

4822/16.03.74 г.,

508/17.05.01 г.,

6285/18.12.15 г.

6429 частна 23.08.2017
гр. Русе, 

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка със

З-д № РД-02-14-

457/31.05.17 г. на

МРРБ, схема на СОС
ПИ №

63427.8.496 бул. "Тутракан" № 32, ет. 1 Други

СОС с ид. 63427.8.496.13.1 със

ЗП от 63,30 м2, представляващ

апартамент, ет. 1 в сграда № 13 - 

масивна, двуетажна

сграда, заедно с 18,199 % ид.ч.

от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

6663/14.08.2019 г.

4822/16.03.74 г.,

508/17.05.01 г.,

6285/18.12.15 г.

6430 частна 23.08.2017
гр. Русе, 

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка със

З-д № РД-02-14-

457/31.05.17 г. на

МРРБ, схема на СОС
ПИ №

63427.8.496 бул. "Тутракан" № 32, ет. 1 Други

СОС с ид. 63427.8.496.22.1 със

ЗП от 99,15 м2, представляващ

апартамент, ет. 1 в сграда № 22 - 

масивна, едноетажна

сграда, заедно с припадащите се 

идеални части от ОЧС

Съставен нов АЧДС №

6664/14.08.2019 г.

4822/16.03.74 г.,

508/17.05.01 г.,

6285/18.12.15 г.



6431 частна 13.09.2017
гр. Русе, 

общ. Русе

чл.68 и чл.2, ал.3

от ЗДС във връзка с

Решение № 730/

30.05.2016 г. на РОС 

по гр.д. № 2119 по 

описа на 2007 г., 

Решение № 350/ 

04.10.2016 г. на РОС 

по гр.д. № 492 по 

описа за 2016 г. и 

Определение № 

278/20.06.2017 г. на 

ВКС по гр.д. № 368 по 

описа за 2017 г., 

скици и схеми
ПИ №

63427.2.1502 ул. "Александровска" № 61 Държавен

284 кв.м идеални части от ПИ

 с идентификатор 63427.2.1502 по 

КК на гр. Русе, целия с площ от 

1182 м2, с номер по предходен 

план: 1502 в кв. 264, заедно с част 

от изградената в него сграда с 

идентификатор 63427.2.1502.1 - 

двуетажна, масивна, паметник на 

културата, построена 1897 г., 

представляваща 4 броя СОС

Съставен Акт за поправка

№ 6511/29.06.2018 г.

369/28.12.50 г.,

479/27.03.01 г.-

отписан със З-д № 

9500-

175/28.02.2003 г. 

на ОУ

6432 частна 19.09.2017
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3

във връзка с чл.71,

ал.1 от ЗДС, решение 

№ 17/06.05.96 г. на 

ПК-гр. Две могили, 

Протокол за въвод 

във владение № 

19/03.07.96 г., скица
ПИ №

20184.11.49 местност "Кървави ниви" Други

ПИ с площ от 12000 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: нива 4347/10.06.08 г.

6433 частна 27.09.2017
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.3,т.5 от

ЗДС, скица
кв. 161, УПИ

V-341 Държавен

застроено дворно място с площ

от 784 кв.м

Отписан със З-д №

5-95-00-322/14.06.18 г.

на ОУ - област Русе 189/26.11.69 г.

6434 частна 28.09.2017
с. Помен,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 105019 местност "Край село" Държавен нива с площ от 1,812 дка

Съставен нов АЧДС №

6851/22.04.2020 г. няма

6435 частна 09.10.2017
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 121, УПИ

V-1175 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда

"Склад за фураж" от Стопански

двор с площ от 1000 м2 няма

6436 частна 24.10.2017
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2, ал.3

от ЗДС, скица № 50/

19.02.2016 г., 

издадена от кмета

на общ. Ценово
кв. 20, УПИ 

V-220 Държавен

застроено дворно място с площ

от 1901 кв.м

20/23.12.63 г.,

50/28.09.73 г.



6437 публична 25.10.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС във връзка 

с чл.71,ал.1 от ЗДС, 

З-д № 330/20.12.63 г. 

на ГНС - Русе, 

протокол № 19 от 

заседание на ИК на 

ГНС-Русе, Решение № 

1028/06/23.10.06 г. на 

ВКС и др.
ПИ №

63427.2.5797 ул. "Розова долина" № 42 Други

ПИ с площ от 2198 м2, с ПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг 

обществен обект, комплекс, 

заедно с разположените в него три 

броя сгради 4433/14.10.08 г.

6438 публична 27.10.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2, ал.2, т.2,т.2 и

т.4 от ЗДС, Решение

№ 335/23.06.17 г.на

МС, чл.89, ал.2 от

З-на за висшето

образование, З-д №

1969/30.07.92 г. на 

МФ, скици и схеми ПИ №

63427.2.5521 бул. "Славянски" № 4 Други

90,498 % ид.части от ПИ, целия с 

площ от 453 м2, заедно с част от 

изграденат в него сграда № 1 - 

масивна , триетажна, паметник на 

културата, включваща като 

приложеща част целия сутерен с 

площ от 252 м2, заедно с четири 

броя СОС в него

7475/18.05.81 г.,

602/06.07.01 г.,

6380/01.11.16 г.

6439 частна 30.11.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл. 71, ал. 1 и чл. 2,

ал. 3 от ЗДС и др.
ПИ № 

63427.1.190

алея "Топола" № 1,

бл. 26, вх. 1, ап. 1 Отписан

СОС с ид. 63427.1.190.2.2, 

представляващ апартамент

№ 1 със ЗП от 44,62 м2, изба

№ 1 с площ от 14,93 м2, таван

№ 1 с площ от 33,17 м2, заедно

с 9,43 % ид. части от ОЧС и от

ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-375/05.07.18 г.

на ОУ - област Русе 3627/27.06.05 г.

6440 публична 30.11.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, т. 4 от

ЗДС, във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

Решение № 66/ 

03.08.93 г. на ПК - 

Русе, скица
ПИ №

63427.106.29 местност "Нови халваджи" Други

ПИ с площ от 10607 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг вид 

застрояване, заедно с 

разположените в него 4 броя 

сгради

9208/12.08.93 г.,

3990/11.08.2006

6441 частна 11.12.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС, чл. 5 от УП на 

ДП "БСТ" във връзка с 

договор за замяна по 

реда на чл. 40, ал. 8 

от ЗОС, скица
ПИ №

63427.1.65 ул. "Воден" № 1-А Други

Сграда с ид. 63427.1.65.1 със

ЗП от 38 м2, с предназначение: 

сграда за търговия няма

6442 частна 11.12.2017
с. Черешово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 13, УПИ

ХVІІІ Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 46939 м2 няма



6443 частна 11.12.2017
с. Черешово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 13, УПИ

ХІХ Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 2172 м2 няма

6444 частна 11.12.2017
с. Черешово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 13, УПИ

ХХ Стопански двор Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 25974 м2 няма

6445 публична 18.12.2017
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2  от

ЗДС, чл.3,ал.1 от З-на 

за ЖП транспорт,

скица ПИ № 000119 местност "Край село" Други

сграда № 02 със ЗП от 31 

м2:представляващ двуетажна 

масивна сграда:

машинно акумулаторно 

помещение и сграда № 03: 

полумасивна едноетажна сграда 

със ЗП от 50 кв.м - четно 

помещение

Съставен нов АПДС №

6569/18.09.2018 г. 121/07.10.1999 г.

6446 публична 18.12.2017
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС, във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2  от

ЗДС, чл.3,ал.1 от З-на 

за ЖП транспорт,

скица ПИ № 080003 местност "Гарата" Други

сграда № 01 със ЗП от 20 

м2:представляващ двуетажна 

масивна сграда:

стрелкови пост 2 гара Сеново и 

сграда № 02:  едноетажна масивна 

сграда със ЗП от 11 кв.м

стрелкови пост 2 гара Сеново

Съставен нов АПДС №

6770/16.12.2019 г. няма

6447 частна 20.12.2017
с. Новград,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 050021 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда

"Краварник"  от Стопански двор с 

площ от 5,214 дка няма

6448 частна 20.12.2017
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 143011 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към "Сушилня"

и "Сграда с друго предназначение" 

от Стопански двор няма



6449 частна 20.12.2017
с. Червен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 058002 местност "Леската" Държавен

изоставена нива с площ от

2,530 дка няма

6450 публична 22.12.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 4 от ЗДС, във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 89, ал. 2 от З-на за 

висшето 

образование, 

Решение № 

413/11.10.94 г. на МС, 

скица
ПИ №

63427.7.472

кв. "Здравец - изток",

ул. "Рига" № 38 Други

ПИ с площ от 7592 кв.м, с НТП: 

за обект, комплекс за 

образование, заедно с 

разположените в него 8 броя 

масивни сгради 3291/14.01.05 г.

6451 частна 22.12.2017
с. Червен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 063004 местност "Баба Вела"" Държавен

свободен парцел от "Стопански

двор" с площ от 2,331 дка

Съставен АЧДС № 6901/

19.06.2020 г. няма

6452 частна 22.12.2017
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 131, УПИ

ІІ Пп 1561 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда

"Телчарник" от Стопански двор

с площ от 3576 кв.м 2312/16.04.03 г.

6453 частна 22.12.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

63427.179.11 местност "Под ормана" Държавен

прилежащ терен към "Силажна

яма" и "Асфалтова площадка"

от Стопански двор с площ от

2468 кв.м 2290/14.04.03 г.

6454 частна 22.12.2017
с. Ценово,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 045013 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда

"Овцеферма"  от Стопански двор с 

площ от 3,881 дка 6286/22.12.15



6455 публична 22.12.2017
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл. 

71 от ЗДС и чл. 3 от З-

на за жп траспорт, 

скица
ПИ №

63427.8.160 ул. "Иван Ведър" № 22 Други

ПИ с площ от 9271 м2, ТПТ:

 урбанизирана, НТП: за 

железопътна гара, спирка - терен 

ЖП гара Русе Разпределителна по 

4-та ЖП линия и от ос Приемно 

здание - начало на 9-та ЖП линия, 

заедно с изградените в него 5 броя 

сгради 2724/17.09.03 г.

6456 частна 29.12.2017
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68 и чл. 2, ал. 3,

във връзка с чл. 71, 

ал. 1 от ЗДС, З-д № 

1002/06.04.92 г. на 

МФ, разрешение за 

строеж № 98/85 г. и 

др.
ПИ №

07603.501.2314

пл. "Екзарх Йосиф Първи",

ет. 2 Държавен

СОС с ид. 07603.501.2314.1.6 по 

КК на гр. Бяла, със ЗП 194 м2, с 

предназначение: за офис, 

включващ три помещения, вляво 

от коридора и санитарни възли с 

предверие към тях на кота +4,35, 

намиращи се в северната част на 

сграда № 1 - четириетажна, 

масивна, построена на етап "груб 

строеж", със завършена 

строителна конструкция, заедно 

със съответните ОЧС и от ОПС няма

6457 частна 29.12.2017
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68 и чл. 2, ал. 3,

във връзка с чл. 71, 

ал. 1 от ЗДС, протокол 

№ 26/55 г. на ГНС - 

Бяла, скици на сгради
ПИ № 

07603.501.586 ул. "Васил Левски" № 4 Държавен

ПИ с площ 573 м2, заедно с 

изградените в него: СОС с ид. 

07603.501.586.1.4 със ЗП 135 м2, с 

предназначение: за делова и 

административна дейност, 

представляващ трети етаж от 

масивна, триетажна сграда, заедно 

със съответните ид. части от ОЧС, 

както и сгради с ид.: 

07603.501.586.2, 07603.501.586.3 и 

07603.501.586.4

Съставен Акт за поправка

№ 6632/17.06.19 г.

Съгласно Договор №

96-00-68/20.09.19 г. за 

покупко-продажба, със З-д 

№ 5-95-00-833/11.12.2019 

г. на ОУ- област Русе е 

отписан СОС с ид. 

07603.501.586.1 със ЗП от 

135 м2

95/07.08.56 г.,

4782/03.12.10 г.,

4959/22.12.11 г.,

6266/05.11.15 г.

за поправка на

АЧДС № 4959/

22.12.2011 г.

6458 частна 29.01.2018
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 138, УПИ

V Пп 1578 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към масивна

селскостопанска сграда от

Стопански двор, с площ от 1132

м2 няма

6459 публична 16.02.2018
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68, чл.2, ал.2,

т.4 и чл.71,ал.1 от

ЗДС, скица
ПИ №

07603.502.458 ул. "Никола Петков" № 24 Други

ПИ с площ от 3176 м2, заедно с

построените в него сгради: сграда 

с ид. 07603.502.458.1 със ЗП 702 

м2 - масивна, едноетажна, с 

предназначение: селскостопанска 

сграда - склад и сграда с ид. 

07603.502.458.2 със ЗП 19 м2 - 

полумасивна, едноетажна, с 

предназначение: друг вид сграда 

за обитаване: КПП

782/11.10.72 г.,

601/28.06.01 г.



6460 публична 16.02.2018
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68, чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

чл.71,ал.2 от ЗДС и

чл.3,ал.1 от З-на за

жп транспорт, скица ПИ № 000355 землище Ветово Други

ПИ с площ от 192,635 дка, с НТП:

жп линия - терен по 9-та жп

линия в междугарието

Ястребово - Ветово

Съставен нов АПДС №

6764/11.12.2019 г.

119/06.10.99 г.,

5340/27.05.13 г.

6461 частна 16.02.2018
с. Босилковци,

общ. Бяла

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС, във връзка

с чл.24, ал.1 и чл.27, 

ал.8,ал.10 и ал.11 от 

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица
кв. 70, УПИ

І-548 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към част от

сграда  "Техническа работилница" 

и част от сграда "Навес - 

техническа

работилница" от Стопански двор с 

площ от 5100 м2 няма

6462 частна 16.02.2018
с. Босилковци,

общ. Бяла

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС, във връзка

с чл.24, ал.1 и чл.27, 

ал.8,ал.10 и ал.11 от 

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица
кв. 70, УПИ

ІІ-549 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към част от

сграда "Навес - техническа

работилница" от Стопански двор с 

площ от 3000 м2 няма

6463 публична 26.02.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.2, т.2 и т.4

от ЗДС, ПМС № 

229/15.10.98 г.,

ПМС № 212/29.11.99 

г., З-д № РД-14-26/

04.10.99 г. на МТ и 

др.
ПИ №

63427.8.1362 бул. "Тутракан" № 44, ет. 2 Други

Самостоятелен обект в сграда

 с ид. 63427.8.1362.34.2 със ЗП от 9 

кв.м, разположен на едно ниво, 

включващ втори етаж, с 

предназначение: друг вид СОС, 

представляващ втори етаж от 

сграда с желязо-бетонна 

конструкция - Рейдова кула, 

построена 1998 г., заедно с 9/18 

ид. части от ОЧС

4749/05.11.73 г.,

176/02.03.00 г.

6464 частна 28.02.2018
с. Долна Студена,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

договор за замяна и 

скица ПИ № 020021 местност "Дюзлюка" Държавен нива с площ от 12,664 дка

6465 частна 06.03.2018
с. Обретеник,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

Решение № 

138/10.10.01 г. на ОбС 

по земеделие - гр. 

Борово, скица ПИ № 018032 местност "Бююк баир" Държавен нива с площ от 15,768 дка

6466 частна 07.03.2018
с. Долна Студена,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

договор за замяна и 

скица ПИ № 020020 местност "Дюзлюка" Държавен нива с площ от 12,199 дка

6467 частна 07.03.2018
с. Обретеник,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

Решение № 

138/10.10.01 г. на ОбС 

по земеделие - гр. 

Борово, скица ПИ № 020032 местност "Меше дюзю" Държавен нива с площ от 21,700 дка



6468 частна 07.03.2018
с. Обретеник,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

Решение № 

138/10.10.01 г. на ОбС 

по земеделие - гр. 

Борово, скица ПИ № 067011 местност "Меше корсу" Държавен нива с площ от 12,000 дка

6469 публична 16.03.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С. чл. 2,ал.2,т.4 и чл.

71,ал.1 от ЗДС, Нот. 

Акт за дарение на 

недвижим имот и 

оборудване № 144, 

том ХХV, дело 

8558/95 г., З-д № 

1250/01.07.93 г. на 

кмета на общ. Русе, 

скица на имота
ПИ №

63427.4.370

кв. "Дружба" - 1,

бул. "Васил Левски" Други

ПИ с площ от 3354 м2, с ТПТ:

урбанизирана, НТП: за обект 

комплекс за здравеопазване, 

заедно с разположените в него 

сгради: сграда с ид. 63427.4.370.1 

със ЗП 359 м2, брой етажи: един, с 

предназначение: здравно 

заведение: Център за спешна 

мед.помощ и сграда с ид. 

63427.4.370.2 със ЗП 152 м2, брой 

етажи: един: хангар, депо, гараж

9374/23.06.94 г.,

1775/09.11.98 г.

6470 частна 02.04.2018
с. Красен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

договор за замяна и 

скица ПИ № 086011 местност "Под корията" Държавен нива с площ от 22,321 дка няма

6471 частна 02.04.2018
с. Красен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

скица ПИ № 000241 местност "Дъбравата" Държавен

пасище, мера с площ от 

22,537 дка няма

6472 частна 02.04.2018
с. Красен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

скица ПИ № 000251 местност "Нови ниви" Държавен

пасище, мера с площ от 

9,593 дка

Съставен Акт за поправка

№ 6507/28.06.2018 г. няма

6473 частна 02.04.2018
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

договор за замяна и 

скица ПИ № 235044 местност "Цветника" Държавен нива с площ от 10,000 дка няма

6474 частна 02.04.2018
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

Решение № 

33/18.12.01 г. на ОбС 

по земеделие - с. 

Иваново, скица ПИ № 229029 местност "Панаирище" Държавен

пасище, мера с площ от 

94,275 дка няма

6475 частна 02.04.2018
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с 

чл.24,ал.1 от ЗСПЗЗ, 

Решение № 

33/18.12.01 г. на ОбС 

по земеделие - с. 

Иваново, скица ПИ № 229030 местност "Панаирище" Държавен

пасище, мера с площ от 

20,041 дка няма



6476 публична 13.04.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 във връзка с

чл.2, ал.2,т.4 и чл.

71,ал.2 от ЗДС, схема
ПИ №

63427.7.772

ул. "Проф. Димитър

Баларев" № 2, ет. 1 Държавен

СОС с ид. 63427.7.772.1.2 със

ЗП 97 кв.м, с предназначение:

за делова и административна

дейност, състоящ се от стая №

107/108 и стая 109/110, заедно

със съответните идеални части

от ОЧС, находящ се на І-ви етаж

в южната част на пететажна,

масивна сграда, построена 1977 г.

1099/06.01.98 г.,

568/22.06.01 г.,

5542/20.06.14 г.

6477 частна 13.04.2018
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

Решение № 1И/

12.01.98 г. на ОбСЗГ - 

с. Иваново, скица
ПИ №

32095.66.1 местност "Тучни ливади" Държавен нива с площ от 33482 м2 няма

6478 частна 13.04.2018
с. Иваново,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

Решение № 21/

19.09.01 г. на ОбСЗГ - 

с. Иваново, скица
ПИ №

32095.138.14 местност "Банките" Държавен нива с площ от 7201 м2 1076/06.02.02 г.

6479 частна 20.04.2018
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1  от ЗСПЗЗ,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ, § 

12а от ПЗР на ЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 106059 местност "Под село/дерето" Държавен

изоставена нива с площ от

0,892 дка

Съставен нов АЧДС №

6900/19.06.2020 г. няма

6480 публична 23.04.2018
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68,чл.2,т.2 и т.4

и чл.71,ал.1 от ЗДС,

Решение № 

631/25.09.2002 г. на 

МС, скица
ПИ №

07603.159.647 местност "Без местност" Други

ПИ с площ от 8 181 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за железопътна спирка, гара,

заедно с изградените в него 7

/ седем / броя сгради 4720/20.05.10 г.

6481 частна 03.05.2018
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 106069 местност "Под село/дерето" Държавен

изоставена нива с площ от

3,431 дка

Съставен нов АЧДС №

6867/18.05.2020 г. няма

6482 публична 03.05.2018
гр. Русе

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

решение № 135/

02.03.18 г. на МС, 

схеми и скици
ПИ №

63427.3.764

ул. "Капитан Райчо

Николов" № 1 Други

Част от сграда с ид. 

63427.3.764.1 със ЗП 1064 м2, 

представляваща масивна 

четириетажна сграда, обособена в 

2 СО и сграда с ид. 

63427.3.764.2 със ЗП 213 м2

241/16.04.97 г.,

4848/18.04.11 г

5105/01.04.12 г.,

6407/21.02.17 г.



6483 публична 10.05.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС,

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, скица
ПИ № 

63427.7.652 Други

ПИ с площ от 12030 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за линии

на релсов транспорт - терен в

междугарие Русе - 

разпределителна - Русе 

пътническа по 4-та жп линия 2281/14.04.03 г.

6484 публична 10.05.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС,

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, скица
ПИ № 

63427.7.687 Други

ПИ с площ от 657 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за линии

на релсов транспорт - терен в

междугарие Русе - 

разпределителна - Русе 

пътническа по 4-та жп линия 2389/22.05.03 г.

6485 публична 10.05.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС,

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, скица
ПИ № 

63427.7.689 бул. "Липник" Други

ПИ с площ от 1092 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за линии

на релсов транспорт - терен в

междугарие Русе - 

разпределителна - Русе 

пътническа по 4-та жп линия 3119/23.08.04 г.

6486 публична 10.05.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с 

чл.71,ал.1 от ЗДС,

чл.3,ал.1 от З-на за

ЖП транспорт, скица
ПИ № 

63427.8.880 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 455 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за линии

на релсов транспорт - терен в

междугарие Русе - 

разпределителна - Русе 

пътническа по 4-та жп линия 2288/14.04.03 г.

6487 публична 10.05.2018
с. Ряхово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,т.2 от 

ЗДС,ввъ връзка с 

чл.27,ал.3,т.7 и ал.5 

от З-на за горите, §1 

от ДР на З-на за 

водите, скица
ПИ №

63668.142.29 местност "Без местности" Други

ПИ с площ от 436914 м2, с ТПТ:

горска, с НТП: друг вид

дървопроизводителна гора няма

6488 публична 14.05.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.2,т.2

във връзка с чл.71,

ал.1 от ЗДС, чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица ПИ №

63427.1.308 кв. Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 15684 м2, с ТПТ:

урбанизирана и НТП: за линии

на релсов транспорт - терен в

междугарие Русе разпределителна 

- Русе пътническа, по 4-та жп 

линия 2382/22.05.03 г.

6489 частна 30.05.2018

с. Малко

 Враново, общ.

Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с

чл.24,ал.1,чл.27,ал.

10 и 11 от ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 059002

местност "Владикова 

долина" Държавен

прилежащ терен към

"Животновъдна ферма" от

Стопански двор с площ от 0,854 

дка

Съставен нов АЧДС №

6666/19.08.2019 г. няма

6490 публична 31.05.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл. 3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица на имота
ПИ №

63427.308.92 Други

ПИ с площ от 737 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт-

текущ път в междугарие Русе

разпределителна - Образцов

чифлик по 9-та жп линия няма



6491 публична 04.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл. 3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица на имота
ПИ №

63427.317.77 местност "Гърков дол" Други

ПИ с площ от 2402 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт-

текущ път в междугарие Русе

разпределителна - Образцов

чифлик по 9-та жп линия няма

6492 публична 04.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл. 3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица на имота
ПИ №

63427.308.93 местност "Чифлика" Други

ПИ с площ от 113 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт-

текущ път в междугарие Русе

разпределителна - Образцов

чифлик по 9-та жп линия няма

6493 публична 04.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл. 3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица на имота
ПИ №

63427.492.9 Други

ПИ с площ от 4090 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт-

текущ път в междугарие Русе

разпределителна - Образцов

чифлик по 9-та жп линия няма

6494 частна 05.06.2018

с. Долно 

Абланово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 000087 местност "Къзалалия" Държавен

прилежащ терен към "Навес с

оградни стени" от Стопански

двор с площ от 7,096 дка няма

6495 частна 13.06.2018
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 168003 местност "Чирмашлъка 2" Държавен

прилежащ терен към "Баня" и

"Овчарник" от Стопански двор

с площ от 6,784 дка

Съставен нов АЧДС №

6823/11.03.2020 г. няма

6496 публична 13.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл. 3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица на имота
ПИ №

63427.317.76 местност "Гърков дол" Други

ПИ с площ от 142 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт-

текущ път в междугарие Русе

разпределителна - Образцов

чифлик по 9-та жп линия няма

6497

за поправка публична 13.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл. 3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица на имота
ПИ №

63427.296.104 Други

текста: … "с площ 19280 м2" …

да се чете: … с площ 19393 м2" 5289/19.02.13 г.



6498

за поправка публична 15.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.2 от ЗДС във връзка 

с чл. 3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица на имота
ПИ №

63427.151.153 местност "Кабаклъка" Други

текста: … "с площ 22065 м2" …

да се чете: … с площ 22122 м2" 4916/09.08.11 г.

6499 частна 18.06.2018
с. Николово,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 и чл.

71,ал.1 от ЗДС, скица
ПИ №

51679.173.529 Отписан

Сграда с ид. 51679.173.529.1,

представляваща масивна,

триетажна сграда - хижа със

ЗП 192 м2, за ІІ-ри етаж - 210 м2, за 

ІІІ-ти етаж - 198 м2, с

предназначение: курортна,

туристическа сграда

Отписан със З-д №

5-95-00-236/18.03.19 г.

на ОУ - област Русе

9840/15.05.95 г.,

1678/29.07.02 г.

6500 частна 18.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 и чл.

71,ал.2 от ЗДС във

връзка със Заповед

№ РД-01-3387/16 г.

на кмета на общ.

Русе, скица
ПИ №

63427.8.862 ИПЗ, ул. "Иван Ведър" № 29 Други

ПИ с площ от 353 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: ниско

застрояване 4325/19.05.08 г.

6501 частна 18.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 и чл.

71,ал.1 от ЗДС ,

скица
ПИ №

63427.1.273

кв. "Възраждане"

бул. "Родина" № 35-Г Отписан

ПИ с площ от 388 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: ниско

застрояване / до 10 м /

Отписан със З-д №

5-95-00-397/28.05.19 г.

на ОУ - област Русе

884/28.12.50 г.,

2233/14.03.03 г.

6502 публична 20.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 и чл.

71,ал.1 от ЗДС и чл. 3, 

ал. 1 от З-на за жп 

транспорт,  скица
ПИ №

63427.151.140 местност "Акациите" Държавен

ПИ с площ от 862 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

 за друг ПИ за движение и 

транспорт - терен в междугарие 

Русе разпределителна - Образцов 

чифлик по 9-та жп линия, заедно с 

изградената в него сграда с ид. 

63427.151.140.1 със ЗП 56 м2 - 

полумасивна, едноетажна, с 

предназначение: сграда на 

транспорта - кантон 891/28.12.50 г.

6503

за поправка частна 22.06.2018
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота кв. 177, УПИ ІV Държавен

текста: … "с площ 5267 м2" …

да се чете: … "с площ 5266,9 м2" 3733/17.08.05 г.

6504

за поправка публична 22.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.2,т.2

и чл.72,ал.2 от ЗДС,

във връзка със З-д

№ 18-1244/18 г. на 

началника на СГКК и 

др.
ПИ №

63427.147.265 Други

текста: … "с площ 63410 м2" …

да се чете: … "с площ 66159 м2" 4915/22.06.18



6505 частна 25.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.2

от ЗДС и чл.24,ал.1

от ЗСПЗЗ, скица
ПИ №

63427.91.8 местност "Узунджата" Държавен

овощна градина с площ от

298321 м2

0088/МО/99 г.,

527/14.06.01 г.

6506 частна 28.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1

от ЗДС,  скица
ПИ №

63427.1.276

кв. "Възраждане"

бул. "Родина" № 35 Други

ПИ с площ от 201 м2, заедно с

построената в него сграда с ид.

63427.1.276.1 със ЗП 44 м2, 

брой етажи: един, с 

предназначение: жилищна

сграда - еднофамилна

884/28.12.50 г.,

2720/16.09.03 г.

6507

за поправка частна 28.06.2018
с. Красен,

общ. Иваново

чл.68, чл.2,ал.3 във

връзка с чл.72,ал.2

от ЗДС и чл.24,ал.1

от ЗСПЗЗ, скица ПИ № 000251 местност Нови ниви" Държавен

текста: … " с площ 9,593 дка"…

да се чете: … " с площ 7,593 дка" 6472/02.04.18 г.

6508 публична 29.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.2,т.4

и чл.71,ал.2 от ЗДС,

във връзка с чл.77 от 

З-на за морските 

пространства, вътр. 

Водни пътища на РБ, 

протокол и др.
ПИ №

63427.8.324 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ 12412 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за

пристанище - пристанищен

стоманобетонен плац и 

вертикална кейова стена на 

Зимовник за зимен престой на 39 

речни кораба, плаващи по р. Дунав 

- І и ІІ етап

Съставен нов АПДС №

6882/01.06.2020 г. 5285/04.02.13 г.

6509 публична 29.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.2,т.4

и чл.71,ал.2 от ЗДС,

във връзка с чл.77 от 

З-на за морските 

пространства, вътр. 

Водни пътища на РБ, 

протокол и др.
ПИ №

63427.132.361 Други

ПИ с площ 14320 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за

пристанище 1376/28.04.98 г.

6510 публична 29.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.2,т.4

и чл.71,ал.2 от ЗДС,

във връзка с чл.77 от 

З-на за морските 

пространства, вътр. 

Водни пътища на РБ, 

протокол и др.
ПИ №

63427.8.1392 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ 6024 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за

пристанище няма

6511

за поправка частна 29.06.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.72,ал.2 от 

ЗДС, схема
ПИ №

63427.2.1502 ул. "Александровска" № 61 Държавен

текста: "със ЗП 239,24 м2" …

да с ечете: … "със ЗП 249,74 м2" 6431/13.09.17 г.

6512 частна 09.07.2018
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 107008 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ 4,040 дка няма



6513 частна 09.07.2018
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

20184.1.2935 ул. "Черно море" Държавен

двободен парцел от Стопански

двор с площ 2198 м2 няма

6514 частна 10.07.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1 от 

ЗДС, схема
ПИ №

63427.1.275

кв. "Възраждане"

бул. "Родина" № 35-А Други

ПИ с площ 316 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: ниско

застрояване / до 10 м /

884/28.12.50 г.,

2719/16.09.03 г.

6515 частна 13.07.2018
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

65348.68.41 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към 

"Площадка", "Септична яма" и 

"Тоалетна" от Стопански двор с 

площ от 4352 м2

2960/23.01.04 г.,

6260/02.10.15 г.

6516 частна 13.07.2018
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 107009 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда

"Краварник" от Стопански

двор с площ от 0,742 дка няма

6517 частна 13.07.2018
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота ПИ № 107010 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сграда

"Краварник" от Стопански

двор с площ от 4,040 дка няма

6518 частна 13.07.2018
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

65348.68.21 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към

едноетажна, полумасивна сграда с 

ид. 65348.68.21.1, с площ на 

терена от 1495 кв.м 4785/06.12.10 г.

6519

за поправка частна 13.07.2018
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв. 177 "а",

УПИ ІІ Държавен

Текста: " … с площ 532,90 м2 ..",

да се чете: " …с площ 592,90 м2" 6330/18.05.16 г.



6520 частна 23.07.2018
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

65348.68.42 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към "Бетонов

резервоар" от Стопански двор

с площ от 1339 кв.м 6261/02.10.15 г.

6521 частна 24.07.2018
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

65348.68.30 местност "Люцерните" Държавен пасище с площ от 2 736 кв.м 6351/28.07.16 г.

6522 публична 24.07.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС и чл.2,

ал.2,т.4 във връзка с

чл.71,ал.1 и ал.2 от

ЗДС, схема
ПИ №

63427.2.228 ул. "Мария Луиза" № 19, ет.0 Други

СОС с ид. 63427.2.228.6.208, с

предназначение: за научна и 

проектантска дейност, с площ от 

284 м2, брой нива на обекта: едно 

и прилежащи части: изба с площ 

17,40 м2, 68,43% ид.части от общ 

коридор и 2,29% ид.ч. от ОЧС и от 

ОПС

5103/25.10.74 г.,

актуализиран на

05.08.94 г.,

240/16.04.97 г.

6523 частна 24.07.2018
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1

от ЗДС,чл.24,ал.1 от

ЗСПЗЗ, решение №

8449/13.05.02 г. на

ПК-Две могили и

скица
ПИ №

20184.19.40 местност "Мошола" Държавен нива с площ от 5 324 м2 1979/30.10.02 г.

6524 публична 24.07.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

във връзка с чл.71,

ал.1 от ЗДС,чл.3,ал.1

от З-на за жп 

транспорт, скица
ПИ №

63427.147.2 местност "Сметище" Други

ПИ с площ 602 м2, 

с ТПТ: територия на транспорта,

с НТП: за друг ПИ за движение и 

транспорт - терен в междугарие 

Русе разпределителна - Образцов 

чифлик по 9-та жп линия, заедно с 

изградената в него сграда с ид. 

63427.147.2.1 със ЗП от 18 кв.м - 

масивна, двуетажна, с 

предназначение: сграда на 

транспорта, представляваща 

Стрелкови пост № 1 РП Дунав, гара 

Русе разпределителна няма



6525 частна 26.07.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3,чл.

71,ал.2 от ЗДС във

връзка със З-д №

18-3490/02.05.18 г.

на нач. На СГКК - 

Русе, Решение №

7730/11.07.06 г. на

ВАС, схеми на СОС

ПИ №№

63427.2.4821 и

63427.2.5669

ул. "Ангел Кънчев" № 1,

ет. 1 и 2 Държавен

СОС с ид. 63427.2.5669.1.7 със

ЗП 90,52 м2, на едно ниво, ет. І,

с предназначение: за делова и

административна дейност, заедно 

с прилежащи части: изба

с площ 27,98 м2 и съответните 

ид.ч. от ОЧС и СОС с ид. 

63427.2.5669.1.8 със ЗП 94 м2, на 

едно ниво, ет. ІІ, с 

предназначение: за делова и 

администратимна дейност, заедно 

с прилежащи части: съотв. ид.ч от 

ОЧС

Съставен нов АПДС №

6588/28.01.2019 г.

2336/30.04.65 г.,

3756/07.05.68 г.,

9174/04.03.93 г.,

АЧОС 601/96 г.,

4065/19.12.06 г.,

5268/12.12.12 г.,

6526 частна 26.07.2018
с. Тетово,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 и чл.

71,ал.1 от ЗДС във

връзка с чл.24,ал.1

от ЗСПЗЗ, § 12а от ПЗР 

на ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 

от ППЗСПЗЗ, 

констативен протокол 

№ 3/31.05.18 г. на 

комисия и др.
ПИ №

72357.411.4 Стопански двор Държавен

пасище от Стопански двор с

площ от 4257 м2 6211/21.05.15 г.

6527 частна 26.07.2018
с. Тетово,

община Русе

чл.68,чл.2,ал.3 и чл.

71,ал.1 от ЗДС във

връзка с чл.24,ал.1

от ЗСПЗЗ, § 12а от ПЗР 

на ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 

от ППЗСПЗЗ, 

констативен протокол 

№ 3/31.05.18 г. на 

комисия и др.
ПИ №

72357.411.6 Стопански двор Държавен

пасище от Стопански двор с

площ от 3397 м2 6212/21.05.15 г.

6528 публична 26.07.2018
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2,т.4 

и чл.74,ал.3 от ЗДС, 

Нот. акт за дарение 

на недвижим имот и 

оборудване и др.
кв. 165,

УПИ Х-1333 Държавен

УПИ с площ от 520 м2, заедно с

разположената в него масивна

едноетажна сграда със ЗП от

110 м2, с предназначение:

Здравно заведение, 

представляваща Център за спешна 

медицинска помощ

366/06.02.95 г.,

1774/09.11.98 г.,

6320/22.04.16 г.

6529 публична 26.07.2018
гр. Сливо поле, 

общ. Сливо поле

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2,т.4 

и чл.74,ал.3 от ЗДС, 

Нот. акт за дарение 

на недвижим имот и 

оборудване и др.
кв. 135, УПИ

ІV-1158 бул. "България" № 21 Държавен

УПИ с площ от 1182 м2, заедно с

разположената в него масивна

едноетажна сграда със ЗП от

120 м2, с предназначение:

Здравно заведение, 

представляваща Център за спешна 

медицинска помощ

359/28.02.94 г.,

1772/09.11.98 г.,

2873/24.11.03 г.



6530 публична 30.07.2018
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 от ЗДС във 

връзка с чл.2,ал.2,т.4 

и чл.74,ал.3 от ЗДС, 

Нот. акт за дарение 

на недвижим имот и 

оборудване и др.
ПИ №

20184.1.2923 ул. "Елба" Държавен

ПИ с площ от 2054 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за обект

комплекс за здавеопазване и

разположената в него сграда с

ид. 20184.1.2923.1 със ЗП 121 м2, 

брой етажи: един, с 

предназначение:

Здравно заведение, 

представляваща Център за спешна 

медицинска помощ

428/01.02.94 г.,

1773/09.11.98 г.,

6327/09.05.16 г.,

6338/14.06.16 г.

6531 частна 30.07.2018
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, чл.

24,ал.1 от ЗСПЗЗ, § 

12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

65348.62.17 местност "Люцерните" Държавен

пасище с храсти с площ от

5262 м2 2346/22.04.03 г.

6532 публична 31.07.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

63427.8.143 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 221340 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за ЖП

гара, спирка - коловозно развитие 

ЖП тара Русе - разпределителна, 

по 4-та ЖП линия и от ос Приемно 

здание - начало на 9-та ЖП линия, 

заедно с изградените в него 7 броя 

сгради

Съставен нов АПДС №

6870/19.05.2020 г. 2076/20.01.03 г.

6533 частна 01.08.2018
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, чл.

24,ал.1 от ЗСПЗЗ, § 

12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

65348.68.23 местност "Люцерните" Държавен изоставена земя с площ от 1356 м2 6359/19.08.16 г.

6534 частна 01.08.2018
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, чл.

24,ал.1 от ЗСПЗЗ, § 

12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

65348.68.43 местност "Люцерните" Държавен изоставена земя с площ от 416 м2 6385/07.11.16 г.

6535 публична 02.08.2018
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68,чл.2,ал.2,т.2

във връзка с чл.71,

ал.2 от ЗДС, чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ № 000580

местност "Землище

Ветово" Други

ПИ с площ 135,276 дка, НТП:

жп линия, представляващ

текущ път в междугарие Ветово-

Сеново, по 9-та жп линия

Съставен нов АПДС №

6765/11.12.2019 г.

119/06.10.99 г.,

5331/20.05.13 г.



6536 частна 02.08.2018
с. Червена вода,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,,

ал.10 и ал.11 от ЗСП,

чл.45,ал.10  от 

ППЗСПЗЗ, скица 
ПИ №

80460.187.9 местност "Стопански двор" Отписан

свободен терен от Стопански

двор с площ от 5302 м2

Отписан със З-д № 

5-95-00-787/29.11.2019 г. 

наОУ - област Русе 2344/22.04.03 г.

6537 частна 02.08.2018
с. Червена вода,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,,

ал.10 и ал.11 от ЗСП,

чл.45,ал.10  от 

ППЗСПЗЗ, скица 
ПИ №

80460.187.26 местност "Стопански двор" Държавен

самозалесила се земя с площ

от 18 104 м2 3100/22.06.04 г.

6538 частна 02.08.2018
с. Николово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,,

ал.10 и ал.11 от ЗСП,

чл.45,ал.10  от 

ППЗСПЗЗ, скица 
ПИ №

51679.217.8 местност "Ясака" Държавен

пасище с храсти с площ от

3 267 м2 6396/21.12.16 г.

6539 частна 02.08.2018
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

11 от З-на за насл.

По ч.гр.дело № 

3110/2015 г. по описа 

на Районен съд-Русе, 

Удостоверение за 

отказ от наследство  и 

др. ПИ № 835150 местност "Калинка" Държавен нива с площ от 8,600 дка няма

6540 частна 02.08.2018
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл.68,чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

11 от З-на за насл.

По ч.гр.дело № 

3110/2015 г. по описа 

на Районен съд-Русе, 

Удостоверение за 

отказ от наследство  и 

др. ПИ № 797008 местност "Горненски рът" Държавен лозе с площ от 1,100 дка няма



6541 публична 06.08.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ № 

63427.178.115 местност "Орта Екенлик" Други

ПИ с площ 91 389 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за линии на релсов транспорт,

представляващ текущ път в 

отсечката Дунав мост - гара Русе

разпределителна, по 4-та жп

линия, заедно с построената в

него сграда с ид. 63427.178.115.1 

със ЗП 63 м2, брой етажи: два, с 

предназначение: сграда на 

транспорта: Разделен пост Дунав, 

гара Русе разпределителна

Съставен нов АПДС №

6776/17.12.2019 г.

118/06.10.99 г.,

4917/09.08.11 г.,

4921/10.08.11 г.

6542 публична 08.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.1.50 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ 5024 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в междугарие

Образцов чифлик - Ястребово

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6321/26.04.16 г.

6543 публична 08.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.1.51 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ 727 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в междугарие

Образцов чифлик - Ястребово

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6324/27.04.16 г.

6544 публична 08.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.1.53 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ 55253 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - за линии на релсов

транспорт - текущ път в

междугарие Образцов чифлик -

Ястребово, гара Ястребово,

междугарие Ястребово - Ветово

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6322/26.04.16 г.

6545 публична 08.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.16.91 местност "Край село" Други

ПИ с площ 7193 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в междугарие

Образцов чифлик - Ястребово

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6339/15.06.16 г.

6546 публична 09.08.2018
с. Семерджиево,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

66158.21.254 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ 25 155 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за линии на релсов транспорт,

представляващ текущ път в

междугарие Ястребово - Ветово

по 9-та жп линия 5295/19.02.13 г.



6547 публична 09.08.2018
с. Семерджиево,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

66158.30.275 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ 28 465 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за линии на релсов транспорт,

представляващ текущ път в

междугарие Ястребово - Ветово

по 9-та жп линия 5303/04.03.13 г.

6548 публична 10.08.2018
с. Бъзън,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

07231.5.407 Други

ПИ с площ 136 668 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт, представляващ терен

в междугарие Образцов чифлик

Ястребово по 9-та жп линия

119/06.10.99 г.,

5342/17.06.13 г.

6549 публична 10.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.1.52 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ 8611 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в междугарие

Образцов чифлик - Ястребово

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6323/26.04.16 г.

6550 публична 10.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.1.117 местност "Зад лозята" Други

ПИ с площ 3151 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в гара Ястребово 

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6335/31.05.16 г.

6551 публична 10.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.18.87 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ 9002 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в междугарие

Образцов чифлик - Ястребово

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6325/28.04.16 г.

6552 публична 21.08.2018
с. Семерджиево,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

66158.30.276 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ 16 645 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг вид поземлен имот за 

движение и транспорт - терен в 

междугарие Ястребово - Ветово по 

9-та жп линия 5304/05.03.13 г.

6553 публична 21.08.2018
с. Семерджиево,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

66158.21.253 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ 10914 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг вид поземлен имот за 

движение и транспорт - терен в 

междугарие Ястребово - Ветово по 

9-та жп линия 5302/04.03.13 г.

6554 публична 22.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.16.89 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ 5591 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в междугарие

Образцов чифлик - Ястребово

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6333/31.05.16 г.



6555 публична 22.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.18.88 местност "Ташлъка" Други

ПИ с площ 6438 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в междугарие

Образцов чифлик - Ястребово

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6342/17.06.16 г.

6556 частна 22.08.2018
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

71,ал.1 от ЗДС, чл.

24,ал.1 от ЗСПЗЗ, § 

12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ №

65348.68.34 местност "Люцерните" Държавен

изоставена земя с площ от

1064 м2 5334/20.05.13 г.

6557 публична 22.08.2018
с. Червена вода,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

80460.130.413 Други

ПИ с площ 664 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в междугарие

Образцов чифлик - Ястребово

по 9-та жп линия 6341/17.06.16 г.

6558 публична 22.08.2018
с. Николово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

51679.169.447 местност "Дрибака" Други

ПИ с площ 9281 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за линии на релсов 

транспорт - терен в междугарие

Русе разпределителна - Образцов 

чифлик по 9-та жп линия 6247/14.08.15

6559 публична 22.08.2018
с. Семерджиево,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ № 

66158.30.274 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ 8989 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в междугарие

Ястребово - Ветово

по 9-та жп линия 5290/19.02.13 г.

6560 публична 22.08.2018
с. Семерджиево,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ № 

66158.30.280 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ 37822 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за линии на релсов транспорт - 

текущ път в междугарие

Ястребово - Ветово по 9-та жп 

линия 5291/19.02.13 г.

6561 публична 22.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.16.90 местност "Край село" Други

ПИ с площ 14027 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в междугарие

Образцов чифлик - Ястребово

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6334/31.05.16 г.

6562 публична 22.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.1.118 местност "Зад лозята" Други

ПИ с площ 767 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг ПИ за движение и

транспорт - терен в гара Ястребово 

по 9-та жп линия

121/07.10.99 г.,

6332/25.05.16 г.



6563 публична 22.08.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.1.120 местност "Дьолюка" Други

ПИ с площ 5935 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за друг  поземлен имот за 

движение и транспорт - терен в 

междугарие Ястребово - Ветово по 

9-та жп линия 5296/19.02.13 г.

6564 частна 22.08.2018
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСП,

чл.45,ал.10 и чл.47,

ал.1 от ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

20184.1.2361 Държавен

Свободен терен от Стопански 

двор с площ от 1637 м2 3925/12.04.06 г.

6565 публична 07.09.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС,

решение № 

546/06.08.18 г. наМС, 

чл.89,ал.2 от З-на за 

висшето 

образование, З-д № 

1442/92 г. на МФ
ПИ №

63427.2.5391

ул. "Александровска" № 55,

етаж 3, обект 2 Други

СОС с ид. 63427.2.5391.1.5 със ЗП  

от 177 м2, състоящ се от стълбище, 

фоайе, 2 бр. санитарни 

помещения, заедно с 16,3263% 

ид.ч. от ОЧС и от ОПС, с 

предназначение: за офис

784/28.12.50 г.,

503/23.04.01 г.,

504/23.04.01 г.,

4066/21.12.06 г.,

6150/17.12.14 г.

6566 публична 07.09.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 от ЗДС,

решение № 

546/06.08.18 г. наМС, 

чл.89,ал.2 от З-на за 

висшето 

образование, З-д № 

1442/92 г. на МФ
ПИ №

 63427.1.258 Алея Възраждане № 2 Други

ПИ с площ от 794 м2, НТП: за 

обект за детско заведение и 

изградената в него сграда с ид. 

63427.1.258.1 със ЗП 111 м2, с 

предназначение: сграда за детско 

заведение: двуетажна, масивна

754/28.15.50 г.,

625/17.08.01 г.,

4564/21.04.09 г.,

4777/22.11.10 г.

6567 публична 12.09.2018

с. Долно 

Абланово,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, 

чл.2,ал.2, т.4 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, скица
ПИ №

22558.36.218

местност "Габарашка 

могила" Други

Част от "Складова база Долно

Абланово", състояща се от 7 броя 

сгради

0599/18.11.02 г.-

ДА "ДРВВЗ",

5240/05.11.12 г.

6568 частна 13.09.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 ог ЗДС,чл.71,

ал.1 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, скица
ПИ №

63427.1.274

кв. "Възраждане"

бул."Родина" № 35-В Други

ПИ с площ от 298 м2, ТПТ:

урбанизирана, с НТП: ниско

застрояване / до 10 м /

884/2812.50 г.,

2715/16.09.03 г.

6569 публична 18.09.2018
с. Ястребово,

общ. Русе

чл.68 във връзка с

чл.2,ал.2,т.2 и чл.71

ал.1 от ЗДС,чл.3,

ал.1 от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

87700.1.119 местност "Край село" Други

ПИ с площ от 5065 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за железопътна гара, спирка

по 9-а жп линия, заедно с

построените в него три сгради

121/07.10.99 г.,

6197/19.02.15 г., 

6344/27.06.16 г.,

6445/18.12.17 г.

6570 частна 19.09.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 и чл.

71,ал.2 от ЗДС във

връзка с решение № 

730/30.05.16 г. на РРС 

и др.
ПИ №

63427.2.1503

ул. "Александровска" №

61-Б Държавен

Сграда с ид. 63427.2.1503.2 - 

масивна, двуетажна със ЗП от

186 м2, със сутерен с площ от

133 м2 и таванско помещение

с площ от 153 м2, състояща се

от следните СО: СО с ид.

63427.2.1503.2.1 със ЗП от

110,21 м2,разположена на едно 

ниво на І-вия етаж и СО с

ид. 63427.2.1503.2.2 със ЗП от

156,09 м2, разположен на едно

ниво на ІІ-рия етаж

843/28.12.50 г.,

374/18.12.00 г.,

6422/31.07.17 г.



6571 публична 20.09.2018
с. Червена вода,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, 

чл.2,ал.2, т.4 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, скица
ПИ №

80460.309.23 местност "Аблановско" Други

Част от "Складова база Долно

Абланово", състояща се от 29 броя 

сгради

0599/18.11.02 г.-

ДА "ДРВВЗ",

5241/05.11.12 г.

6572

за поправка частна 01.10.2018
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.10,

 ал.11 от ЗСП,

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ,

скица на имота
кв.33.1,

УПИ І-1179 Държавен

Текта: … "кв. 331" …

Да се чете: … "кв. 33.1" … 3227/24.11.04 г.

6573

за поправка частна 09.10.2018
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 и чл.27,ал.10,

 ал.11 от ЗСП,

чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ,

скица на имота
ПИ №

20184.1.2337 Държавен

Текста: " … представляващ

свободен терен", да се чете:

" … представляващ прилежащ

терен към "Стопанска сграда с

идентификатор 20184.1.2337.1"

 и "Мелиоративен кладенец" 5224/08.10.12 г.

6574 публична 22.10.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,

т.4 от ЗДС във вр.с

чл.71,ал.1 от ЗДС,

З-д № РД-02-14-497/

03.04.01 г. на МРРБ,

РМС № 61/02.02.04 г., 

схема на СОС и скица
ПИ №

63427.2.1440

ул. "Църковна 

независимост" № 18, ет. 6 Други

СОС  с ид. 63427.2.1440.1.6 със

ЗП от 311,10 м2, с предназначение 

на СО: за делова и 

административна дейност, брой 

нива на обекта: едно, 

представляващ щести етаж от 

сграда с ид. 63427.2.1440.1 по КК 

на гр. Русе - десететажна, масивна, 

административна сграда, заедно с 

9,84% ид.ч. от ОЧС и от 

прилежащия терен, 

представляващ ПИ с ид. 

63427.2.1440, целия с площ от 320 

м2

3796/19.03.69 г.,

396/31.01.01 г.

6575 частна 13.11.2018
гр. Русе,

кв. ДЗС

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, схема

на СОС
ПИ №

63427.11.88

ул. "Теменуга", бл. 12, ет. 1,

ап. 2 Отписан

СОС с ид. 63427.11.88.1.2 със

ЗП от 44,45 м2, представляващ

апартамент № 2, изба № 2 с

площ от 12,24 м2, заедно със

съответните идеални части от

ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-599/02.09.19 г.

на ОУ - област Русе

6826/13.02.79 г.,

3129/24.08.04 г.

6576 частна 13.11.2018

гр. Русе,

кв. Образцов

чифлик

чл.68 от ЗДС във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71,

ал.1 от ЗДС, схеми

на СОС
ПИ №

63427.12.26 бл. 9, вх. 1, ет. 1 Отписан

СОС с ид. 63427.12.26.6.1 със ЗП 

от 58,20 м2, представляващ ап. № 

1, изба № 1 с площ 40 м2, заедно с 

51,58% ид.ч. от ОЧС и от ОПС

СОС с ид. 63427.12.26.6.2 със ЗП 

54,60 м2, представляващ ап. № 2, 

изба № 2 с площ 41 м2, заедно с 

48,42% ид.части от ОЧС и от ОПС

СОС с ид. 63427.12.26.6.1 е 

отписан със З-д №

5-95-00-589/28.08.2019 г. 

на ОУ - област Русе

СОС с ид. 63427.12.26.6.2 е 

отписан със З-д №

5-95-00-590/28.08.2019 г.

на ОУ - област Русе

6722/18.01.79 г.,

3297/14.02.05 г.



6577 публична 19.11.2018
с. Червена вода,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.2,т.2 във връзка

с чл.71,ал.1 и ал.2

от ЗДС, чл.3,ал.1

от З-на за жп

транспорт, скица
ПИ №

80460.130.389 Други

ПИ с площ 629739 м2, ТПТ:

територия на транспорта, НТП:

за линии на релсов транспорт, 

терен в междугарие Русе 

разпределителна - Образцов 

чифлик, гара Образцов чифлик, 

междугарие Образцов чифлик - 

Ястребово, по 9-та жп линия, 

заедно с построените в него 10 

броя сгради

888/28.12.50 г.,

6419/24.07.17 г.

6578

за поправка частна 20.11.2018
с. Сваленик,

общ. Иваново

текста: …"във връзка

с чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.8,ал.10 и ал.11 от 

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 от 

ППЗСПЗЗ и скица № 

К04668/21.04.17 г., 

издадена от ОбСЗ - 

Иваново, Да се чете: 

… "във връзка с 

чл.24,ал.1 и 

чл.27,ал.10 и ал.11 от 

ЗСПЗЗ, чл.45,ал.10 и 

ППЗСПЗЗ и скица № 

К05021/02.07.18 г., 

издадена от ОбСЗ - 

Иваново" ПИ № 000185 местност "Куклата" Държавен няма промяна

Съставен нов АЧДС №

6832/23.03.2020 г. 6418/29.06.17 г.

6579 частна 03.12.2018
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 от ЗСПЗЗ

и др.
ПИ №

06673.43.7 местност "Лумката" Държавен

нива от Стопански двор с

площ от 9285 кв.м няма

6580 частна 03.12.2018
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 от ЗСПЗЗ

и др.
ПИ №

06673.43.3 местност "Лумката" Държавен

нива от Стопански двор с

площ от 3246 кв.м няма

6581 частна 03.12.2018
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24,ал.1 от ЗСПЗЗ

и др.
ПИ №

06673.43.6 местност "Лумката" Държавен

нива от Стопански двор с

площ от 3771 кв.м няма

6582 частна 14.12.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС, във вр.

С чл.2,ал.3 и чл.71

от ЗДС, ПМС № 

214/03.11.92 г. на МС 

и др.
ПИ №

63427.2.180

ул. "Николай Здравков"

№ 11, вх. А, ет. 2, ап. 10 Други

СОС с ид. 63427.2.180.6.10 с

площ от 45,17 м2, представляващ 

ап. № 10, изба

№ 9 с площ от 6,98 м2, таван № 7 с 

площ 5,75 м2, заедно с 4,524% 

ид.части от ОЧС и от ОПС 2058/14.02.64 г.



6583 частна 14.12.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 във

връзка с чл.74,ал.3

от ЗДС, решение №

888/06.12.18 г. на

МС, постановление

№ 1470/30.05.50 г.

на МС, скица
ПИ №

63427.2.718 ул. "Александровска" № 29 Държавен

ПИ с площ от 1031 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: ниско

застрояване / до 10 м /, заедно

с изградените в него 5 / пет /

сгради

Отписан със З-д №

5-95-00-94/04.02.19 г.

на ОУ-област Русе

270/01.06.50 г.,

1719/30.09.98 г.,

1720/30.09.98 г.,

4910/08.08.11 г.,

5135/08.05.12 г.

за поправка на

4910/08.08.11 г.,

4895/28.06.11 г.,

6348/13.07.16 г.

6584 публична 21.12.2018

с. Долно 

Абланово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,т.4 от 

ЗДС, З-д № РД-14-

71/12.07.2018 г. на 

МОН, скица ПИ № 196 Други

ПИ с площ от 6196 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг

обществен обект, комплекс,

заедно с построените в него 5

/ пет / броя сгради

17/15.10.51 г.,

18/15.10.51 г.,

25/28.12.67 г.,

28/11.12.68 г.

6585 частна 21.12.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 и чл.

71,ал.1 и ал.2 от

ЗДС, чл.104,ал.1,

т.9 от ППЗДС и др.
ПИ №

63427.3.742

ул. "Капитан Райчо

Николов" № 42 Други

ПИ с площ от 6337 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за друг вид

производствен, складов обект,

заедно с изградените в него 9

/ девет / броя сгради 3533/18.05.05 г.

6586 частна 21.12.2018
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3 и чл.

71,ал.1 и ал.2 от

ЗДС, чл.104,ал.1,

т.9 от ППЗДС и др.
ПИ №

63427.3.743

ул. "Капитан Райчо

Николов" № 42 Други

ПИ с площ от 1347 м2, ТПТ:

урбанизирана, НТП: за друг вид

производствен, складов обект 3533/18.05.05 г.

6587 частна 21.12.2018
с. Мечка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3

от ЗДС във връзка с

чл.24,ал.1 и 27,ал.8,

ал.9 и ал.10 от ЗСПЗЗ,

скица ПИ № 000612 местност "Под село/дерето" Държавен

ПИ с площ от 2,736 дка, НТП:

Стопански двор - друга 

изоставена нива няма

6588 публична 28.01.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.2,т.2

от ЗДС във връзка с

Решение № 840/

22.11.18 г. на МС,

Решение № 7730/

11.07.06 г. на ВАС

и др.
ПИ №

63427.2.4821 ул. "Ангел Кънчев" № 1 Държавен

ПИ с площ от 174 м2, ТПТ:

урбанизирана, с НТП: ниско

застрояване / до 10 м /, заедно

с изградената в него сграда с

ид. 63427.2.5669.1, 

представляваща два СО

2336/30.04.65 г.,

3756/07.05.68 г.,

9174/04.03.93 г.,

АЧОС 601/96 г.,

4065/19.12.06 г.,

5268/12.12.12 г.,

6589 частна 07.02.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 071053 местност "Иванчова чешма" Държавен лозе с площ от 2,115 дка няма

6590 частна 07.02.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 070085 местност "Иванчова чешма" Държавен лозе с площ от 1,010 дка няма

6591 частна 07.02.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 071131 местност "Иванчова чешма" Държавен лозе с площ от 1,926 дка няма



6592 частна 07.02.2019
с. Табачка,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 067003 местност "Старите лозя" Държавен лозе с площ от 3,099 дка няма

6593 частна 07.02.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 071205 местност "Иванчова чешма" Държавен лозе с площ от 1,000 дка няма

6594 частна 07.02.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 071207 местност "Иванчова чешма" Държавен лозе с площ от 1,000 дка няма

6595 частна 07.02.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 071208 местност "Иванчова чешма" Държавен лозе с площ от 1,013 дка няма

6596 частна 07.02.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 071238 местност "Иванчова чешма" Държавен лозе с площ от 1,667 дка няма

6597 частна 08.02.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 071218 местност "Иванчова чешма" Държавен лозе с площ от 6,001 дка няма

6598 частна 08.02.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 071307 местност "Иванчова чешма" Държавен лозе с площ от 1,000 дка няма

6599 частна 08.02.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др. ПИ № 071310 местност "Иванчова чешма" Държавен лозе с площ от 1,964 дка няма

6600 частна 18.02.2019
с. Лом Черквна,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС и чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и 

чл.27,ал.10 от ЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

05133.8.49 местност "Кованлък сърта" Държавен нива с площ от 4001 м2 3017/14.04.04 г.

6601 частна 18.02.2019
с. Лом Черквна,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС и чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и 

чл.27,ал.10 от ЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

05133.8.21 местност "Кованлък сърта" Държавен нива с площ от 4556 м2 2544/04.07.03 г.



6602 частна 18.02.2019
с. Лом Черквна,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС и чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и 

чл.27,ал.10 от ЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

05133.8.30 местност "Кованлък сърта" Държавен нива с площ от 3998 м2 2922/08.01.04 г.

6603 частна 18.02.2019
с. Лом Черквна,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС и чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и 

чл.27,ал.10 от ЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

05133.8.33 местност "Кованлък сърта" Държавен нива с площ от 3903 м2 2904/08.01.04 г.

6604 частна 08.03.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС и чл.2,

ал.3 от ЗДС, решение

№ 461/29.12.97 г.

на ПК - Русе по чл. 

17,ал.1 от ЗСПЗЗ и 

скица
ПИ №

63427.268.32 местност "Мерата" Държавен

ПИ с площ от 870 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: за друг

поземлен имот за движение и

транспорт няма

6605 частна 01.04.2019
с. Борисово,

общ. Сливо поле

чл.68 от ЗДС и чл.2,

ал.3 от ЗДС във вр.с

чл.71,ал.1 от ЗДС, 

чл.24,ал.1 и 

чл.27,ал.10 от ЗСПЗЗ и 

др.
ПИ №

05517.47.152 Стопански двор Държавен

прилежащ терен към сгради от

Стопански двор с площ от

6353 кв.м 5228/08.10.12 г.

6606 частна 02.04.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68,чл.2,ал.3,чл.

74,ал.3 от ЗДС, 

Решение № 839/ 

22.11.18 г. на МС, 

скици на сгради
ПИ №

63427.8.431 Източна промишлена зона Други

Сграда с ид. 63427.8.431.13 със ЗП 

от 32 кв.м, масивна, едноетажна 

със ЗП 32 кв.м, с предназначение: 

делова сграда, административна, 

сграда с ид. 63427.8.431.15 със ЗП 

515 м2, с предназначение: делова, 

административна сграда и сграда с 

ид. 63427.8.432.25 със ЗП 35 м2, с 

предназначение: 

административна, делова сграда

В изпълнение на т. 5 от

РМС № 839/22.11.18 г. и

Констативен протокол

от 08.08.2019 г. и скица

№ 15-757629/208.08.19

г., описаните сгради в

графа № 3 от акта са

премахнати 6246/06.08.15 г.

6607

за поправка частна 12.04.2019
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с 

чл.24,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др. ПИ № 938048 местност "Манкара" Държавен

Текста: "… с НТП: Стопански двор

и текста: "…представляващ

"Свободен терен" от "Стопански

двор", да се чете съответно:

" … с НТП - Стопански двор - 

изоставена нива" и : 

"представляващ земеделска

земя"

Съставен нов АЧДС №

6872/19.05.2020 г. 3910/27.03.06 г.

6608 частна 16.04.2019
с. Семерджиево,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с 

чл.24,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

66158.69.30 местност "Смилекин" Държавен пасище с площ от 1183 м2 няма



6609 частна 16.04.2019
с. Ряхово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с 

чл.24,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

63668.151.1275 ул. Дунав" Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 775 м2 3904/27.03.06 г.

6610 частна 16.04.2019
с. Ряхово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с 

чл.24,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

63668.151.1276 ул. Дунав" Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 1106 м2 3905/27.03.06 г.

6611 частна 16.04.2019
с. Ряхово,

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с 

чл.24,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

63668.151.1277 ул. Дунав" Държавен

Свободен парцел от Стопански

двор с площ от 1154 м2 3906/27.03.06 г.

6612 частна 18.04.2019
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с 

чл.24,ал.1 от ППЗСПЗЗ 

и др. ПИ № 927005 местност "В село" Държавен

изоставена нива с площ от

7,307 дка

Съставен нов АЧДС №

6880/28.05.2020 г. няма

6613 частна 24.04.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица ПИ № 000179 местност "Куклата" Държавен

изоставена нива с площ от

2,483 дка няма

6614 частна 17.05.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 и чл. 

71, ал. 2 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.863 ул. "Иван Ведър" № 27 Други

прилежащ терен към жилищен

блок № 96 с площ от 611 м2

3927/27.04.06 г.:

отписан със З-д № 

471/23.09.09 г. на 

ОУ-област Русе,

3928/27.04.06 г.,

3929/27.04.06 г.,

3930/27.04.06 г.,

3931/27.04.06 г.,

3936/27.04.06 г.,

3937/27.04.06 г.,

3938/27.04.06 г.,

5210/19.09.12 г.

6615 частна 21.05.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.863

ул. "Иван Ведър" № 27,

бл. 96, вх. 1, ет. 1, ап. 1 Други

СОС с ид. 63427.8.863.1.1 със

ЗП от 39,35 м2, изба № 1 с площ

15,97 м2, заедно с 13,01% ид.ч.

от ОЧС и от ОПС 3938/27.04.06 г.

6616 частна 21.05.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.863

ул. "Иван Ведър" № 27,

бл. 96, вх. 1, ет. 1, ап. 2 Други

СОС с ид. 63427.8.863.1.2 със

ЗП от 38,26 м2, изба № 2 с площ

15,97 м2, заедно с 12,70% ид.ч.

от ОЧС и от ОПС

Отписан със З-д №

5-95-00-124/06.03.20 г.

на ОУ - област Русе 3931/27.04.06 г.

6617 частна 21.05.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.863

ул. "Иван Ведър" № 27,

бл. 96, вх. 1, ет. 2, ап. 3 Други

СОС с ид. 63427.8.863.1.3 със

ЗП от 39,35 м2, изба № 1 с площ

8,10 м2, заедно с 12,32% ид.ч.

от ОЧС и от ОПС 3930/27.04.06 г.

6618 частна 21.05.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.863

ул. "Иван Ведър" № 27,

бл. 96, вх. 1, ет. 2, ап. 4 Други

СОС с ид. 63427.8.863.1.4 със

ЗП от 38,26 м2, изба № 2 с площ

8,10 м2, заедно с 11,97% ид.ч.

от ОЧС и от ОПС 3929/27.04.06 г.



6619 частна 21.05.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.863

ул. "Иван Ведър" № 27,

бл. 96, вх. 2, ет. 1, ап. 1 Други

СОС с ид. 63427.8.863.1.5 със

ЗП от 38,26 м2, изба № 1 с площ

15,97 м2, заедно с 12,70% ид.ч.

от ОЧС и от ОПС 3937/27.04.06 г.

6620 частна 21.05.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.863

ул. "Иван Ведър" № 27,

бл. 96, вх. 2, ет. 1, ап. 2 Други

СОС с ид. 63427.8.863.1.6 със

ЗП от 39,35 м2, изба № 2 с площ

15,97 м2, заедно с 13,01% ид.ч.

от ОЧС и от ОПС 3936/27.04.06 г.

6621 частна 21.05.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2,ал.3 и чл. 

71, ал. 1 от ЗДС и др.
ПИ №

63427.8.863

ул. "Иван Ведър" № 27,

бл. 96, вх. 2, ет. 2, ап. 4 Други

СОС с ид. 63427.8.863.1.8 със

ЗП от 39,25 м2, изба № 4 с площ

8,20 м2, заедно с 12,32% ид.ч.

от ОЧС и от ОПС 3928/27.04.06 г.

6622 частна 28.05.2019
с. Лом Черквна,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 и чл.71,ал.1 от

ЗДС и др.
ПИ №

05133.2.23 местност "Петранец" Държавен

иглолистна гора с площ от

548932 кв.м 5862/08.08.14 г.

6623 частна 28.05.2019
с. Лом Черквна,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС, чл.2,

ал.3 и чл.71,ал.1 от

ЗДС и др.
ПИ №

05133.108.135 местност "Мечия трап" Държавен

друг вид дървопроизводителна

гора с площ от 2078263 м2

6624 частна 07.06.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

74,ал.3 от ЗДС,

Решение № 317/

31.05.19 г., скица
ПИ №

63427.8.1364 бул. "Тутракан" № 44 Други

сграда с ид. 63427.8.1364.11

със ЗП 16 м2, с предназначение:

друг вид производствена,

складова, инфраструктурна

сграда, представляваща

обществена тоалетна Изток

Сградата е бракувана и

премахната към 30.09.19 г. 

на основание РМС № 

317/31.05.19 г., приемо-

предавателен протокол от 

20.09.19 г. и извлечение от 

инвентарна книга на ДП 

"ПИ" - клон ТП Пристанище 

- Русе

Сградата е отписана със З-

д № 5-95-00-55/03.02.2020 

г. на ОУ - област Русе

4252/01.11.71 г.,

актуализиран

01.11.94 г.,  

2061/17.12.02 г.

5616/27.06.14 г.,

6365/12.09.16 г.

6625 частна 13.06.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68,чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1 

от ЗДС, чл.5 от З-на

за лечебните

заведения и др.
ПИ №

07603.267.426 местност "Полето" Държавен

ПИ с площ от 33 705 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: нива, заедно

с изградената в него сграда с

ид. 07603.267.426.1 със ЗП 94

м2, с предназначение:

селскостопанска сграда

80/15.04.51 г.,

3971/22.06.06 г.

6626 частна 13.06.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68,чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1 

от ЗДС, чл.5 от З-на

за лечебните

заведения и др.
ПИ №

07603.166.4 местност "Липовлука" Държавен

ПИ с площ от 111 810 м2, с 

ТПТ: земеделска, с НТП: нива 3969/22.06.06 г.

6627 частна 13.06.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68,чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1 

от ЗДС, чл.5 от З-на

за лечебните

заведения и др.
ПИ №

07603.167.1 местност "Липовлука" Държавен

ПИ с площ от 70 004 м2, с 

ТПТ: земеделска, с НТП: нива 3970/22.06.06 г.

6628 публична 14.06.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл.68,чл.2,ал.3 във

връзка с чл.71,ал.1 

от ЗДС, чл.5 от З-на

за лечебните

заведения и др.
ПИ №

07603.501.2214 Държавен

ПИ с площ от 59012 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за обект

комплекс за здравеопазване,

заедно с изградените в него

18 броя сгради

80/15.04.51 г.,

3972/26.06.06 г.



6629 частна 17.06.2019
с. Копривец,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 и 

чл.71,ал.1 и ал.2 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.10 и ал.11 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

38529.3.5 местност "До село" Държавен

земеделска земя от Стопански

двор с площ от 12 432 кв.м

6375/31.10.16 г.,

6384/07.11.16 г.

6630 частна 17.06.2019
с. Копривец,

община Бяла

чл.68 и чл.2,ал.3 и 

чл.71,ал.1 и ал.2 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.10 и ал.11 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

38529.1.157 местност "Коджа баир" Държавен

земеделска земя от Стопански

двор с площ от 34 418 кв.м 6412/04.04.17 г.

6631 частна 17.06.2019
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3,

чл.71,ал.2 от ЗДС

и др. ПИ № 170022 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към сграда с

друго предназначение с площ

от 4,064 дка

Съставен нов АЧДС №

6833/23.03.2020 г. 1521/20.05.02 г.

6632

за поправка частна 17.06.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

текстът: " … схема №

15-551734/06.11.17

г. на СОС …", да се

чете: "… схема №

15-922104/10.12.18

г. на СОС …"
ПИ №

07603.501.586 ул. "Васил Левски" № 4 Държавен

Текстът: "1. СОС с идентификатор

07603.501.586.1.4 със ЗП от

135 м2, с предназначение: за

делова и административна

дейност …", да се чете: "1. СОС с

ид. 07603.501.586.1.4 със ЗП от

135 м2, с предназначение на

СОС: жилище, апартамент

Отписан със З-д №

5-95-00-833/11.12.19 г.

на ОУ - област Русе 6457/29.12.17 г.

6633 частна 19.06.2019
с. Новград,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.10 и ал.11 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ № 050027 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда с

друго предназначение с площ

от 0,498 дка

Съставен нов АЧДС №

6905/29.06.2020 г. няма

6634 частна 19.06.2019
с. Новград,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.10 и ал.11 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
ПИ № 050029 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда с

друго предназначение с площ

от 0,818 дка няма



6635 частна 24.06.2019
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица,

констативен протокол 

от 16.11.15 г. на ОбСЗ - 

Борово ПИ № 108007 Стопански двор Държавен нива с площ от 8,571 дка

Съставен нов АЧДС №

6826/19.03.2020 г. няма

6636 частна 24.06.2019
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица,

констативен протокол 

от 16.11.15 г. на ОбСЗ - 

Борово ПИ № 108017 Стопански двор Държавен нива с площ от 4,623 дка няма

6637 частна 02.07.2019
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица,

констативен протокол 

от 16.11.15 г. на ОбСЗ - 

Борово ПИ № 108012 Стопански двор Държавен нива с площ от 5,321 дка

Съставен нов АЧДС №

6829/19.03.2020 г. няма

6638 частна 03.07.2019
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица,

констативен протокол 

от 16.11.15 г. на ОбСЗ - 

Борово ПИ № 108014 Стопански двор Държавен

пасище, мера с площ от 

6,432 дка няма

6639 частна 03.07.2019
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица,

констативен протокол 

от 16.11.15 г. на ОбСЗ - 

Борово ПИ № 108016 Стопански двор Държавен нива с площ от  6,563 дка

Съставен нов АЧДС №

6828/19.03.2020 г. няма



6640 частна 09.07.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68, чл.2, ал.3 от

ЗДС, скица №

15-553785/

20.09.2019 г.
ПИ № 

63427.11.223 Държавен

ПИ с площ от 887 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: друг вид

поземлен имот без определено

стопанско предназначение

За сграда с ид. 

63427.11.223.3 със ЗП от 13 

м2, брой етажи: един, с 

предназначение: сграда на 

транспорта /спирка/ е 

съставен АЧОС № 

9438/08.10.2019 година

За ПИ имот са съставени 

нови АЧДС №№ 6767 и 

6768/16.12.2019 г. няма

6641 частна 09.07.2019
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица,

констативен протокол 

от 16.11.15 г. на ОбСЗ - 

Борово ПИ № 108011 Стопански двор Държавен пасище, мера с площ 1,190 дка няма

6642 частна 09.07.2019
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица,

констативен протокол 

от 16.11.15 г. на ОбСЗ - 

Борово ПИ № 108009 Стопански двор Държавен нива с площ  от 9,078 дка

Съставен нов АЧДС №

6827/19.03.2020 г. няма

6643 частна 09.07.2019
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица,

констативен протокол 

от 16.11.15 г. на ОбСЗ - 

Борово ПИ № 108010 Стопански двор Държавен нива с площ  от 18,616 дка няма

6644 частна 29.07.2019
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС във връзка с чл.

24, ал.1 от ЗСПЗЗ,

§ 12а от ПЗР на 

ЗСПЗЗ,  чл.45, ал.10

от ППЗСПЗЗ, скица,

констативен протокол 

от 16.11.15 г. на ОбСЗ - 

Борово ПИ № 108008 Стопански двор Държавен

пасище с храсти с площ от  6,743 

дка няма



6645 публична 29.07.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.71,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

57368.16.36 местност "Русалча" Други

ПИ с площ от 31 054 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с

НТП: за линии на релсов

транспорт, представляващ

терен в междугарие Бяла - 

Полски Тръмбеш по 4-та жп

линия

222/09.06.00 г.,

5464/16.04.14 г.

6646 публична 30.07.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.71,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

57368.16.37 местност "Русалча" Други

ПИ с площ от 32 097 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с

НТП: за линии на релсов

транспорт, представляващ

терен в междугарие Бяла - 

Полски Тръмбеш по 4-та жп

линия

222/09.06.00 г.,

5455/14.04.14 г.

6647 публична 30.07.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.71,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

57368.119.262 местност "Криуша" Други

ПИ с площ от 34 465 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с

НТП: за линии на релсов

транспорт, представляващ

терен в междугарие Бяла - 

Полски Тръмбеш по 4-та жп

линия 4759/10.09.10 г.

6648 публична 30.07.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.71,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

57368.119.304 местност "Криуша" Други

ПИ с площ от 42 653 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с

НТП: за линии на релсов

транспорт, представляващ

терен в междугарие Бяла - 

Полски Тръмбеш по 4-та жп

линия 4758/10.09.10 г.

6649 частна 30.07.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.71,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

57368.132.39 местност "При мелницата" Други

ПИ с площ от 1228 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг

вид застрояване, представляващ

терен жп спирка Полско Косово

в междугарие Бяла - Полски

Тръмбеш по 4-та жп линия 5539/17.06.14 г.

6650 частна 30.07.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.71,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

57368.145.261 местност "Криуша" Други

ПИ с площ от 21 907 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с

НТП: за линии на релсов

транспорт, представляващ

терен в междугарие Бяла - 

Полски Тръмбеш по 4-та жп

линия

222/09.06.00 г.,

5465/16.04.14 г.

6651 частна 30.07.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.71,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

57368.145.301 местност "Криуша" Други

ПИ с площ от 27 218 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП: за 

линии на релсов транспорт, 

представляващ

терен в междугарие Бяла - Полски 

Тръмбеш по 4-та жп линия

222/09.06.00 г.,

5454/14.04.14 г.



6652 публична 09.08.2019
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.3,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

70130.15.69 местност "Полето" Други

ПИ с площ от 6 998 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за друг поземлен имот за

движение и транспорт, 

представляващ терен в 

междугарие Моруница - Бяла по 4 -

та жп линия няма

6653 публична 09.08.2019
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.3,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

70130.42.36 Други

ПИ с площ от 170 516 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт, 

представляващ терен в 

междугарие Моруница - Бяла по 4 -

та жп линия няма

6654 публична 09.08.2019
с. Басарбово,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.3,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

02796.51.375 местност "Дъбравата" Други

ПИ с площ от 27 514 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за друг поземлен имот за

движение и транспорт, 

представляващ терен в 

междугарие Долапите - Иваново 

по 4 -та жп линия няма

6655 публична 09.08.2019
с. Басарбово,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.3,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

02796.51.376 местност "Дъбравата" Други

ПИ с площ от 14 443 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт, 

представляващ терен в 

междугарие Долапите - Иваново 

по 4 -та жп линия няма

6656 публична 12.08.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.3,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

63427.227.16 Други

ПИ с площ от 13 516 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт, 

представляващ терен в 

междугарие Русе - Долапите по 4 -

та жп линия няма

6657 публична 12.08.2019
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.3,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

70130.38.81 местност "Полето" Други

ПИ с площ от 6 971 м2, с ТПТ:

територия на транспорта,

с. НТП: за железопътна гара,

спирка, представляващ терен жп 

спирка Стърмен по 4-та жп линия няма

6658 публична 13.08.2019
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл.68 от ЗДС във

връзка с чл.2,ал.2,

т.2 и чл.3,ал.1 от

ЗДС,чл.3,ал.1 от З-на

за жп транспорт,

скица
ПИ №

70130.42.111 местност "Краище" Други

ПИ с площ от 15 112 м2, с ТПТ:

територия на транспорта,

с. НТП: за друг поземлен имот за 

движение и транспорт, 

представляващ терен в 

междугарие Моруница - Бяла по 4-

та жп линия няма



6659 публична 14.08.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,  чл.71,ал.2 от

ЗДС във връзка със

З-д РД.01-3298/17г.

На зам.кмет на общ.

Русе, скица и др.
ПИ №

63427.8.1390 бул. "Тутракан" № 32 Други

ПИ с площ от 44 515 м2, с НТП:

за друг обществен обект,

комплекс, заедно с изградените

 в него 8 броя сгради

4822/16.03.74 г.,

4823/17.03.74 г,

508/1705.01 г.

6285/18.12.15 г.,

6660 публична 14.08.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС,  чл.71,ал.2 от

ЗДС във връзка със

З-д РД.01-3298/17г.

На зам.кмет на общ.

Русе, скица
ПИ №

63427.8.1391 бул. "Тутракан" № 32 Други

ПИ с площ от 19 395 м2, с НТП:

за друг обществен обект,

комплекс, заедно с изградените

 в него 7 броя сгради

4822/16.03.74 г.,

4823/17.03.74 г,

508/1705.01 г.

6285/18.12.15 г.,

6661 частна 14.08.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, З-д № РД-02-14-

457/31.05.17 г. на

МРРБ, чл.71,ал.2 от

ЗДС във връзка със

З-д РД.01-3298/17г.

На зам.кмет на общ.

Русе, схема
ПИ №

63427.8.1390

бул. "Тутракан" № 32,

бл. 10, ет. 1, ап.3 Други

СОС с ид. 63427.8.1390.12.3 със

ЗП от 63,30 м2, представляващ

апартамент № 3, ет. 1 в жил.

Блок № 10 - масивна, двуетажна

сграда, заедно със съответните

идеални части от ОЧС  

4822/16.03.74 г.,

508/17.05.01 г.,

6285/18.12.15 г.,

6427/23.08.17 г.

6662 частна 14.08.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, З-д № РД-02-14-

457/31.05.17 г. на

МРРБ, чл.71,ал.2 от

ЗДС във връзка със

З-д РД.01-3298/17г.

На зам.кмет на общ.

Русе, схема
ПИ №

63427.8.1390

бул. "Тутракан" № 32,

бл. 10, ет. 2, ап.6 Други

СОС с ид. 63427.8.1390.12.6 със

ЗП от 63,30 м2, представляващ

апартамент № 6, ет. 2 в жил.

Блок № 10 - масивна, двуетажна

сграда, заедно със съответните

идеални части от ОЧС  

4822/16.03.74 г.,

508/17.05.01 г.,

6285/18.12.15 г.,

6428/23.08.17 г.

6663 частна 14.08.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, З-д № РД-02-14-

457/31.05.17 г. на

МРРБ, чл.71,ал.2 от

ЗДС във връзка със

З-д РД.01-3298/17г.

На зам.кмет на общ.

Русе, схема
ПИ №

63427.8.1390 бул. "Тутракан" № 32, ет.1 Други

СОС с ид. 63427.8.1390.13.1 със

ЗП от 63,30 м2, представляващ

апартамент на І-вия етаж в 

 сграда № 13 - масивна, двуетажна 

сграда, заедно с 18,199% идеални 

части от ОЧС  

4822/16.03.74 г.,

508/17.05.01 г.,

6285/18.12.15 г.,

6429/24.08.17 г.

6664 частна 14.08.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, З-д № РД-02-14-

457/31.05.17 г. на

МРРБ, чл.71,ал.2 от

ЗДС във връзка със

З-д РД.01-3298/17г.

На зам.кмет на общ.

Русе, схема
ПИ №

63427.8.1390 бул. "Тутракан" № 32, ет.1 Други

СОС с ид. 63427.8.1390.22.1 със

ЗП от 99,15 м2, представляващ

апартамент на І-вия етаж в 

 сграда № 22 - масивна, 

едноетажна сграда, заедно със 

съответните идеални части от ОЧС  

4822/16.03.74 г.,

508/17.05.01 г.,

6285/18.12.15 г.,

6430/24.08.17 г.



6665 частна 19.08.2019
гр. Сливо поле, 

общ. Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.71,ал.1 от 

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др.
ПИ №

67444.93.5 местност "Опитно поле" Държавен

изоставена земя от Стопански

двор с площ от 3 138 м2 1288/21.03.02 г.

6666 частна 19.08.2019

с. Малко

 Враново, общ.

Сливо поле

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, чл.71,ал.1 от 

ЗДС, чл.24,ал.1 и чл.

27,ал.10 от ЗСПЗЗ

и др.
ПИ №

46560.59.2

местност "Владикова 

долина" Държавен

прилежащ терен към

"Животновъдна ферма" от

Стопански двор с площ от 854 м2 6489/30.05.18 г.

6667 частна 22.08.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл.22, ал. 1 от З-на за 

пътищата и др.
ПИ №

07603.906.401 местност "Драките" Други нива с площ от 339 м2 4351/10.06.08 г.

6668 частна 22.08.2019
с. Пейчиново,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл.22, ал. 1 от З-на за 

пътищата и др.
ПИ №

55720.49.17 местност "Припека" Други нива с площ от 7 347 м2 4352/10.06.08 г.

6669 частна 26.08.2019
с. Червен,

общ. Иваново

чл. 68, чл. 2, ал. 3

във връзка с чл. 3, т. 5 

от ЗДС, писмо от 

кмета на общ. 

Иваново, скица
кв. 45, УПИ 

І-482 Отписан

500 кв.м идеални части от

УПИ І-482 в кв. 45 по плана на

с. Червен, целият с площ от

1320 м2

Отписан със З-д №

5-95-00-766/19.11.19 г.

на ОУ - област Русе 29/20.01.65 г.

6670 частна 11.09.2019
с. Бабово,

общ. Сливо поле

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл.22, ал. 1 от З-на за 

пътищата и др.
ПИ №

02083.53.23 местност "Крушака" Други нива с площ от 11 543 м2

4362/11.06.08 г.,

6303/03.02.16 г.

6671 частна 11.09.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл.22, ал. 1 от З-на за 

пътищата и др.
ПИ №

06673.60.40 местност "Старите лозя" Други

изоставено трайно насаждение

 с площ от 4 072 м2

4364/11.06.08 г.,

6672 частна 11.09.2019
с. Борисово,

общ. Сливо поле

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл.22, ал. 1 от З-на за 

пътищата и др.
ПИ №

05517.3.96 местност "Копаците" Други  нива с площ от 7 132 м2

4367/12.06.08 г.,

6673 частна 16.09.2019
гр. Борово,

общ. Борово

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл.22, ал. 1 от З-на за 

пътищата и др.
ПИ №

05611.99.1 местност "Колаза" Други пасище с площ от 17 002 м2 4356/11.06.08 г.

6674 публична 16.09.2019
с. Николово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС, във връзка 

с чл. 11, т. 2 от З-на за 

водите, скица
ПИ №

51679.173.564 местност "Текето" Държавен

ПИ с площ 14 845 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, с НТП: мочурище няма



6675 публична 16.09.2019
с. Николово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС, във връзка 

с чл. 11, т. 2 от З-на за 

водите, скица
ПИ №

51679.173.785 местност "Текето" Държавен

ПИ с площ 4 702 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, с НТП: за друг вид водно

течение, водна площ, съоръжение

5322/04.04.13 г.,

6192/21.01.15 г.

6676 публична 16.09.2019
с. Николово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС, във връзка 

с чл. 11, т. 2 от З-на за 

водите, скица
ПИ №

51679.173.786 местност "Текето" Държавен

ПИ с площ 15 102 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, с НТП: мочурище

5322/04.04.13 г.,

6192/21.01.15 г.

6677 публична 16.09.2019
с. Николово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС, във връзка 

с чл. 11, т. 2 от З-на за 

водите, скица
ПИ №

51679.173.787 местност "Текето" Държавен

ПИ с площ 16 938 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, с НТП: мочурище

5322/04.04.13 г.,

6192/21.01.15 г.

6678 публична 16.09.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС, във връзка 

с чл. 11, т. 2 от З-на за 

водите, скица
ПИ №

63427.270.24 местност "Мерата" Държавен

ПИ с площ 1 689 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, с НТП: крайбрежна плажна 

ивица 4148/15.08.07 г.

6679 частна 17.09.2019
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС, чл. 24, ал.1

от ЗСПЗЗ, скица
ПИ №

87700.3.14 местност "Банка" Държавен

ПИ с площ 30 025 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: друг вид

трайно насаждение няма

6680 частна 17.09.2019
с. Ястребово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС, чл. 24, ал.1

от ЗСПЗЗ, скица
ПИ №

87700.7.26 местност "Дерингьол" Държавен

ПИ с площ 3 903 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: овощна

градина няма

6681

за поправка публична 17.09.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС, във връзка 

с чл. 11, т. 2 от З-на за 

водите, скица
ПИ №

63427.270.25 местност "Мерата" Държавен

ПИ с площ 29 738 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, с НТП: крайбрежна плажна 

ивица 4563/09.04.09 г.

6682 частна 24.09.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 76/98 г. 

на ОС ЗГ - гр. Бяла, 

скица
ПИ №

07603.47.32 местност "Керезлика" Други нива с площ от 15 334 м2 4349/10.06.08 г.

6683 частна 24.09.2019
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 76/98 г. 

на ОС ЗГ - гр. Бяла, 

скица
ПИ №

55988.36.2 местност "Ходжа тарла" Други

овощна градина с площ

 от 370 м2

4/02.03.51 г.,

39/11.06.99 г.

6684 частна 24.09.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 45/95 г. 

на ПК - гр. Бяла, скица
ПИ №

57368.18.17 местност "Соватлъка" Други нива с площ от 8 000 м2 4355/10.06.08 г.

6685 частна 24.09.2019
с. Копривец,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 46/95 г. 

на ПК - гр. Бяла, скица
ПИ №

38529.59.20 местност "Кара екенлик" Други нива с площ от 15 971 м2 4353/10.06.08 г.



6686 частна 24.09.2019
с. Пет кладенци,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 26/94 г. 

на ПК - гр. Бяла, скица
ПИ №

55988.11.11 местност "Ламбурлука" Други нива с площ от 6 300 м2

4/02.03.51 г.,

38/11.06.99 г.

6687 частна 24.09.2019
с. Ново село,

общ. Русе

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 114/94 г. 

на ОбС по земеделие - 

гр. Русе, скица
ПИ №

52235.121.379 местност "Юртлука" Други нива с площ от 4 223 м2 4695/10.12.09 г.

6688 частна 24.09.2019
с. Басарбово,

общ. Русе

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 338/96 г. 

на ОбС по земеделие - 

гр. Русе, скица
ПИ №

02796.79.8 местност "Ясаците" Други

ПИ с площ от 12 012 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: за ремонт и

поддържане на транспортни

средства 4696/10.12.09 г.

6689 публична 24.09.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.2,

т. 4 от ЗДС, във връзка 

с чл. 71, ал. 2 от ЗДС, 

чл. 106, ал. 1 и чл. 

115м, ал. 1, т. 2 от З-

на за морските 

пространства, 

вътрешните водни 

пътища и 

пристанищата на РБ и 

др.
ПИ №

63427.3.4

кв. Западна промишлена

зона Други

ПИ с площ от 95 379 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за

пристанище, заедно с изградените 

в него 12 броя сгради

В имота е изградена сграда 

с ид. 63427.3.4.19, за която 

е съставен АПДС № 

6817/27.02.2020 г.

Досие № 6817/20 г. е 

приложено в досие № 

6689/24.09.2019 г.

867 и 868/

28.12.1950 г.,

460/2001 г.,

2170/11.02.03 г.,

4404/27.06.08 г.

6690 частна 24.09.2019
с. Стамболово,

общ. Сливо поле

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 241СТ/94 

г. на ОбС по 

земеделие - гр. Сливо 

поле, скица
ПИ №

68713.39.63 местност "Яз тепе" Държавен

ПИ с площ от 135 354 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: за друг вид

трайно насаждение няма

6691 частна 24.09.2019
с. Стамболово,

общ. Сливо поле

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 245СТ/94 

г. на ПК - гр. Сливо 

поле, скица
ПИ №

68713.28.3 местност "Кушчалъ" Други нива с площ от 7 982 м2 4366/12.06.08 г.

6692 частна 24.09.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 245СТ/94 

г. на ПК - гр. Сливо 

поле, скица
ПИ №

06673.25.85 местност "Врановското" Други нива с площ от 2 530 м2 4363/12.06.08 г.

6693 частна 24.09.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 76/98 г. 

на ОС ЗГ - гр. Бяла, 

скица
ПИ №

07603.180.1 местност "Полето" Други нива с площ от 31 003 м2 4350/10.06.08 г.



6694 частна 24.09.2019
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 27/94 г. 

на ПК - гр. Бяла, скица
ПИ №

70130.31.2 местност "Полето" Други нива с площ от 10 000 м2 4354/10.06.08 г.

6695 частна 11.10.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3 от

ЗДС, във връзка с чл.

71, ал. 1 от ЗДС, 

Договор № 137/

20.02.07 г. за покупко-

продажба, скица
ПИ №

07603.274.6 местност "Орех дол" Други

ПИ с площ от 2 292 м2, с ТПТ:

горска, с НТП: широколистна гора, 

заедно с изградените в него две 

сгради 3102/22.06.04 г.

6696 частна 11.10.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3 от

ЗДС, във връзка с чл.

71, ал. 1 от ЗДС, 

скица
ПИ №

07603.501.2209 ул. "Колю Фичето" № 15 Държавен

7 566 кв.м идеални части от

ПИ с ид. 07603.501.2209,

целият с площ от 133 286 м2, с

ТПТ: урбанизирана, с НТП:

ниско застрояване / до 10 м / 2932/08.01.04 г.

6697 частна 11.10.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 2, ал. 3 от

ЗДС, във връзка с чл.

71, ал. 1 от ЗДС, 

скица
ПИ №

07603.501.2210 ул. "Колю Фичето" № 15 Държавен

360 кв.м идеални части от

ПИ с ид. 07603.501.2210,

целият с площ от 57 765 м2, с

ТПТ: урбанизирана, с НТП:

ниско застрояване / до 10 м /

Отписан със З-д №

5-95-00-326/01.07.20 г.

на ОУ - област Русе 2942/19.01.04 г.

6698 публична 16.10.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2 от ЗДС,

във връзка с чл. 71, 

ал.1 от ЗДС, РМС № 

25/27.04.93 г., разд. 

Протокол и др.
ПИ №

63427.3.328

кв. Западна промишлена

зона

бул. "Трети март" № 29 Други

ПИ с площ от 690 кв.м, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг

вид производствен, складов

обект, заедно с построените в

него две сгради

3243/29.02.96 г.,

621/01.08.01 г.

6699 частна 17.10.2019
с. Новград,

общ. Ценово

чл. 68, чл. 2, ал. 3

и чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 7-94/94 г. 

на ПК - гр. Бяла, скица
ПИ №

51977.5.3 местност "Блатото" Държавен

ПИ с площ от 5 010 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: друг вид

нива 3150/24.08.04г.

6700 публична 21.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.19 Държавен

ПИ с площ от 11 515 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5004/15.03.12 г.

6701 публична 22.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.13 Държавен

ПИ с площ от 2 144 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 4999/15.03.12 г.

6702 публична 22.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.18 Държавен

ПИ с площ от 10 233 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5003/15.03.12 г.



6703 публична 22.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.15 Държавен

ПИ с площ от 8 311 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5000/15.03.12 г.

6704 публична 23.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.17 Държавен

ПИ с площ от 3 992 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5002/15.03.12 г.

6705 публична 23.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.20 Държавен

ПИ с площ от 4 725 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5005/15.03.12 г.

6706 публична 23.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.30 Държавен

ПИ с площ от 43 001 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5006/15.03.12 г.

6707 публична 24.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.31 Държавен

ПИ с площ от 2 384 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5007/16.03.12 г.

6708 публична 24.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.32 Държавен

ПИ с площ от 9 026 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5008/16.03.12 г.

6709 публична 24.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.33 Държавен

ПИ с площ от 22 548 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5009/16.03.12 г.

6710 публична 24.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.34 Държавен

ПИ с площ от 11 423 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5010/16.03.12 г.

6711 публична 24.10.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.35 Държавен

ПИ с площ от 15 577 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5011/16.03.12 г.



6712 публична 01.11.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.3 Държавен

ПИ с площ от 61 735 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение 4978/14.03.12 г.

6713 публична 01.11.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.4 Държавен

ПИ с площ от 14 158 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 4996/15.03.12 г.

6714 публична 01.11.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.6 Държавен

ПИ с площ от 7 185 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 4995/15.03.12 г.

6715 публична 01.11.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.7 Държавен

ПИ с площ от 4 286 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 4997/15.03.12 г.

6716 публична 01.11.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.12 Държавен

ПИ с площ от 4 819 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 4998/15.03.12 г.

6717 публична 04.11.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.16 Държавен

ПИ с площ от 11 829 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5001/15.03.12 г.

6718 публична 04.11.2019
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

06673.50.36 Държавен

ПИ с площ от 8 411 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5012/16.03.12 г.

6719 публична 04.11.2019
с. Бабово,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

02083.41.38 Държавен

ПИ с площ от 16 063 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5014/16.03.12 г.

6720 публична 04.11.2019
с. Бабово,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

02083.41.40 Държавен

ПИ с площ от 4 811 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5013/16.03.12 г.



6721 публична 04.11.2019
с. Бабово,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

02083.58.40 Държавен

ПИ с площ от 17 612 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5019/16.03.12 г.

6722 публична 04.11.2019
с. Бабово,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

02083.58.49 Държавен

ПИ с площ от 4 181 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5015/16.03.12 г.

6723 публична 04.11.2019
с. Бабово,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

02083.58.50 Държавен

ПИ с площ от 4 338 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5016/16.03.12 г.

6724 публична 04.11.2019
с. Бабово,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

02083.58.52 Държавен

ПИ с площ от 4 392 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5017/16.03.12 г.

6725 публична 04.11.2019
с. Бабово,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

02083.58.55 Държавен

ПИ с площ от 4 122 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5018/16.03.12 г.

6726 публична 04.11.2019
гр. Сливо поле, 

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2, т. 

2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от Закона за 

водите във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

скица
ПИ №

67444.10.106 Държавен

ПИ с площ от 21 741 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение 4992/15.03.12 г.

6727 частна 08.11.2019
с. Белцов,

общ. Ценово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

др. 
ПИ №

03745.21.1 местност "Бостанлъка" Други нива с площ от 10001 м2 3149/24.08.04 г.

6728 частна 18.11.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, във 

връзка с чл. 2, ал. 3 от 

ЗДС, чл. 5 от УП на 

БСТ, удостоверение 

№ 82/22.10.2019 г. от 

гл. архитект на 

община Русе на 

основание § 16, ал. 1 

от ПР на ЗУТ, скица
ПИ №

63427.5.832.7 ул. "Згориград" № 70 Държавен

сграда с ид. 63427.5.832.7 със

ЗП от 20 м2, с предназначение: 

сграда за търговия, брой надземни 

етажи: един, представляваща 

"Тото-пункт" няма



6729 частна 18.11.2019
с. Новград,

общ. Ценово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 от 

ЗДС, чл. 24, ал. 1,

чл. 27, ал. 10 и ал. 11 

от ЗСПЗЗ, чл. 45, ал. 

10 от ППЗСПЗЗ и др. ПИ №

51977.50.30 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към

"Селскостопански обект /склад/ от 

Стопански двор с площ от 3 139 

кв.м няма

6730 частна 18.11.2019
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл. 68, чл. 2, ал. 3 от

ЗДС във връзка с чл.

71, ал. 1 от ЗДС,

скица
ПИ №

56366.76.44 местност "Сарпа" Други

ПИ с площ от 4 102 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за ремонт и поддържане на

транспортни средства, заедно с

изградените в имота две сгради

59/16.01.91 г.,

3290/14.01.05 г.,

4788/07.12.10 г.0

6731 частна 20.11.2019
с. Батишница,

общ. Две могили

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

др. 
ПИ №

02868.59.55 местност "Чилновски път" Други нива с площ от 10 002 м2 4348/10.06.08 г.

6732 частна 22.11.2019
с. Обретеник,

общ. Борово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

решение № 

102/11.11.98 г. на ОБС 

ЗГ - гр. Борово, скица
ПИ №

53117.47.3 местност "Чолак дере" Други

гори и храсти в земеделска земя

с площ от 13001 м2 4361/11.06.08 г.

6733 частна 22.11.2019

с. Долно 

Абланово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 от 

ЗДС, във връзка с чл. 

71, ал. 1 от ЗДС, 

решение № 

30/22.12.92 г. на ОСЗГ 

- Русе, скица ПИ №

22558.1.22 местност "Бреста" Други

ПИ с площ от 3347 кв.м, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП: за 

ремонт и поддържане на 

транспортни средства 4706/29.12.09 г.

6734 частна 29.11.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

ПМС № 

143/25.07.2000 г., 

Указ № 1/05.01.99 г., 

скица на имота
ПИ №

56441.108.324 Други

ПИ с площ от 7617 кв.м, с ТПТ: 

територия на транспорта, с НТП: за 

ремонт и поддържане на 

транспортни средства, заедно с 

изградената в него сграда с ид. 

56441.108.324.2 със ЗП от 202 м2, 

брой надземни етажи: два, с 

предназначение: сграда на 

транспорта

2103/21.01.03 г.,

151/22.07.93 г.

6735 частна 29.11.2019
с. Волово,

общ. Борово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

др. 
ПИ №

12067.41.11 местност "Дерето" Други

изоставена орна земя с площ

от 9 010 кв.м 4359/11.06.08 г.

6736 частна 29.11.2019
с. Брестовица,

общ. Борово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 от 

ЗДС, във връзка с чл. 

71, ал. 1 от ЗДС, 

решение № 

51/05.09.94 г. на ПК - 

гр. Борово, скица ПИ №

06519.44.1 местност "Тетралика" Други нива с площ от 9 865 м2 4357/11.06.08 г.



6737 частна 02.12.2019
гр. Мартен,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

Решение № 

64/03.08.2019 г. на ПК 

- Русе, скица
ПИ №

47336.8.124 местност "Калето" Други

ПИ с площ от 9137 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за ремонт и поддържане на

транспортни средства 4707/18.02.10 г.

6738 частна 02.12.2019
гр. Борово,

общ. Борово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

решение № 

151/22.05.02 г. на ПК - 

гр. Борово, скица
ПИ №

05611.65.61 местност "Расти дол" Държавен пасище с площ от 15 786 м2 2567/04.07.03 г.

6739 частна 02.12.2019
гр. Борово,

общ. Борово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,  

скица
ПИ №

05611.171.1 местност "Мадана" Държавен

ПИ с площ от 6 019 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за ремонт и поддържане на

транспортни средства

334/01.07.80 г.,

1128/18.03.02 г.

6740 частна 05.12.2019
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС, във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

ПМС № 

143/25.07.2000 г., 

Указ № 1/05.01.99 г., 

Указ № 423/17.09.03 

г. на Президента на 

РБ и др. кв. 40, ПИ № 808 Други

ПИ с площ от 1112 м2 и 

построената върху него сграда - 

кантон - масивна двуетажна сграда 

със ЗП от 211 м2

176/19.10.90 г.,

545/22.01.01 г.,

3306/14.02.05 г.

6741 частна 05.12.2019
с. Обретеник,

общ. Борово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

др. 
ПИ №

53117.46.1 местност "Кантона" Други нива с площ от 3 703 м2 4360/11.06.08 г.

6742 частна 05.12.2019
с. Екзарх Йосиф,

общ. Борово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3 от 

ЗДС, във връзка с чл. 

71, ал. 1 от ЗДС, 

решение № 

108/06.04.99 г. на ПК - 

гр. Борово, скица ПИ №

27173.94.9 местност "Умницата" Други

изоставена орна земя с площ

от 18 002 кв.м 4358/11.06.08 г.

6743 публична 05.12.2019
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

10803.226.913

местност "Землище

Ветово" Други

ПИ с площ от 71 386 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП: за 

линии на релсов транспорт - терен 

текущ път в междугарие Ветово - 

Сеново по 9-та жп линия 5318/27.03.13 г.

6744 публична 05.12.2019
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

73362.255.300 Други

ПИ с площ от 5366 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен текущ път в междугарие

Иваново - Две могили по 4-та

жп линия 5349/09.07.13 г.



6745 публична 05.12.2019
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

73362.255.301 Други

ПИ с площ от 867 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен текущ път в междугарие

Иваново - Две могили по 4-та

жп линия 5343/18.06.13 г.

6746 публична 06.12.2019
с. Табачка,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

72028.48.32 местност "Гергица" Други

ПИ с площ от 94 929 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен текущ път в междугарие

Иваново - Две могили по 4-та

жп линия 131/16.11.99 г.

6747 публична 06.12.2019
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

10803.226.912

местност "Землище

Ветово" Други

ПИ с площ от 3 469 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП: за 

линии на релсов транспорт - терен 

текущ път в междугарие Ветово - 

Сеново по 9-та жп линия 5317/26.03.13 г.

6748 публична 09.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

56441.1.35 Други

ПИ с площ от 38 527 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен текущ път в междугарие

Ястребово - Ветово по 9-та

жп линия 5326/12.04.13 г.

6749 публична 09.12.2019
с. Красен,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

39520.16.166 Други

ПИ с площ от 46 296 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен текущ път в междугарие

Долапи - Иваново по 9-та

жп линия 131/16.11.99 г.

6750 частна 09.12.2019
гр. Борово,

общ. Борово

чл. 68, чл. 2, ал. 3,

чл. 71, ал. 1 и ал. 2

от ЗДС и др.
ПИ №

05611.65.60 местност "Расти дол" Държавен пасище с площ от 74 662 м2 2567/04.07.03 г.

6751 частна 09.12.2019
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС, във връзка с

чл. 27, ал. 4 и ал. 5,

т. 1, чл. 163, чл. 168,

т. 1 и чл. 173, ал. 1

от ЗГ и др.
ПИ №

07212.169.18 местност "Тижерика" Държавен

ПИ с площ от 400 м2, с ТПТ:

горска, с НТП: друг вид

дървопроизводителна гора 6066/21.10.14 г.

6752 публична 10.12.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, чл. 13, т. 3 от

З-на за водите,

скица
ПИ №

07603.910.303 местност "Отвъде" Държавен

ПИ с площ от 13 964 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, НТП: за водостопанско,

хидромелиоративно съоръжение 5080/29.03.12 г.

6753 публична 10.12.2019
гр. Бяла,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, чл. 13, т. 3 от

З-на за водите,

скица
ПИ №

07603.267.442 местност "Без местност" Държавен

ПИ с площ от 49 164 м2, ТПТ:

земеделска, НТП: за 

водостопанско,

хидромелиоративно съоръжение 5081/29.03.12 г.



6754 публична 10.12.2019
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, чл. 13, т. 3 от

З-на за водите,

скица
ПИ №

70130.41.125 местност "Полето" Държавен

ПИ с площ от 80 319 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, НТП: за водостопанско,

хидромелиоративно съоръжение 5077/29.03.12 г.

6755 публична 10.12.2019
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, чл. 13, т. 3 от

З-на за водите,

скица
ПИ №

70130.41.126 местност "Полето" Държавен

ПИ с площ от 27 345 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, НТП: за водостопанско,

хидромелиоративно съоръжение 5078/29.03.12 г.

6756 публична 10.12.2019
с. Стърмен,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, чл. 13, т. 3 от

З-на за водите,

скица
ПИ №

70130.41.127 местност "Трапито" Държавен

ПИ с площ от 56 940 м2, ТПТ:

земеделска, НТП: друг вид

земеделска земя 5079/29.03.12 г.

6757 публична 10.12.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, чл. 13, т. 3 от

З-на за водите,

скица
ПИ №

57368.135.106 местност "Канарата" Държавен

ПИ с площ от 31 686 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, НТП: за водостопанско,

хидромелиоративно съоръжение 5082/29.03.12 г.

6758 публична 10.12.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, чл. 13, т. 3 от

З-на за водите,

скица
ПИ №

57368.135.284 местност "Криуша" Държавен

ПИ с площ от 54 316 м2, ТПТ:

територия, заета от води и водни

обекти, НТП: за водостопанско,

хидромелиоративно съоръжение 5084/29.03.12 г.

6759 публична 10.12.2019
с. Полско Косово,

общ. Бяла

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, чл. 13, т. 3 от

З-на за водите,

скица
ПИ №

57368.135.201 местност "Елията" Държавен

ПИ с площ от 32 497 м2, ТПТ:

земеделска, с НТП: за 

водостопанско,

хидромелиоративно съоръжение 5083/29.03.12 г.

6760 публична 11.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

63427.80.70 бул. "Тутракан" № 62 Други

ПИ с площ от 6317 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг вид 

застрояване, заедно с построените 

в него 5 / пет / сгради 20/14.05.99 г.

6761 частна 11.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

63427.3.803 ул. "Пристанищна" № 22 Други

ПИ с площ от 67 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг вид 

производствен, складов обект

2722/17.09.03 г.,

882/28.12.50 г.

6762 частна 11.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

63427.3.804 ул. "Пристанищна" № 22 Други

ПИ с площ от 641 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг вид 

производствен, складов обект

2722/17.09.03 г.,

882/28.12.50 г.



6763 публична 11.12.2019
с. Табачка,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

72028.5.77 местност "Дюза" Други

ПИ с площ от 55 874 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен текущ път в междугарие

Иваново - Две могили по 4-та

жп линия 131/16.11.99 г.

6764 публична 11.12.2019
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

10803.249.355 Други

ПИ с площ от 192 671 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен текущ път в междугарие

Ястребово - Ветово по 9-та

жп линия

119/06.10.99 г.,

5340/27.05.13 г.,

6460/16.02.18 г.

6765 публична 11.12.2019
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

10803.226.580

местност "Землище

Ветово" Други

ПИ с площ от 135 300 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен текущ път в междугарие

Ветово - Сеново по 9-та

жп линия

119/06.10.99 г.,

5331/20.05.13 г.,

6535/02.08.18 г.

6766 публична 11.12.2019
с. Кривня,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

39832.131.423 Други

ПИ с площ от 117 755 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен текущ път в междугарие

Ветово - Сеново по 9-та

жп линия

119/06.10.99 г.,

5337/20.05.13 г.

6767 частна 16.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 2,

предложение второ

от ЗДС, скица
ПИ №

63427.11.271 кв. ДЗС Държавен

ПИ с площ от 398 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: друг вид

поземлен имот без определено

стопанско предназначение 6640/09.07.19 г.

6768 частна 16.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 2,

предложение второ

от ЗДС, скица
ПИ №

63427.11.270 кв. ДЗС Държавен

ПИ с площ от 400 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: друг вид

поземлен имот без определено

стопанско предназначение

Отписан със З-д №

5-95-00-227/24.04.20 г.

на ОУ - област Русе 6640/09.07.19 г.

6769 публична 16.12.2019
с. Кошов,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

39205.40.61

местност "Държавен

кладенец" Други

ПИ с площ от 134 177 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен текущ път в междугарие

Иваново - Две могили по 4-та

жп линия 131/16.11.99 г.



6770 публична 16.12.2019
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

66229.80.3 местност "Гарата" Други

ПИ с площ от 339 664 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт,

представляващ терен по 9-та

жп линия в междугарие Ветово-

Сеново, коловозно развитие

гара Сеново и междугарие

Сеново-Просторно, заедно с

построените в него две сгради

6446/18.12.17 г.,

5332/20.05.13 г.,

119/06.10.99 г.,

2/12.09.50 г.

6771 частна 16.12.2019
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл. 68, чл. 2, ал. 3 от

ЗДС във връзка с чл.

71, ал. 1 от ЗДС,

скица
ПИ №

56366.37.64

местност "Зеленчукова

градина" Други

ПИ с площ от 1 811 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за друг поземлен имот за

движение и транспорт 3287/14.01.05 г.

6772 частна 16.12.2019
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл. 68, чл. 2, ал. 3 от

ЗДС във връзка с чл.

71, ал. 1 от ЗДС,

скица
ПИ №

56366.32.94

местност "Зеленчукова

градина" Други

ПИ с площ от 3 353 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за друг поземлен имот за

движение и транспорт 3288/14.01.05 г.

6773 публична 17.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

63427.178.124 Други

ПИ с площ от 5 062 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен на 4-та главна ЖП линия 

Русе-Подкова в участъка Дунав 

мост - гара Разпределителна няма

6774 публична 17.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

63427.8.1413

кв. ИПЗ, 

бул. "Тутракан" № 44 Други

ПИ с площ от 813 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за

съоръжение на водопровод

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

2061/17.12.02 г.,

5615, 5616, 5617/

27.06.2014 г.,

6365/12.09.16 г.

6775 публична 17.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

63427.8.1364

кв. ИПЗ, 

бул. "Тутракан" № 44 Други

ПИ с площ от 95 283 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за

пристанище, заедно с изградените 

в него осем сгради

838/28.12.50 г.,

4749/05.11.73 г.,

4252/01.11.71 г.,

2061/17.12.02 г.,

5615, 5616, 5617/

27.06.2014 г.,

6365/12.09.16 г.

6776 публична 17.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

63427.178.125 местност "Орта Екенлик" Други

ПИ с площ от 81 941 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен на 4-та главна ЖП линия 

Русе-Подкова в участъка Дунав 

мост - гара Разпределителна, 

заедно с изградената в него сграда

118/06.10.99 г.,

4917/09.08.11 г.,

4921/10.08.11 г.

6541/06.08.18 г.



6777 частна 17.12.2019
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл. 68, чл. 2, ал. 3 от

ЗДС във връзка с чл.

71, ал. 1 от ЗДС,

скица
ПИ №

56366.76.63

местност "Зеленчукова

градина" Други

ПИ с площ от 1 608 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за друг поземлен имот за

движение и транспорт 3304/14.02.05 г.

6778 частна 17.12.2019
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл. 68, чл. 2, ал. 3 от

ЗДС във връзка с чл.

71, ал. 1 от ЗДС,

скица
ПИ №

56366.32.243

местност "Зеленчукова

градина" Други

ПИ с площ от 568 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за друг поземлен имот за

движение и транспорт 3289/14.01.05 г.

6779 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.18 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 13 503 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6186/30.12.2014 

година

6780 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.15 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 999 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6185/30.12.2014 

година

6781 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.12 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 3 479 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6184/30.12.2014 

година

6782 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.6 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 3 100 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6183/30.12.2014 

година

6783 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.81.119 местност "Долап дере" Държавен ливада с площ от 9 601 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6182/30.12.2014 

година



6784 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.80.21 местност "Кашлата" Държавен ливада с площ от 1 998 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6181/30.12.2014 

година

6785 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.80.17 местност "Кашлата" Държавен ливада с площ от 2 200 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6180/30.12.2014 

година

6786 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.98 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 3 501 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6165/22.12.2014 

година

6787 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.83.3 местност "Гимлийца" Държавен

неизползвана ливада с площ

 от 3 501 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6158/18.12.2014 

година

6788 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.87 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 599 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6157/18.12.2014 

година

6789 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.17 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 2 500 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6156/18.12.2014 

година



6790 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.4 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 2 001 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6155/18.12.2014 

година

6791 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.3 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 2 000 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6154/18.12.2014 

година

6792 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.43 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 2 295 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6153/18.12.2014 

година

6793 публична 17.12.2019
с. Писанец,

общ. Ветово

чл. 68, чл. 71, ал. 1

и чл. 2, ал. 2, т. 2 от

ЗДС, във връзка с чл. 

10, ал. 1 и чл. 5, т. 5 от 

З-на за защитените 

територии, З-д № РД-

794/19.08.02 г. на 

МОСВ и др.
ПИ №

56441.82.94 местност "Гимлийца" Държавен ливада с площ от 2 000 м2

Нотариален акт за 

продажба и АПДС 

№ 

6152/18.12.2014 

година

6794 публична 20.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

63427.80.71 местност "Орта Екенлик" Други

ПИ с площ от 15 681 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен на 4-та главна ЖП линия 

Русе-Подкова в участъка Дунав 

мост - гара Разпределителна

118/06.10.99 г.,

2085/20.01.03 г.,

4920/10.08.11 г.

6795 публична 20.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

63427.80.75 местност "Орта Екенлик" Други

ПИ с площ от 15 686 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен на 4-та главна ЖП линия 

Русе-Подкова в участъка Дунав 

мост - гара Разпределителна

118/06.10.99 г.,

4920/10.08.11 г.



6796 публична 20.12.2019
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 3, ал. 1 от З-на за 

жп транспорт и скица
ПИ №

63427.178.117 Други

ПИ с площ от 10 623 м2, с ТПТ:

територия на транспорта, с НТП:

за линии на релсов транспорт -

терен на 4-та главна ЖП линия 

Русе-Подкова в участъка Дунав 

мост - гара Разпределителна

118/06.10.99 г.,

2085/20.01.03 г.,

4917/09.08.11 г.,

4921/10.08.11 г.,

6541/06.08.18 г.

6797 частна 03.02.2020
гр. Две могили,

общ. Две могили

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

ПМС № 143/00 г. 

Разпореждане № 

6/29.06.00 г. на МС и 

др.
ПИ №

20184.3.124.1 Други

Сграда с ид. 20184.3.124.1 със 

ЗП от 242 м2, с брой надземни 

етажи: един, с предназначение: 

административна, делова сграда и 

сграда с идентификатор 

20184.3.124.2 със ЗП от 18 м2, 

брой надземни етажи: един, с 

предназначение: складова база, 

склад

402/11.01.91 г. - 

Две могили,

37/11.06.99 г.,

1126/18.03.02 г.

6798 публична 04.02.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 4 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

З-д № 203/21.05.87 г. 

на ОбНС - Русе, чл. 

145, ал. 5 от ЗУТ и др.
ПИ №

63427.8.532 кв. Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 2159 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за друг

обществен обект, комплекс, 

заедно с изградената в него сграда 

с ид. 63427.8.532.1 със ЗП от 738 

м2, брой надземни етажи: един, с 

предназначение: сграда за 

образование, представляваща 

еднокорабно стоманено хале с 

гаражи, учебна работилница и 

кабинети, построена 1990 г. 2210/05.03.03 г.

6799 частна 10.02.2020
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

Решение № 25ЩРК/

30.09.1997 г. на ПК

с. Иваново и др.
ПИ №

84049.111.2 местност "Дренето" Други

ПИ с площ от 9 825 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: нива 4697/10.12.09 г.

6800 частна 10.02.2020
с. Караманово,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.10 и ал.11 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

36316.63.5 местност "Ливадите" Държавен

прилежащ терен към сграда от

Стопански двор с площ от  1815 

кв.м 3829/24.10.05 г.

6801 частна 13.02.2020
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.10 и ал.11 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

56397.938.9 местност "Манкара" Държавен

прилежащ терен към сграда от

Стопански двор с площ от

3 510 кв.м няма



6802 частна 14.02.2020
с. Смирненски,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.24,ал.1 и чл.27,

ал.10 и ал.11 от

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

67578.83.22 местност "Ески балък" Държавен

прилежащ терен към сграда от

Стопански двор с площ от

1 859 кв.м няма

6803 частна 19.02.2020
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС, чл.  24, ал. 1 

от ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

15151.174.27 местност "Сливака" Държавен

изодставена земя в стопански

двор с площ от 12 334 м2 няма

6804 частна 19.02.2020
гр. Глоджево,

общ.Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС, чл.  24, ал. 1 

от ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

15151.174.28 местност "Сливака" Държавен

изодставена земя в стопански

двор с площ от 9 614 м2 няма

6805 частна 20.02.2020
с. Божичен,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС

и др.
ПИ №

04981.30.1 местност "Друма" Държавен нива с площ от 9 448 м2 4698/10.12.09 г.

6806 публична 21.02.2020
с. Кошов,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

39205.64.38 местност "Ломски места" Държавен нива с площ от 800 м2 6162/22.12.14 г.

6807 публична 21.02.2020
с. Кошов,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

39205.65.48 местност "Ломски места" Държавен нива с площ от 4016 м2 6175/22.12.14 г.

6808 публична 21.02.2020
с. Кошов,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

39205.65.26 местност "Ломски места" Държавен нива с площ от 2352 м2 6161/22.12.14 г.

6809 публична 21.02.2020
с. Кошов,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

39205.80.8 местност "Ломски места" Държавен нива с площ от 1797 м2 6163/22.12.14 г.

6810 публична 21.02.2020
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

84049.99.16 местност "Галешко поле" Държавен ливада с площ от 3001 м2 6169/22.12.14 г.



6811 публична 21.02.2020
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

84049.99.24 местност "Галешко поле" Държавен ливада с площ от 2089 м2 6170/22.12.14 г.

6812 публична 21.02.2020
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

84049.99.33 местност "Галешко поле" Държавен ливада с площ от 3002 м2 6171/22.12.14 г.

6813 публична 21.02.2020
с. Нисово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

51768.71.39 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 3501 м2 6159/22.12.14 г.

6814 публична 21.02.2020
с. Нисово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

51768.71.40 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 1300 м2 6160/22.12.14 г.

6815 публична 21.02.2020
с. Нисово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

51768.71.58 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 2200 м2 6173/22.12.14 г.

6816 публична 21.02.2020
с. Нисово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

51768.70.124 местност "Малък Лом" Държавен ливада с площ от 450 м2 6174/22.12.14 г.

6817 публична 27.02.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, т. 4 от

ЗДС, чл. 106, ал. 1 и 

чл. 115м, ал. 1, т. 2 от 

З-на за морските 

пространства, 

вътрешните водни 

пътища и 

пристанищата на РБ и 

др.
ПИ №

63427.3.4

кв. Западна промишлена 

зона Други

сграда с ид. 63427.3.4.19, 

изградена в ПИ с ид. 63427.3.4 по 

КККР на гр. Русе, със ЗП по скица 

на сграда № 15-104354/03.02.2020 

г. - 995 м2, а съгласно 

удостоверение № 229/04.11.2019 

г., издадено от главния архитект на 

община Русе със ЗП 995,41 м2, с 

предназначение: складова база, 

склад, представляващ Склад № 4 - 

едноетажен - ІІ участък, построена 

2019 г. няма



6818 частна 06.03.2020
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

84049.170.6 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ 471 м2 няма

6819 частна 06.03.2020
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

84049.170.20 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ 3701 м2 1521/20.05.02 г.

6820 частна 11.03.2020
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

73362.320.392 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ 1100 м2 6240/27.07.15 г.

6821 частна 11.03.2020
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

73362.320.395 местност "Край село" Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ 1600 м2 6243/04.08.15 г.

6822 частна 11.03.2020
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

10803.161.11 местност "Параджика" Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ 802 м2 6317/29.03.16 г.

6823 частна 11.03.2020
гр. Ветово,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

10803.168.3 местност "Чирмашлъка 2" Държавен

прилежащ терен към сгради от

стопански двор с площ 6785 м2 6495/13.06.18 г.



6824 частна 11.03.2020
гр. Глоджево,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

15151.202.4 местност "Юг ясак" Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ 1230 м2 6378/01.11.16 г.

6825 частна 19.03.2020
с. Острица,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

54362.68.2 Стопански двор Държавен

земеделска земя - пасище с

храсти в стопански двор с площ

от 2 435 м2 5159/12.06.12 г.

6826 частна 19.03.2020
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

36703.108.7 Стопански двор Държавен

земеделска земя в стопански

двор с площ от 8 572 м2 6635/24.06.19 г.

6827 частна 19.03.2020
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

36703.108.9 Стопански двор Държавен

земеделска земя в стопански

двор с площ от 9 079 м2 6642/09.07.19 г.

6828 частна 19.03.2020
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

36703.108.16 Стопански двор Държавен

земеделска земя в стопански

двор с площ от 6 564 м2 6639/03.07.19 г.

6829 частна 19.03.2020
с. Кацелово,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

36703.108.12 Стопански двор Държавен

земеделска земя в стопански

двор с площ от 5 322 м2 6637/02.07.19 г.



6830 публична 23.03.2020
с. Нисово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

51768.79.2 местност "Голям Лом" Държавен ливада с площ от 10 000 м2 6172/22.12.14 г.

6831 публична 23.03.2020
с. Кошов,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 2

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 10, ал. 1 и чл. 5, т. 

5 от З-на за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

39205.73.432 местност "Ломски места" Държавен нива с площ от 1269 м2 6164/22.12.14 г.

6832 частна 23.03.2020
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

65509.404.185 местност "Куклата" Държавен

прилежащ терен към сграда

от стопански двор с площ от

152 м2

6418/29.06.17 г.,

6578/20.11.18 г.

за поправка

6833 частна 23.03.2020
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

84049.170.22 местност "Дренето" Държавен

прилежащ терен към сграда

от стопански двор с площ от

4065 м2

1521/20.05.02 г.,

6631/17.06.19 г.

6834 частна 23.03.2020
с. Караманово,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

36316.63.7 местност "Ливадите" Държавен

прилежаща площ към сграда

от стопански двор с площ от

2 379 м2 няма

6835 публична 07.04.2020
с. Николово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 4 от ЗДС във връзка 

със З-д № 44/86 г.  И З-

д № І-871/93 г. на МЗ, 

скица
ПИ №

0.1626 Други

ПИ с площ от 1 582 м2, с ТПТ:

урбанизрана, с НТП: ниско 

застрояване / до 10 м /, отреден за 

обществено застрояване, заедно с 

изградените в него сгради: сграда 

№ 0.1626.1 със ЗП 141 м2 - 

масивна, едноетажна 

селскостопанска сграда и сграда 

№ 0.1626.2 със ЗП 52 м2 - масивна, 

едноетажна селскостопанска 

сграда, представляваща 

ветеринарна лечебница

3/30.10.1951 г.,

8403/20.04.87 г.



6836 частна 07.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, договор за

замяна и др.
ПИ №

66229.9.4 местност "Кончапара" Държавен нива с площ от 5 000 м2 няма

6837 частна 07.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, договор за

замяна и др.
ПИ №

66229.11.48 местност "Чилтарла" Държавен нива с площ от 4 551 м2 няма

6838 частна 07.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, договор за

замяна и др.
ПИ №

66229.17.43 местност "Гайтарла" Държавен нива с площ от 4 847 м2 няма

6839 частна 07.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, договор за

замяна и др.
ПИ №

66229.11.48 местност "Гьобекли" Държавен нива с площ от 17 797м2 няма

6840 частна 08.04.2020
гр. Глоджево,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС

и чл. 24, ал. 1 от

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

15151.132.10 местност "Кюлпере" Държавен

изоставена земя в стопански

двор с площ от 8 232 м2 6420/27.07.17 г.

6841 частна 08.04.2020
гр. Глоджево,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

15151.132.11 местност "Кюлпере" Държавен

изоставена нива в стопански

двор с площ от 14 152 м2 6423/04.08.17 г.

6842 частна 10.04.2020
гр. Глоджево,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

15151.132.12 местност "Кюлпере" Държавен

изоставена нива в стопански

двор с площ от 3 280 м2 6421/27.07.17 г.

6843 частна 10.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, договор за

замяна и др.
ПИ №

66229.10.13 местност "Кончапара" Държавен нива с площ от 23 002 м2 няма



6844 частна 10.04.2020
с. Обретеник,

общ. Борово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

53117.408.36 местност "В село" Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ 5 672 м2 няма

6845 частна 13.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

66229.10.20 местност "Кончапара" Държавен нива с площ от 4503 м2 няма

6846 частна 21.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

66229.12.73 местност "Чилтарла" Държавен нива с площ от 11640 503 м2 няма

6847 частна 21.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

66229.15.23 местност "Испиденца" Държавен нива с площ от 4510 м2 няма

6848 частна 21.04.2020
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 27, ал. 4 и ал. 5, т. 

1, чл. 163, чл. 168,т. 1 

и чл. 173, ал. 1 от 

Закона за горите и др.
ПИ № 

07212.169.10 местност "Тижерика" Държавен

ПИ с площ от 9907 м2, с ТПТ:

горска, с НТП: просека няма

6849 частна 21.04.2020
с. Бъзовец,

общ. Две могили

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 27, ал. 4 и ал. 5, т. 

1, чл. 163, чл. 168,т. 1 

и чл. 173, ал. 1 от 

Закона за горите и др.
ПИ № 

07212.169.19 местност "Тижерика" Държавен

ПИ с площ от 256249 м2, с ТПТ:

горска, с НТП: друг вид 

дървопроизводителна гора 6067/21.10.14 г.

6850 частна 21.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

66229.17.39 местност "Гайтарла" Държавен нива с площ от 2999 м2 2839/14.10.03 г.

6851 частна 22.04.2020
с. Помен,

общ. Две могили

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

57488.105.19 местност "Край село" Държавен

площ, годна за обработка в

стопански двор с площ от

1812 м2 6434/28.09.17 г.



6852 частна 23.04.2020
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

56397.938.36 местност "Манкара" Държавен

изоставена земя в стопански

двор с площ от 2611 м2 6353/15.08.16 г.

6853

за поправка частна 27.04.2020
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

501.2012 Държавен

Текста: ПИ № 501.2012 с площ

664 м2, представляващ прилежащ 

терен към "Оранжериен склад" от 

Стопански двор, да се чете: ПИ № 

501.2012, за който е образуван 

УПИ ХІІ в кв. 138 по ПУП - ПР за 

Стопански двор на с. Щръклево, с 

площ от 664 м2, представляващ 

прилежащ терен към сграда от 

Стопански двор 4203/26.10.07 г.

6854 частна 27.04.2020
с. Кошов,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

39205.46.18

местност "До стопанския

двор" Държавен

изоставена земя с площ от

4754 м2 6355/15.08.16 г.

6855 частна 27.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  от ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

66229.11.31 местност "Чилтарла" Държавен нива с площ от 3002 м2 2812/30.09.03 г.

6856 частна 27.04.2020
гр. Сеново,

общ. Ветово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  от ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

66229.17.44 местност "Гайтарла" Държавен нива с площ от 2998 м2 2840/14.10.03 г.

6857 частна 14.05.2020
с. Червена вода,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

80460.187.50 местност "Стопански двор" Държавен

изоставена земя в стопански

двор с площ от 1784 м2 2343/22.04.03 г.

6858 частна 14.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.8.865

ул. "Иван Ведър" № 23,

ет. 1, ап. 3 Други

СОС с ид. 63427.8.865.1.4 със ЗП

 от 53,64 м2, заедно с 23,70%

ид. Части от ОЧС и от ОПС върху

земята. 3934/27.04.06 г.



6859 частна 15.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.8.865

ул. "Иван Ведър" № 23,

ет. 1, ап. 4 Други

СОС с ид. 63427.8.865.1.3 със ЗП

 от 41,62 м2, заедно с 18,70%

ид. Части от ОЧС и от ОПС върху

земята. 3935/27.04.06 г.

6860 частна 15.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 2 от 

предложение второ

от ЗДС и скица-проект

ПИ с проектен

идентификатор

63427.8.1433 кв. Източна промишлена зона Други

ПИ с проектна площ 1187 м2, с

ТПТ: урбанизирана, с НТП: за

друг вид производствен, складов 

обект - терен в района на гара Русе 

разпределителна по 4-та жп линия

Съставен акт за поправка 

№ 6922/13.08.2020 г.

444/20.02.01 г.,

4851/28.04.11 г.

6861 частна 15.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 2, ап. 108 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.8 със

 ЗП от 46,60 м2, с предназначение 

на СО: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: едно, прилежащи 

части: изба № 60 с площ 3,10 м2, 

заедно с 1,25% ид.ч от ОЧС и от 

ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6862 частна 15.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 3, ап. 215 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.105 със 

ЗП от 24,13 м2, с предназначение 

на СО: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: едно, прилежащи 

части: изба № 11 с площ 2,68 м2, 

заедно с 0,620% ид.ч от ОЧС и от 

ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6863 частна 15.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 7, ап. 616 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.109 със 

ЗП от 24,13 м2, с предназначение 

на СО: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: едно, прилежащи 

части: изба № 99 с площ 32,49 м2, 

заедно с 0,810% ид.ч от ОЧС и от 

ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6864 частна 18.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 3, ап. 209 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.24 със ЗП 

от 46,60 м2, с предназначение на 

СО: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: едно, прилежащи 

части: изба № 48 с площ 2,68 м2, 

заедно с 1,276% ид.ч от ОЧС и от 

ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6865 частна 18.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 5, ап. 414 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.59 със ЗП 

от 32,21 м2, с предназначение на 

СО: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: едно, прилежащи 

части: изба № 18 с площ 2,70 м2, 

заедно с 0,822% ид.ч от ОЧС и от 

ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.



6866 частна 18.05.2020
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

56397.938.15 местност "Манкара" Държавен

изоставена нива в стопански

двор с площ от 16694 м2 3908/27.03.06 г.

6867 частна 18.05.2020
с. Мечка,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

47977.106.69

местност 

"Под село /Дерето/" Държавен

изоставена нива в стопански

двор с площ от 3431 м2 6481/03.05.18 г.

6868 частна 19.05.2020
с. Мечка,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

47977.106.12

местност 

"Под село /Дерето/" Държавен

изоставена земя в стопански

двор с площ от 3016 м2 5177/19.06.12 г.

6869 частна 19.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 2 от 

предложение второ

от ЗДС и скица-проект

ПИ с проектен

идентификатор

63427.8.1432 кв. Източна промишлена зона Други

ПИ с проектна площ 3062 м2, с

ТПТ: урбанизирана, с НТП: за

друг вид производствен, складов 

обект - терен в района на гара Русе 

разпределителна по 4-та жп линия

Съставен акт за поправка 

№ 6890/10.06.2020 г.

444/20.02.01 г.

4851/28.04.11 г.

6870 публична 19.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 2 от 

предложение второ

от ЗДС и скица-проект

ПИ с проектен

идентификатор

63427.8.1431 кв. Източна промишлена зона Други

ПИ с проектна площ 993 м2, с

ТПТ: урбанизирана, с НТП: за

железопътна гара, спирка, 

представляващ прилежащ терен в 

района на гара Русе 

разпределителна по 4-та ЖП 

линия

Съставен акт за поправка 

№ 6923/18.08.2020 г.

2076/20.01.03 г.,

6532/31.07.18 г.

6871 частна 19.05.2020
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

56397.938.27 местност "Манкара" Държавен

изоставена земя в стопански

двор с площ от 4255 м2 3960/21.06.06 г.

6872 частна 19.05.2020
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

56397.938.48 местност "Манкара" Държавен

ПИ с площ от 15724 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: за стопански

двор

3910/27.03.06 г.,

6607/12.04.19 г.

за поправка

6873 частна 19.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 4, ап. 315 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.106 със 

ЗП от 24,13 м2, с предназначение 

на СО: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: едно, прилежащи 

части: изба № 70 с площ 7,31 м2, 

изба № 100 с площ 4,59 м2, заедно 

с 0,690% ид.ч от ОЧС и от ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6299/28.01.16 г.



6874 частна 19.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 2, ап. 115 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.104 със 

ЗП от 24,13 м2, с предназначение 

на СО: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: едно, прилежащи 

части: изба № 92 с площ 3,01 м2,  

заедно с 0,616% ид.ч от ОЧС и от 

ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6298/22.01.16 г.

6875 частна 20.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 6, ап. 503 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.63 със ЗП 

от 33,93 м2, с предназначение на 

СО: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: едно, прилежащи 

части: изба № 93 с площ 2,56 м2,  

заедно с 0,940% ид.ч от ОЧС и от 

ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6876 частна 27.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 5, ап. 415 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.107 със 

ЗП от 24,13 м2, с предназначение 

на СО: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: едно, прилежащи 

части: изба № 44 с площ 4,99 м2,  

изба № 97 с площ 11,62 м2, заедно 

с 0,725% ид.ч от ОЧС и от ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6877 частна 28.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.2.4886

ул. "Борисова" № 124,

ет. 6, ап. 515 Други

СОС с ид. 63427.2.4886.3.108 със 

ЗП от 24,13 м2, с предназначение 

на СО: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: едно, прилежащи 

части: изба № 41 с площ 2,70 м2,  

заедно с 0,627% ид.ч от ОЧС и от 

ОПС

9081/21.04.92 г.,

760/14.11.01 г.

6878 частна 28.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.8.865

ул. "Иван Ведър" № 23,

ет. 1, ап. 1 Други

СОС с ид. 63427.8.865.1.1 със ЗП

 от 66,85 м2, заедно с 29,50%

ид. Части от ОЧС и от ОПС върху

земята. 3932/27.04.06 г.

6879 частна 28.05.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.8.865

ул. "Иван Ведър" № 23,

ет. 1, ап. 2 Други

СОС с ид. 63427.8.865.1.2 със ЗП

 от 66,35 м2, заедно с 28,10%

ид. Части от ОЧС и от ОПС върху

земята. 3933/27.04.06 г.

6880 частна 28.05.2020
с. Пиргово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

56397.927.5 местност "В село" Държавен

изоставена нива в стопански

двор с площ от 7309 м2 6612/18.04.19 г.



6881 публична 01.06.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 4 от ЗДС, във връзка 

с чл. 71, ал. 1 и ал. 2 

от ЗДС, чл. 77, чл. 92 и 

чл. 109 от Закона за 

морските 

пространства, 

вътрешните водни 

пътища и пристанища 

на РБ и др. 
ПИ №

63427.8.338 ул. "Арчар" № 3 Други

ПИ с площ от 9817 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за

пристанище, представляващ 

пристанище със специално 

предназначение, заедно с 

изградените в него 4 бр. сгради

7548/28.10.81 г.,

614/26.07.01 г.

6882 публична 01.06.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 4 от ЗДС, във връзка 

с чл. 71, ал. 1 и ал. 2 

от ЗДС, чл. 77, чл. 92 и 

чл. 109 от Закона за 

морските 

пространства, 

вътрешните водни 

пътища и пристанища 

на РБ и др. 
ПИ №

63427.8.324 Източна промишлена зона Други

ПИ с площ от 11844 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: за 

пристанище , представляващ 

пристанищен плац и вертикална 

кейова стена на пристанище със 

специално предназначение

5285/04.02.13 г.,

6508/29.06.18 г.

6883 частна 05.06.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

схема на СОС 
ПИ №

63427.8.865

ул. "Иван Ведър" № 23

Други

ПИ с площ от 1186 м2, с ТПТ:

урбанизирана, с НТП: ниско

застрояване / до 10 м /, 

представляващ прилежащ терен 

към сграда с ид. 63427.8.865.1,

находяща се в района на гара Русе - 

разпределителна по 4-та жп линия

3932/27.04.06 г.,

3933/27.04.06 г.,

3934/27.04.06 г.,

3935/27.04.06 г.,

5232/08.10.12 г.

6884 публична 08.06.2020
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 4 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 2 от ЗДС, 

Заповед № 

44/09.06.86 г. на МЗГ 

и др.
ПИ №

501.2318 Държавен

ПИ с площ от 1599 м2, за който е 

образуван УПИ І в кв. 158 по рег. 

план на с. Щръклево с площ от 

1599 м2, отреден за обществено 

застрояване, заедно с построените 

върху него сгради: сграда № 

84049.501.2318.1 - масивна, 

едноетажна селскостопанска 

сграда със ЗП от 175 м2 и сграда № 

84049.501.2318.2 - масивна 

едноетажна сграда със застроена 

площ от 41 м2, представляващи 

ветеринарна лечебница

429/29.04.87 г.,

3664/27.06.05 г.

6885 публична 08.06.2020
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 13, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите и 

др.
ПИ №

06673.50.8 Държавен

ПИ с площ от 40 382 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5030/19.03.12 г.



6886 публична 08.06.2020
с. Бръшлен,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 13, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите и 

др.
ПИ №

06673.50.14 Държавен

ПИ с площ от 34 647 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5031/19.03.12 г.

6887 публична 08.06.2020
гр. Сливо поле, 

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 2 от ЗДС във връзка 

с чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 13, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите и 

др.
ПИ №

67444.17.153 Държавен

ПИ с площ от 32 741 м2, с ТПТ:

територия, заета от води и водни 

обекти, с НТП: за друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение 5060/21.03.20

6888 публична 09.06.2020
с. Червен,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 4 от

ЗДС, скици на сгради
ПИ №

80443.68.157 Държавен

сграда с ид. 80443.68.157.1 със

 ЗП от 29 м2, с предназначение: 

сграда за научна и проектантска 

дейност, представляваща масивна 

едноетажна сграда за 

"Археологическа база с. Червен" и 

сграда с ид. 80443.68.157.2 със ЗП 

от 6 кв.м, брой етажи: един, с 

предназначение: сграда за битови 

услуги, представляваща санитарен 

възел 3083/05.05.04 г.

6889 публична 09.06.2020
с. Иваново,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, т. 4 от

ЗДС, скици на сгради
ПИ №

32095.301.7 Държавен

сграда с ид. 32095.301.7.1 със

ЗП 84 м2, с предназначение: 

сграда за научна и проектантска 

дейност, представляваща масивна 

едноетажна сграда за "База за 

реставраторите - Скални църкви с. 

Иваново" и сграда с ид. 

32095.301.7.2 със ЗП от 11 кв.м, с 

предназначение: складова база, 

склад, представляващ масивна 

едноетажна сграда /пристройка/ и 

сграда с ид. 32095.301.7.3 със ЗП 

от 17 м2, брой етажи: един, с 

предназначение: сграда за битови 

услуги - санитарен възел 3082/05.05.04 г.



6890

за поправка частна 10.06.2020
гр. Русе,

общ. Русе

текстът: " … скица-

проект  №

15-330015/16.04.20

г., да се чете: "… 

скица на ПИ №

15-454158/02.06.20

година …"
ПИ №

63427.8.1432 кв. Източна промишлена зона Други

Текстът "ПИ с проектен 

идентификатор 63427.8.1432 с 

проектна площ 3 062 м2, с ТПТ: 

урбанизирана, с НТП: за друг вид 

производствен, складов обект, 

представляващ терен в района на 

гара Русе разпределителна по 4-та 

ЖП линия", да се чете: ПИ с ид. 

63427.8.1432 с площ от 3 062 м2, с 

ТПТ: урбанизирана, с НТП: за 

електроенергийното 

производство, представляващ 

терен в района на гара Русе 

разпределителна по 4-та ЖП 

линия" 6869/19.05.20 г.

6891 частна 12.06.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 от ЗДС, чл. 2,

ал. 3 и чл. 3, т. 5 от

ЗДС във връзка с чл.

71, ал. 2 от ЗДС, схема
ПИ №

63427.2.1649

ул. "Симеон Велики" № 2,

блок "Гео Милев", вх. 2,

ет. 6, ап. Д / вход от 

ул. "Борисова" № 15 / Държавен

Самостоятелен обект в сграда

 с ид. 63427.2.1649.1.19 със ЗП

от 129,71 м2, с предназначение: 

жилище, апартамент, с 

прилежащи части: изба № 2 с 

площ 7,61 м2 и 5,039 % идеални 

части от ОЧС и от ОПС

7721/07.12.82 г.,

3918/07.04.06 г.,

3951/31.05.06 г.,

4262/17.12.07 г.

6892 частна 12.06.2020
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

65348.68.46 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към сгради от

стопански двор с площ от

3 954 м2 2731/17.09.03 г.

6893 частна 12.06.2020
с. Сандрово,

общ. Русе

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

чл.71,ал.1 от ЗДС,  

чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

65348.68.47 местност "Люцерните" Държавен

прилежащ терен към сгради от

стопански двор с площ от

3 383 м2 2731/17.09.03 г.

6894 частна 17.06.2020
с. Обретеник,

общ. Борово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

53117.408.33 местност "В село" Държавен

изоставена земя с площ от

2103 м2 няма

6895 частна 17.06.2020
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

 чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица кв. 60, УПИ

VІІ Стопански двор Държавен

прилежаща площ към сгради

от стопански двор с площ от

9 690 м2 няма



6896 частна 17.06.2020
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

73362.271.43 местност "Полето" Държавен

ПИ с площ от 8 310 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: за стопански 

двор 5554/23.06.14 г.

6897 частна 18.06.2020
с. Тръстеник,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

73362.271.44 местност "Полето" Държавен

ПИ с площ от 26 669 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: за стопански 

двор 5554/23.06.14 г.

6898 частна 18.06.2020
с. Сваленик,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

 чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица
кв. 83, УПИ Х Стопански двор Държавен

прилежаща площ към сграда

от стопански двор с площ от

3 500 м2 няма

6899 частна 19.06.2020
с. Червен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

 чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

80443.58.1 местност "Леската" Държавен

свободен парцел в стопански

двор с площ от 1043 м2 5347/24.06.13 г.

6900 частна 19.06.2020
с. Мечка,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

47977.106.59 местност "Под село/дерето" Държавен

изоставена нива от стопански

двор с площ от 892 м2 6479/20.04.18 г.

6901 частна 19.06.2020
с. Червен,

общ. Иваново

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

 чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

80443.63.4 местност "Баба Вела"" Държавен

свободен парцел в стопански

двор с площ от 2 331 м2 6451/22.12.17 г.

6902 частна 22.06.2020
с. Обретеник,

общ. Борово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

53117.408.6 местност "В село" Държавен

земеделска земя - храсти,

самозалесила се с площ от

4 225 м2 няма

6903 частна 22.06.2020
с. Обретеник,

общ. Борово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

53117.408.21 местност "В село" Държавен

земеделска земя - пасище с храсти 

с площ от 4 225 м2 няма



6904 частна 22.06.2020
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

 чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

56366.110.16 местност "Драките" Държавен

прилежащ терен към сграда от

стопански двор с площ от

1 221 м2 4755/07.09.10 г.

6905 частна 29.06.2020
с. Новград,

общ. Ценово

чл.68 и чл.2,ал.3 от

ЗДС, във връзка с

 чл.24,, ал.1  и чл. 27, 

ал. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ,чл.45,ал.10 от

ППЗСПЗЗ, скица ПИ №

51977.50.27 местност "Стопански двор" Държавен

прилежаща площ към сграда

от стопански двор с площ от

498 м2 6633/19.09.19 г.

6906 частна 01.07.2020
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

56366.110.15 местност "Драките" Държавен

земеделска земя - самозалесила

се земя с площ от 1 304 м2 няма

6907 частна 02.07.2020
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

56366.110.17 местност "Драките" Държавен

земеделска земя - самозалесила

се земя с площ от 973 м2 няма

6908 частна 02.07.2020
с. Пиперково,

общ. Ценово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

56366.110.20 местност "Драките" Държавен

земеделска земя - самозалесила

се земя в стопански двор с площ от 

605 м2 2228/06.03.03 г.

6909 частна 02.07.2020
с. Кривина,

общ. Ценово

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

чл. 24, ал. 1 ог ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

39788.52.3 местност "Бабин кладенец" Държавен

земеделска земя - самозалесила

се земя в стопански двор с площ от 

1910 м2 2117/22.01.03 г.

6910 частна 03.07.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

схема на СОС

ПИ №

63427.1.251
ул. "Воден" № 11,

вп. 2, ет. 7, ап. 19 Други

СОС с ид. 63427.1.251.4.35, с

предназначение на СО: жилище,

апартамент, с площ 58,79 м2,изба 

№ 19 с площ 5,42 м2,

заедно с 0,863 % ид. Части от

ОЧС и от ОПС

8739/02.6.89 г.,

496/05.04.01 г.

6911 частна 03.07.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

схема на СОС
ПИ №

63427.1.181

кв. "Възраждане",

ул. "Плиска" № 54, блок

"Перла", ет. 9, ап. Б Други

СОС с ид. 63427.1.181.2.40, с 

предназначение на СО: жилище, 

апартамент с площ 48,54 м2, изба 

№ 30-І-ви сутерен с площ от 1,96 

м2, заедно с 0,960 % ид. части от 

ОЧС и от ОПС

6305/6313/78 г.,

494/05.04.01 г.



6912 частна 03.07.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

схема на СОС
ПИ №

63427.1.181

кв. "Възраждане",

ул. "Плиска" № 54, блок

"Перла", ет. 13, ап. Д Други

СОС с ид. 63427.1.181.2.63, с 

предназначение на СО: жилище, 

апартамент с площ 61,90 м2, изба 

№ 5-І-ви сутерен с площ от 2,80 

м2, заедно с 1,162 % ид. части от 

ОЧС и от ОПС

6305/6313/78 г.,

494/05.04.01 г.

6913 частна 27.07.2020
с. Басарбово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС, 

скица на имота
ПИ №

02796.139.315 местност "Малък саджак" Държавен

ПИ с площ от 1260 м2, с ТПТ:

нарушена, с НТП: скали

3151/08.09.04 г.,

6287/22.12.15 г.

6914 частна 29.07.2020
с. Николово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС , чл. 24, ал. 1 

ог ЗСПЗЗ, § 12а от ПЗР 

на ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

51679.1.4 местност "Йонкова могила" Държавен

ПИ с площ от 2097 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: за друг вид

производствен, складов обект, 

представляващ самозалесила се 

земеделска земя няма

6915 публична 30.07.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68, чл. 2, т. 2 и т.4, 

чл. 71, ал. 2 от ЗДС, 

чл. 106, ал. 1, чл. 

115л, ал. 1, т. 4 и ал. 3 

от ЗМПВВППРБ и др. ПИ №

63427.3.24.2 Западна промишлена зона Други

Сграда с идентификатор 

63427.3.24.2, с предназначение: 

друг вид производствена, 

складова, инфраструктурна сграда, 

представляваща едноетажна 

складова сграда за негорими 

материали със ЗП от 515 м2 и 

сграда с идентификатор 

63427.3.24.4 с предназначение: 

друг вид производствена, 

складова, инфраструктурна сграда, 

представляваща едноетажна 

складова сграда за негорими 

материали със ЗП от 

881 м2

867 и 868/

28.12.1950 г.,

459/2001 г.,

2169/11.02.03 г.,

4405/27.06.08 г.

6916 частна 03.08.2020
с. Николово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС , чл. 24, ал. 1 

ог ЗСПЗЗ, § 12а от ПЗР 

на ЗСПЗЗ и др.
ПИ №

51679.2.14 местност "Йонкова могила" Държавен

самозалесила се земя в стопански 

двор с площ от 879 м2 няма

6917 частна 03.08.2020
с. Новград,

общ. Ценово

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

др.
ПИ №

51977.50.29 местност "Стопански двор" Държавен

прилежащ терен към сграда от

Стопански двор с площ 818 м2 6634/19.06.19 г.

6918 частна 03.08.2020
с. Табачка,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

др.
ПИ №

72028.91.10 местност "До село" Държавен

прилежащ терен към сграда в

стопански двор с площ от

6 397 м2 5659/08.07.14 г.

6919 частна 11.08.2020
с. Табачка,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

др.
ПИ №

72028.91.6 местност "До село" Държавен

прилежащ терен към сграда в

стопански двор с площ от

1 435 м2 5294/19.02.13 г.

6920 частна 11.08.2020
с. Табачка,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал.3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС и 

др.
ПИ №

72028.91.2 местност "До село" Държавен

прилежащ терен към сграда в

стопански двор с площ от

3 356 м2 5284/04.02.13 г.



6921 частна 13.08.2020
с. Щръклево,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС , във връзка с 

чл. 24, ал. 1, чл. 27, 

ар. 10 и ал. 11 от 

ЗСПЗЗ, чл. 45, ал. 10 

от  от ППЗСПЗЗ и др. 
ПИ № 

501.2034 Държавен

ПИ № 501.2031 с площ 202 м2,

за който е образуван УПИ

ХХХІV в кв. 138 по плана на с.

Щръклево с площ 202 м2, 

отреден за жилищно застрояване, 

представляващ прилежаща площ 

към сграда от Стопански двор няма

6922

за поправка частна 13.08.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 72, ал. 2 от ЗДС и

скица
ПИ №

63427.8.1433 Източна промишлена зона Други

Текстът "ПИ с проектен 

идентификатор 63427.8.1433 с 

проектна площ 1187 м2, с ТПТ: 

урбанизирана, с НТП: за друг вид 

производствен, складов обект, 

представляващ терен в района на 

гара Русе разпределителна по 4-та 

ЖП линия", да се чете: ПИ с ид. 

63427.8.1433 с площ 1187 м2, с 

ТПТ: урбанизирана, с НТП: за друг 

поземлен имот за движение и 

транспорт - терен в района на гара 

Русе разпределителна по 4-та жп 

линия 6860/15.05.20 г.

6923

за поправка публична 18.08.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 72, ал. 2 от ЗДС и

скица
ПИ №

63427.8.1431 Източна промишлена зона Държавен

Текстът "ПИ с проектен 

идентификатор 63427.8.1431 с 

проектна площ 993 м2, с ТПТ: 

урбанизирана, с НТП: за 

железопътна гара, спирка, 

представляващ терен в района на 

гара Русе разпределителна по 4-та 

ЖП линия", да се чете: ПИ с ид. 

63427.8.1431 с площ 993 м2, с ТПТ: 

урбанизирана, с НТП: за 

електроенергийно производство - 

терен в района на гара Русе 

разпределителна по 4-та жп линия 6870/19.05.20 г.

6924 частна 20.08.2020

с. Голямо

 Враново, общ. 

Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС, З-д № 417/

29.12.89 г. на ИК на

ОНС - Сливо поле и 

др.
кв. 17, УПИ

І-1099 Държавен

УПИ І-1099 в кв. 17 по

регулационния план на с. Голямо 

Враново, с площ от 1195 м2 235/18.04.79 г.

6925 публична 24.08.2020
с. Нисово,

общ. Иваново

чл. 68 и чл. 2, ал. 2,

т. 4, чл. 3, т. 5 във вр.

С чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

чл. 27, ал. 3, т. 3 от

Закона за горите

във връзка с чл. 5,

т. 5 и 6 от Закона за 

защитените 

територии и др.
ПИ №

51768.2.20 местност "Тетралика" Държавен

сграда с идентификатор

51768.2.20.1 със ЗП 368 м2, брой 

надземни етажи: два, с 

предназначение: друг вид 

производствена, складова, 

инфраструктурна сграда и сграда с 

ид. 51768.2.20.2 със ЗП от 363 м2, 

брой надземни етажи: пет, с 

предназначение: 

административно - делова сграда

49/11.12.84 г.,

6102/31.10.14 г.,

6326/28.04.16 г.



6926 частна 08.09.2020
с. Юделник,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

86026.70.10 местност "Юнук орман" Държавен

необработена нива с площ от

2952 м2 няма

6927 частна 08.09.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 2 от ЗДС, 

Решение № 

1176/05.07.18 г. на 

РРС, скица
ПИ №

63427.2.5832 ул. "Рила" № 10 Държавен

ПИ с площ от 1206 м2, ТПТ: 

урбанизирана, с НТП: ниско 

застрояване / до 10 м /, заедно с 

изградените в него четири броя 

сгради

334/28.12.50 г.,

10106/02.01.96 г,

3006/14.04.04 г.,

3125/24.08.04 г.,

4320/09.05.08 г.,

4414/18.08.08 г.

6928 частна 08.09.2020
гр. Русе,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с 

чл. 71, ал. 2 от ЗДС, 

Решение № 

1176/05.07.18 г. на 

РРС, скица
ПИ №

63427.2.5833.2 ул. "Рила" № 10 Държавен

сграда с идентификатор

63427.2.5833.2 със ЗП от 24 м2,

брой етажи: един, с 

предназначение: друг вид сграда 

за обитаване

334/28.12.50 г.,

10106/02.01.96 г,

3006/14.04.04 г.,

3125/24.08.04 г.,

4320/09.05.08 г.,

4414/18.08.08 г.

6929 частна 10.09.2020
с. Юделник,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

86026.70.4 местност "Юнук орман" Държавен

изоставена земя в стопански

двор с площ от 10453 м2 няма

6930 частна 10.09.2020
с. Юделник,

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

86026.70.6 местност "Юнук орман" Държавен

изоставена земя в стопански

двор с площ от 4437 м2 4845/11.04.11 г.

6931 частна 10.09.2020
гр. Сливо поле, 

общ. Сливо поле

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 

и др.
ПИ №

67444.98.9 местност "Кайлийското" Държавен

изоставена земя в стопански

двор с площ от 1929 м2 няма

6932 частна 14.09.2020
с. Басарбово,

общ. Русе

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

скица
ПИ №

02796.139.322 местност "Малък саджак" Държавен

ПИ с площ от 61019 м2, с ТПТ:

земеделска, с НТП: скали

3151/08.09.04 г.,

6288/22.12.15 г.

6933 частна 18.09.2020
с. Копривец,

общ. Бяла

чл. 68 и чл. 2, ал. 3

от ЗДС във връзка с

чл. 71, ал. 1 от ЗДС,

скица
ПИ №

38529.2.3 местност "До село" Държавен

прилежаща площ към сграда в

Стопански двор с площ 3771 м2 няма


