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6
7
Имот № 002614 (нула,нула,две,шестотин и
четиринадесет) в землището на
с.Игнатица,м."Караджинец", ЕКАТТЕ 32281,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
67,10 лв. (шестдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седем лева и десет ст.). Кмета на Община Мездра
условия: Девета. Площ на имота: 10,477 дка (десет
декара и четиристотин седемдесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.

Земеделска земя имот № 080164 в землището на
с.Царевец, Община Мездра, местността "Ливаде". 317.41 лева./триста и
Начин на трайно ползване - пасище , мера.
седемнадесет лева 0.41
Категория на земята при неполивни условия - пета. ст./
Площ на имота - 9.043 дка.
Земеделска земя имот № 079165 в землището на
с.Царевец, местността "Добравка"Община Мездра . 595.37 лева /петстотин
Област Враца , Община Мездра , гр.Мездра , с.Царевец
Категория
на земята при неполивни условия - пета. деветдесет и пет лева
,местността "Добравка".
Начин на трайно ползване - пасище с храсти. Площ 0.37 ст./
на имота - 16.962 дка.
Имот № 001544 намиращ се в землището на
с.Игнатица ,Община Мездра, местността"Андреева 2368.60 лева./ две
Област Враца ,Община Мездра, с.Игнатица,м."Андреева
ливада". Начин на трайно ползване - Рибарник.
хиляди триста
ливада"
Площ на имота - 2.243 дка/ две цяло двеста
шестдесет и осем лева
четиредесет и три дка./ съгласно скица №
0.60ст./
К01014/24.03.2010 год. на ОбСЗ- гр.Мездра.
Новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ
VІІ (седми), пл.№№ 1269,1270 (хиляда двеста
шестдесет и девет и хиляда двеста и седемдесет),
Област Враца, община Мездра, УПИ VІІ, пл.№№1269, 1270,
кв.99 (деведесет и девети ) по плана на гр.Мездра, 44 525,00 лева
кв.99 по плана на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от
одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989г. изменен (четиридесет и четири
20.02.1989г., изменен със Заповед №151 от 16.04.2010 г. на
със Заповед № 151 от 16.04.2010г. на Кмета на
хиляди петстотин и пет
Кмета на Община Мездра
Община Мездра с отреждане за
лева)
"Многофункционална спортна зала". Площ на
урегулирания поземлен имот - 6850 кв.м.(шест
хиляди осемстотин и петдесет квадратни метра)
Новообразуван поземлен имот УПИ VІІ 161 /
седми/ в кв.21"а" по плана на с.Царевец , одобрен 5791.20 лева/пет
хиляди седемстотин
Област Враца , Община Мездра , с.Царевец , кв.21"а", парц.VІІ. със Заповед № 304/27.05.1991 год., изменен със
Заповед № 304/28.06.2010 год. за "Паметник и
деветдесет и един лева
озеленяване". Площ на имота - 2540 кв.м./две
0.20 ст./
хиляди петстотин и четиридесет кв. м./
Имот № 000501 в землището на с.Игнатица ,
9966.07 лева /девет
Община Мездра, местността"Гламео". Площ на
хиляди деветстотин
Област Враца , Община Мездра , с.Игнатица , м."Гламео"
имота - 1916.551 дка. Начин на трайно ползване шестдесет и шест лева
пасище ,мера. Категория на земята при неполивни 0.07 ст./
условия - девета.
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Област Враца, Община
Мездра,Зап. № 15/23.03.2009
год.на
Обл.дир."Земеделие"Враца.
Община Мездра ,Област
Враца, Зап.№ 15/23.03.2009
год.на
Обл.дир."Земеделие"Враца.

Община Мездра,Област
Враца

Кмета на Община Мездра на
основание чл.12, ал.5 от ЗОбС

Кмета на Община Мездра,
Област Враца.
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Област Враца , Община Мездра , с. Люти брод, местността"Под Имот № 013024 в землището на с. Люти брод ,
113.18 лева /сто и
Община Мездра , Област
слога".
общ.Мездра, местността "Под слога". Начин на
тринадесет лева 0.18
Враца.
трайно ползване - пасище , мера. Категория на
ст./
земята при неполивни условия - шеста. Площ на
имота - 3.930 дка. /три цяло деветстотин и тридесет
дка./ Имота е образуван от имот № 012997.
Имот № 000954 в землището на с. Ребърково, общ.
Мездра, местността"Селището". Начин на трайно 31.72 лева/ тридесет и Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра, с.Ребърково , м."Селището". ползване - пасище, мера. Категория на земята при
един лев 0.72 ст./
Враца.
неполивни условия - шеста. Площ на имота - 0.944
дка. /нула цяло деветстотин четиридесет и четири./
Имот № 000542 в землището на с.Ребърково,
общ.Мездра, местността "Край село". Начин на
147.75 лева/сто
Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра , с.Ребърково, м."Край село". трайно ползване - пасище, мера. Категория на
четиридесет и седем
Враца.
земята при неполивни условия - шеста. Площ на
лева 0.75 ст./
имота - 4.015 дка./четири цяло нула петнадесет./
Имот № 013036 в землището на с. Люти брод ,
общ.Мездра ,м."Под слога". Начин на трайно
401.07 лева/
ползване - пасище , мера. Категория на земята при
Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра , с.Люти брод , м."Под слога".
четиристотин и един
неполивни условия- шеста. Площ на имота - 13.926 лев 0.07 ст./
Враца.
дка./тринадесет цяло деветстотин двадесет и шест
дка./ Имота е образуван от имот № 012999.
Имот № 000348 в землището на с.Върбешница,
общ. Мездра , м."Кошарата". Начин на трайно
ползване - пасище , мера. Категория на земята при 1304.13 лева/ хиляда
Област Враца , Община Мездра , с. Върбешница , м.
Община Мездра , Област
неполивни условия- девета. Площ на имота триста и четири лева
"Кошарата".
Враца.
141.753 дка./сто четиридесет и едно цяло
0.13 ст./
седемстотин петдесет и три дка./. Имота е
образуван от имот № 000289.
Имот № 000344 в землището на с. Върбешница ,
общ.Мездра , м."Кошарата". Начин на трайно
ползване - пасище , мера . Категория на земята при 136.83 лева/ сто
Община Мездра , Област
Област Враца, Община Мездра ,с.Върбешница , м."Кошарата" неполивни условия - девета. Площ на имота тридесет и шест лева Враца.
14.873 дка./четиринадесет цяло осемстотин
0.83 ст./
седемдесет и три дка./ Имота е образуван от имот
№ 000289.
Имот № 000347 в землището на с.Върбешница
,общ. Мездра , м."Кошарата".Начин на трайно
32.04 лева / тридесет и Община Мездра , Област
Област Враца, Община Мездра , с.Върбешница , м."Кошарата" ползване - пасище , мера. Категория на земята при
два лева 0.04 ст./
Враца.
неполивни условия - девета. Площ на имота - 3.204
дка. Имота е образуван от имот № 000289.
Имот № 013037 в землището на с. Люти брод ,
общ.Мездра , м."Под слога". Начин на трайно
ползване - пасище , мера. Категория на земята при 698.85 лева /
Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра , с.Люти брод , м."Под слога". неполивни условия - шеста. Площ на имота шестстотин деветдесет Враца.
20.799 дка./ двадесет цяло седемстотин деветдесет и осем лева 0.85 ст./
и девет дка./. Имота е образуван от имот № 012999
и попада в отдел/ подотдел - 107/7, 107/в , 107 ж.
Имот № 053004 в землището на с. Върбешница ,
общ.Мездра ,м."Иванов дол". Начин на трайно
288.49 лева./двеста
Област Враца , Община Мездра , с. Върбешница , м."Иванов
ползване - пасище, мера. Категория на земята при
Община Мездра , Област
осемдесет и осем лева
дол".
неполивни условия - девета. Площ на имота Враца.
0.49 ст./
45.077 дка./ четиридесет и пет цяло нула
седемдесет и седем дка./
Имот № 054003 в землището на с. Върбешница ,
общ.Мездра , м."Иванов дол". Начин на трайно
Област Враца , Община Мездра , с.Върбешница , м."Иванов
27.71 лева. /двадесет и Община Мездра , Област
ползване
- пасище , мера. Категория на земята при седем лева 0.71 ст./
дол".
Враца.
неполивни условия - девета. Площ на имота - 4.330
дка. /четири цяло триста и тридесет дка./
Имот № 053010 в землището на с. Върбешница ,
общ.Мездра, м."Иванов дол". Начин на трайно
673.56 лева/шестстотин
Област Враца , Община Мездра , с. Върбешница, м."Иванов
ползване - пасище , мера. Категория на земята при
Община Мездра , Област
седемдесет и три лева
дол".
неполивни условия - девета. Площ на имота Враца.
0.56 ст./
105.243 дка./ сто и пет цяло двеста четиридесет и
три дка./.
Имот № 000058 в землището на с. Старо село ,
общ.Мездра , м."Женски брод". Начин на трайно
Област Враца , Община Мездра , с.Старо село , м.""Женски
12.48 лева /двенадесет Община Мездра , Област
ползване - пасище , мера. Категория на земята при лева 0.48 ст./
брод".
Враца.
неполивни условия - пета. Площ на имота - 0.400
дка./нула цяло четири нула нула дка/
Област Враца , Община Мездра , с.Старо село , м."Тържище". Имот № 000215 в землището на с. Старо село ,
194.36 лева/сто
Община Мездра , Област
общ.Мездра , м."Тържище". Начин на трайно
деветдесет и четири
Враца.
ползване - пасище , мера. Категория на земята при лева 0.36 ст./
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неполивни условия - трета. Площ на имота - 4.706
дка./четири цяло седем нуло шест дка./
Имот № 001187 в землището на с. Оселна ,
общ.Мездра , местността"Долна Белевица". Начин
Област Враца , Община Мездра , с.Оселна , м."Долна
на трайно ползване - пасище , мера. Категория на 72.93 лева/ седемдесет Община Мездра , Област
Белевица".
земята при неполивни условия - девета. Площ на и два лева 0.93 ст./
Враца.
имота - 13.024 дка./ тринадесет дка. нула двадесет
и четири кв.м./
Имот № 002654 в землището на с. Игнатица ,
общ.Мездра , местността"Гламео". Начин на
183.03 лева /Сто
трайно ползване - пасище , мера. Категория на
Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра , с. Игнатица , м. "Гламео"
осемдесет и три лева
земята при неполивни условия - осма . Площ на
Враца.
0.03 ст./
имота - 12.451 дка. / дванадесет дка. четиристотин
петдесет и един кв. м./
Имот № 140010 в землището на с.Върбешница ,
община Мездра, м."Край село". Начин на трайно
ползване - пасище , мера. Категория на земята при 96.33 лева /деветдесет Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра , с.Върбешница , м."Край село"
неполивни условия - шеста. Площ на имота - 2.867 и шест лева 0.33 ст./
Враца.
дка. /два дкара осемстотин шестдесет и седем кв.м./
Имотът е образуван от имот № 140008.
Имот № 026022 в землището на с.Люти брод,
м."Завоя" , общ.Мездра. Начин на трайно ползване
- пасище , мера. Категория на земята при
1150.30 лева /хиляда
Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра ,с.Люти брод, м."Завоя"
неполивни условия - трета. Площ на имота - 18.495 сто и петдесет лева 0.30 Враца.
дка. /осемнадесет цяло четиристотин деветдесет и ст./
пет кв.м./ От имота 1.079 дка. попада в отдел /
подотдел/ 107 / и/- широколистна гора.
Имот № 015104 в землището на с.Люти брод ,
м."Прадището" , общ.Мездра. Начин на трайно
ползване - пасище , мера. Категория на земята при 1415.43 лева /хиляда
Област Врааца , Община Мездра , с. Люти брод , м.
Община Мездра , Област
неполивни условия - шеста. Площ на имота четиристотин и
Прадището".
Враца.
31.033 дка./тридесет и едно цяло нула тридесет и петнадесет лева 0.43 ст./
три кв.м./ От имота 1.177 дка. попада в отдел/
подотдел/ 107 /г/- широколистна гора.
Имот № 000940 в землището на с. Елисейна ,
м."Искъра", общ. Мездра. Начин на трайно
705.70 лева /
ползване - пасище , мера. Категория на земята при седемстотин и пет лева Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра , с. Елисейна , м."Искъра".
неполивни условия - шеста. Площ на имота Враца.
0.70 ст./
21.003 дка./ двадесет и едно цяло нула нула три
кв.м./
Имот № 000158 в землището на с. Елисейна ,
м."Студеница" , общ. Мездра . Начин на трайно
37.09 ст./тридесет и
Община Мездра Област
Област Враца , Община Мездра , с. Елисейна , м."Студеница" ползване - пасище , мера. Категория на земята при седем лева 0.09 ст./
Враца.
неполивни условия - шеста. Площ на имота - 1.104
дка. / едно цяло сто и четири кв.м./
Имот № 000726 в землището на с.Елисейна ,
м."Студеница" , общ. Мездра. Начин на трайно
ползване - пасище , мера. Категория на земята при 1288.93 лева/ хиляда
неполивни условия - шеста. Площ на имота Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра, с. Елисейна , м."Студеница".
двеста осемдесет и
30.922 дка. / тридесет цяло деветстотин двадесет и осем лева 0.93 ст./
Враца.
два кв.м./ От имота 0.650 дка попада в отдел /
подотдел/ 349 /е/. В имота се намира друг имот под
№ 690 - гробище.
Имот № 000298 в землището на с.Върбешница ,
м."Кошарата , общ.Мездра. Начин на трайно
434.33 лева /
Област Враца , Община Мездра , с.Върбешница , м."Кошарата". ползване - пасище , мера. Категория на земята при четиристотин тридесет Община Мездра , Област
неполивни условия - девета. Площ на имота и четири лева 0.33 ст./ Враца.
47.210 дка./Четиридесет и седем цяло двеста и
десет кв.м./
Имот № 000217 в землището на с. Върбешница ,
м."Буков дол" , общ.Мездра. Начин на трайно
Област Враца , Община Мездра , с. Върбешница , м."Буков
ползване - пасище , мера . Категория на земята при 130.19 лева/ сто и
Община Мездра , Област
дол".
неполивни условия - девета. Площ на имота тридесет лева 0.19 ст./ Враца.
14.151 дка./ четиринадесет цяло сто петдесет и
един кв.м./
Имот № 000166 в землището на с.Долна Кремена , 477.42 лева/
м."Край село" , общ.Мездра. Начин на трайно
Област Враца , Община Мездра , с.Долна Кремена , м."Край
четиристотин
Община Мездра , Област
ползване - пасище , мера. Категория на земята при седемдесет и седем лева Враца.
село".
неполивни условия - четвърта. Площ на имота 0.42 ст./
8.303 дка. /осем цяло триста и три кв.м./
Област Враца , Община Мездра , с. Очин дол , м."Колово
Имот № 000157 в землището на с.Очин дол,
619.97 лева/
Община Мездра , Област
равнище".
м."Колово Равнище" , общ.Мездра. Начин на
шестстотин и
Враца.
трайно ползване - пасище , мера. Категория на
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Актове

34

1110/06-06-2011

1110

35

1111/06-06-2011

1111

36

1112/07-06-2011

1112

37

1113/07-06-2011

1113

38

1115/01-07-2011

1115

39

1116/01-07-2011

1116

40

1117/01-07-2011

1117

41

1118/01-07-2011

1118

42

1135/01-07-2011

1135

земята при неполивни условия - десета. Площ на деветнадесет лева 0.97
имота - 133.256 дка./сто тридесет и три цяло двеста ст./
петдесет и шест кв.м./ От имота 5.585 дка поподат
в отдел/подотдел/ 5ф - широколистна гора.
Имот № 000207 в землището на с.Горна Кремена ,
общ.Мездра , м."Реката". Начин на трайно ползване 1107.07 лева / хиляда
Община Мездра , Област
Област Враца , Община Мездра , с.Горна Кремена , м."Реката" пасище с храсти. Категория на земята при
сто и седем лева 0.07
неполивни условия - десета. Площ на имота Враца.
ст./
295.218 дка./ двеста деветдесет и пет цяло двеста и
осемнадасет кв.м./
Имот № 020004 в землището на с.Горна Кремена ,
общ.Мездра , м."Рудината". Начин на трайно
2419.13 лева / две
ползване - пасище , мера. Категория на земята при
хиляди четиристотин и Община Мездра , Област
Област Враца , Община Медра ,с.Горна Кремена , м."Рудината" неполивни условия - десета. Площ на имота деветнадесет лева 0.13 Враца.
701.197 дка./седемстотин и едно цяло сто
ст./
деветдесет и седем кв.м./ От имота 4.299 дка.
попадат в отдел/подотдел 180 ж - иглолистна гора.
Имот № 035105 в землището на с.Горна Кремена ,
общ.Мездра, м."Шумака". Начин на трайно
1017.30 лева / хиляда и
Област Враца , Община Мездра , с.Горна Кремена ,
ползване - пасище , мера. Категория на земята при седемнадесет лева 0.30 Община Мездра , Област
м."Шумака".
неполивни условия - десета. Площ на имота Враца.
ст./
322.952 дка./триста двадесет и две цяло
деветстотин петдесет и два кв.м./
Урегулиран поземлен имот УПИ І /първи/ в кв.1/
първи/ по плана на гр.Мездра, одобрен със Заповед
№ 111/20.02.1989 год. с площ от 10920 кв.м. заедно
с построените в него: 1. Учебна двуетажна сграда 222485.90 лева / двеста
УПИ І/първи/ в кв.1 по плана на гр.Мездра, ул."Георги Кирков", Професионална гимназия "Алеко Константинов" двадесет и две хиляди Кмета на Община Мездра ,
гр.Мездра- масивна конструкция, със застроена
четиристотин
общ.Мездра, обл.Враца.
Област Враца.
площ 658 кв.м., РЗП - 1034 кв.м., състояща се от
осемдесет и пет лева
десет специализирани кабинета и библиотека/с
0.90 ст./
размери 8.60 кв.м. на 5.50 кв.м./. Сградата е
построена-1969 год. 2.Сграда - стрелбище със ЗП 150 кв.м. 3.Тоалетни - ЗП - 30 кв.м.
Имот №035111 в землището на с. Горна Кремена,
общ. Мездра, м."Шумака". Начин на трайно
ползване- пасище, мера. Категория на земята при
546,53 лв (петстотин
четиридесет и шест
Област Враца, Община Мездра, с. Горна Кремена, м."Шумака". неполивни условия- Десета. Площ на имотаКмет на Община Мездра.
173,503 дка (сто седемдесет и три цяло петстотин и лева и петдесет и три
три декара). Имотът възстановен в съществуващи стотинки).
стари реални граници и е образуван от имот
№035105.
Имот №020017 в землището на с. Горна Кремена,
общ. Мездра, м."Рудината". Начин на трайно
ползване- пасище, мера. Категория на земята при
447.35 лв(четиристотин
Област Враца, Община Мездра, с. Горна Кремена,
неполивни условия- Десета. Площ на имотачетиридесет и седем
Кмет на Община Мездра.
м."Рудината".
149,115 дка (сто четиридесет и девет цяло сто и
лева и тридесет и пет
петнадесет декара). Имотът е възстановен в
стотинки).
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот №020004.
Имот №020015 в землището на с.Горна Кремена,
общ. Мездра, м."Рудината". Начин на трайно
ползване- пасище, мера. Категория на земята при
703.56 лв (седемстотин
Област Враца, Община Мездра, с. Горна Кремена,
неполивни условия- Десета. Площ на имотаи три лева и петдесет и Кмет на Община Мездра.
м."Рудината".
223,352 дка (двеста двадесет и три цяло триста
шест стотинки).
петдесет и два декара). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот №020004.
Имот №000370 в землището на с. Горна Кремена,
общ. Мездра, м."Реката". Начин на трайно
ползване- пасище с храсти. Категория на земята
240,62 лв (двеста и
при неполивни условия- Десета. Площ на имота- четиридесет лева и
Област Враца, Община Мездра, с. Горна Кремена, м."Реката".
Кмет на Община Мездра.
76.387 дка (седемдесет и шест цяло триста
шестдесет и две
осемдесет и седем декара). Имотът е възстановен в стотинки).
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот №000207.
Област Враца, Община Мездра, с. Горна Кремена, м."Шумака". Имот №035111 в землището на с. Горна Кремена, 546,53 лв (петстотин
Кмет на Община Мездра.
общ. Мездра, м."Шумака". Начин на трайно
четиридесет и шест
ползване- пасище, мера. Категория на земята при лева и петдесет и три
неполивни условия- Десета. Площ на имотастотинки).
173,503 дка (сто седемдесет и три цяло петстотин и
три декара). Имотът възстановен в съществуващи
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43

1136/01-07-2011

1136

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

44

1137/01-07-2011

1137

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

45

1138/01-07-2011

1138

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

46

1159/21-09-2011

1159

Област Враца, община Мездра, с.Боденец, м"Върха"

47

1160/21-09-2011

1160

Област Враца, община Мездра, с.Люти брод, м."Прадището"

48

1168/07-11-2011

1168

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Дърманци, м. "Дери магаре".

49

1181/12-01-2012

1181

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена, м. "Драг. дол".

50

1182/13-01-2012

1182

Обл. Враца общ. Мездра, с. Кален, м. "Главоча".

51

1183/13-01-2012

1183

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена, м. Шумака".
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стари реални граници и е образуван от имот
№035105.
Имот №020017 в землището на с. Горна Кремена,
общ. Мездра, м."Рудината". Начин на трайно
ползване- пасище, мера. Категория на земята при
447.35 лв(четиристотин
неполивни условия- Десета. Площ на имотачетиридесет и седем
Кмет на Община Мездра.
149,115 дка (сто четиридесет и девет цяло сто и
лева и тридесет и пет
петнадесет декара). Имотът е възстановен в
стотинки).
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот №020004.
Имот №020015 в землището на с.Горна Кремена,
общ. Мездра, м."Рудината". Начин на трайно
ползване- пасище, мера. Категория на земята при
703.56 лв (седемстотин
неполивни условия- Десета. Площ на имотаи три лева и петдесет и Кмет на Община Мездра.
223,352 дка (двеста двадесет и три цяло триста
шест стотинки).
петдесет и два декара). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот №020004.
Имот №000370 в землището на с. Горна Кремена,
общ. Мездра, м."Реката". Начин на трайно
ползване- пасище с храсти. Категория на земята
240,62 лв (двеста и
при неполивни условия- Десета. Площ на имота- четиридесет лева и
Кмет на Община Мездра.
76.387 дка (седемдесет и шест цяло триста
шестдесет и две
осемдесет и седем декара). Имотът е възстановен в стотинки).
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот №000207.
Имот № 066001 в землището на с.Боденец с
ЕКАТТЕ - 04827, общ.Мездра, м. "Върха" с НТП- 5791,84 лева (пет
пасище, мера, V категория, с площ от 118,807 дка хиляди седемстотин
Кмета на Община Мездра на
(сто и осемнадесет декара и осемстотин и седем
деведесет и един лева и основание чл.12, ал.5 от ЗОбС
кв.м.). Имотът е въстановен в съществуващи стари осемдесет и четири ст.)
реални граници.
Имот № 015104 в землището на с. Люти брод с
ЕКАТТЕ - 44745, общ.Мездра, м."Прадището" с
НТП- пасище, мера, VІ категория, с площ от 31,033 1142,01 лева (хиляда
дка (тридесет и един декара и тридесет и три кв.м.). сто четиридесет и два Кмета на Община Мездра
Имотът е въстановен в съществуващи стари реални лева).
граници. 1,177 дка от имота попадат в отдел 107 г широколистна гора.
Имот №004097 в землището на с. Дърманци с
ЕКАТТЕ 24668, общ. Мездра, м. "Дери магаре".
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия: Пета.
1497,00 лв. (хиляда
Площ: 27,780 дка (двадесет и седем декара и
четиристотин
седемстотин и осемдесет квадратни метра). Имотът деветдесет и седем
Кмет на Община Мездра.
е възстановен в съществуващи стари реални
лева).
граници. 0,821 дка от имота попадат в отдел 143/хшироколистна гора; 0,845 дка от имота попадат в
отдел 143/ц- иглолистна гора; 7,534 дка от имота
попадат в отдел 143/ш- иглолистна гора.
Имот №000101 в землището на с. Горна Кремена с
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра, м. "Драг. дол". Начин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ:
449,358 дка (четиристотин четиридесет и девет
3235,38 лв. (три хиляди
декара и триста петдесет и осем квадратни метра).
двеста тридесет и пет
Имотът е възстановен в съществуващи стари
Кмет на Община Мездра.
лева и тридесет и осем
реални граници. 2,763 дка (два декара и
стотинки).
седемстотин шестдесет и три квадратни метра) от
имота попадат в отдел 179/с- широколистна гора;
27,893 дка (двадесет и седем декара и осемстотин
деветдесет и три квадратни метра) от имота
попадат в отдел 179/ц- широколистна гора.
Имот №000026 в землището на с. Кален с ЕКАТТЕ
35314, общ. Мездра, м. "Главоча". Начин на трайно
612,23 лв.(шестстотин
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при
и дванайсет лева и
неполивни условия: Шеста. Площ: 21,258 дка
Кмет на Община Мездра.
двадесет и три
(двадесет и един декара и двеста петдесет и осем
стотинки).
квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №035026 в землището на с. Горна Кремена с 644,61 лв. (шестстотин Кмет на Община Мездра.
ЕКАТТЕ 16256,общ. Мездра, м. "Шумака". Начин четиридесет и четири
на трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
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52

1184/13-01-2012

1184

53

1185/13-01-2012

1185

54

1186/13-01-2012

1186

55

1187/13-01-2012

1187

56

1188/13-01-2012

1188

57

1202/19-01-2012

1202

58

1204/25-01-2012

1204

59

1205/25-01-2012

1205

земята при неполивни условия: Десета. Площ:
лева и шестдесет и една
238,746 дка(двеста тридесет и осем декара и
стотинки)
седемстотин четиридесет и шест квадратни метра).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници. 17,797 дка (седемнайсет декара и
седемстотин деветдесет и седем квадратни метра)
от имота попадат в отдел 385/в- широколистна
гора; 0,234 дка (двеста тридесет и четири
квадратни метра) от имота попадат в отдел 385/гшироколистна гора.
Имот №000025 в землището на с. Кален с ЕКАТТЕ
35314, общ. Мездра, м. "Главоча". Начин на трайно
1606,26 лв. (хиляда
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при шестстотин и шест лева
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Кален, м. "Главоча".
неполивни условия: Шеста. Площ: 55,773 дка
и двадесет и шест
(петдесет и пет декара и седемстотин седемдесет и стотинки).
три квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №035098 в землището на с. Горна Кремена с
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра, м. "Попов пчелин".
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
307,64 лв. (триста и
Категория на земята при неполивни условия:
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена, м. "Попов пчелин".
седем лева и шестдесет
Шеста. Площ: 10,682 дка (десет декара и
и четири стотинки).
шестстотин осемдесет и два квадратни метра).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №015092 в землището на с. Горна Кремена с
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра, м. "Тихова глава".
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия:
Десета. Площ: 164,493 дка (сто шестдесет и четири
декара и четиристотин деветдесет и три квадратни 493,48 лв.
метра). Върху имота има следните ограничения:
(четиристотин
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена, м. "Тихова глава". Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до деветдесет и три лева и
крайните проводници или на 11 м. от оста на
четиридесет и осем
електропровода, не могат да се строят сгради и
стотинки).
съоръжения и засажда високостеблена
растителност. В имота има 2 (две) сгради:
Трансформаторен пост с площ 12 кв.м.,
собственост на "Монолит" АД.; Трансформаторен
пост с площ 9 кв.м., собственост на "Монолит" АД.
Имот №035112 в землището на с. Горна Кремена с
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра, м. "Шумака". Начин 470,76 лв.
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
(четиристотин и
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена, м. "Шумака".
земята при неполивни условия: Десета. Площ:
седемдесет лева и
149,449 дка (сто четиридесет и девет декара и
седемдесет и шест
четиристотин четиридесет и девет квадратни
стотинки).
метра). Имотът е образуван от имот №035105.
Имот №020014 в землището на с. Горна Кремена с
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра, м. "Рудината". Площ:
37,701 дка (тридесет и седем декара и седемстотин
и един квадратни метра) Начин на трайно ползване:
Пасище, мера- 29,278 дка (двадесет и девет декара
118,76 лв. (сто и
и двеста седемдесет и осем квадратни метра); Гора
осемнадесет лева и
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена, м. "Рудината".
в зем. земи- 8,403 дка (осем декара и четиристотин
седемдесет и шест
и три квадратни метра); Електропровод- 0,020 дка
стотинки).
(двадесет квадратни метра). Категория на земята
при неполивни условия: Десета. 3,941 дка (три
декара и деветстотин и четиридесет и един
квадратни метра) от имота попадат в отдел 180/зшироколистна гора.
У.П.И. ХХХІІ общ. от кв. 116 по план за регулация 6822,40 лв. (шест
Обл. Враца, общ. Мездра, У.П.И. ХХХІІ общ. от кв.116 по план на гр. Мездра, кв. "Лещака" одобрен със Заповед хиляди осемстотин
за регулация на гр. Мездра, кв. "Лещака".
№359/02.07.1990 г. Площ на имота: 1280 кв. м.
двадесет и два лева и
(хиляда двеста и осемдесет квадратни метра).
четиридесет стотинки).
Имот №000097 в землището на с. Горна Кремена с
12500,40 лв. (дванайсет
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра, м. "Камика". Площ: хиляди и петстотин
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена, м. "Камика".
9,470 дка (девет декара и четиристотин и
лева и четиридесет
седемдесет квадратни метра). Начин на трайно
стотинки).
ползване: Водостопанско съоръжение.
Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена.
Имот №000164 в землището на с. Горна Кремена с 327,40 лв. (триста
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра. Площ: 0,248 дка (
двадесет и седем лева и
двеста четиридесет и осем квадратни метра).
четиридесет стотинки).
Начин на трайно ползване: Водостопанско
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Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.
Кмет на Община Мездра.

6/120

1/10/2019

60

1210/15-02-2012

Актове

1210

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Горна Кремена.

61

1212/26-03-2012

1212

Област Враца, община Мездра, с. Зверино, м. "Ушите".

62

1213/26-03-2012

1213

Област Враца, община Мездра, с. Очин дол, м. "Тарпин рас".

63

1214/26-03-2012

1214

Област Враца, община Мездра, с. Очин дол, м. "Преслъп".

64

1215/26-03-2012

1215

Област Враца, община Мездра, с. Очин дол, м. "Бобарника".

65

1216/26-03-2012

1216

Област Враца, община Мездра, с. Очин дол, м. "Бук".

66

1217/26-03-2012

1217

Област Враца, община Мездра, с. Очин дол, м. "Бук".

67

1221/28-03-2012

1221

Област Враца, община Мездра, с. Долна Кремена, м.
"Заминец".

68

1222/28-03-2012

1222

Област Враца, община Мездра, с. Долна Кремена, м.
"Заминец".

69

1224/04-04-2012

1224

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Оселна, м. "Явровица".
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съоръжение. Категория на земята при неполивни
условия: Девета.
Имот №000124 в землището на с. Горна Кремена с
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра. Площ: 67,512 дка
(шестдесет и седем декара и петстотин и дванайсет
квадратни метра). Начин на трайно ползване:
Язовир.
Имот №001001 в землището на с. Зверино, м.
"Ушите", с ЕКАТТЕ 30510, Община Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 218,670 дка (двеста и осемнайсет декара и
шестстотин и седемдесет квадратни метра).
Имот №000847 в землището на с. Очин дол, м.
"Тарпин рас", с ЕКАТТЕ 54506, община Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия: Осма.
Площ на имота: 47,935 дка (четиридесет и седем
декара и деветстотин тридесет и пет квадратни
метра).
Имот №000703 в землището на с. Очин дол, м.
"Преслъп", с ЕКАТТЕ 54506, община Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 19,386 дка (деветнайсет
декара и триста осемдесет и шест квадратни
метра).
Имот №000698 в землището на с. Очин дол, м.
"Бобарника", с ЕКАТТЕ 54506, община Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 10,256 дка (десет декара и
двеста петдесет и шест квадратни метра).
Имот №000131 в землището на с. Очн дол, м.
"Бук", с ЕКАТТЕ 54506, община Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 66,773 дка (шестдесет и шест декара и
седемстотин и седемдесет и три квадратни метра).
Имот №000134 в землището на с. Очин дол, м.
"Бук", с ЕКАТТЕ 54506, община Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 24,126 дка (двадесет и четири декара и сто
двадесет и шест квадратни метра).
Имот №000851 в землището на с. Долна Кремена,
м. "Заминец", с ЕКАТТЕ 22126, общ. Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 250,926 дка (двеста и
петдесет декара и деветстотин двадесет и шест
квадратни метра).
Имот №000854 в землището на с. Долна Кремена,
м. "Заминец", с ЕКАТТЕ 22126, общ. Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 42,488 дка (четиридесет и
два декара и четиристотин осемдесет и осем
квадратни метра). Върху имота има следните
ограничения: Отклонение от магистрален
газопровод от 300 (триста) до 500 (петстотин) мм.
В охранителната зона на 150 (сто и петдесет) м от
двете му страни се забранява засаждане на овощни
и други дървета с развита коренова система, и на
горски и дървесни видове в предоставените площи
за просеки за строителството на по-малко от 10 м
(десет метра) от двете му страни.
Имот №001155 в землището на с. Оселна, м.
"Явровица", с ЕКАТТЕ 54047, община Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 83,674 дка (осемдесет и
три декара и шестстотин седемдесет и четири

89115,80 лв (осемдесет
и девет хиляди сто и
Кмет на Община Мездра.
петнайсет лева и
осемдесет стотинки).
1574,42 лв. (хиляда
петстотин седемдесет и
четири лева и
Кмет на Община Мездра.
четиридесет и две
стотинки).
704,64 лв. (седемстотин
и четири лева и
Кмет на Община Мездра.
шестдесет и четири
стотинки).

162,84 лв. (сто
шестдесет и два лева и
осемдесет и четири
стотинки).

Кмет на Община Мездра.

94,36 лв. (деветдесет и
четири лева и тридесет Кмет на Община Мездра.
и шест стотинки).

373,93 лв. (триста
седемдесет и три лева и
Кмет на Община Мездра.
деветдесет и три
стотинки).

50,66 лв. (петдесет лева
и шестдесет и шест
Кмет на Община Мездра.
стотинки).

1806,67 лв. (хиляда
осемстотин и шест лева
Кмет на Община Мездра.
и шестдесет и седем
стотинки).

356,90 лв. (триста
петдесет и шест лева и Кмет на Община Мездра.
деветдесет стотинки).

535,51 лв. (петстотин
тридесет и пет лева и
петдесет и една
стотинки).

Кмет на Община Мездра.

7/120

1/10/2019

Актове

70

1225/04-04-2012

1225

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

71

1226/04-04-2012

1226

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

72

1227/04-04-2012

1227

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

73

1228/04-04-2012

1228

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

74

1229/04-04-2012

1229

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

75

1230/04-04-2012

1230

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

76

1231/04-04-2012

1231

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Моравица, м. "Боганица".

77

1240/06-04-2012

78

1244/10-04-2012

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

1244

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Очин дол, м. "Зебрец".
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квадратни метра). 0,001 дка (един квадратен метър)
от имота попада в отдел 63/и- широколистна гора.
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №001144 в землището на с. Оселна, м.
"Явровица", с ЕКАТТЕ 54047, община Мездра.
134,40 лв. (сто
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
тридесет и четири лева
Категория на земята при неполивни условия:
и четиридесет
Девета. Площ на имота: 21,000 дка (двадесет и
стотинки).
един декара). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №000141 в землището на с. Крапец, м.
"Родината", с ЕКАТТЕ 39483, община Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
1079,72 лв. (хиляда
Категория на земята при неполивни условия: Пета. седемдесет и девет лева
Площ на имота: 22,148 дка (двадесет и два декара и и седемдесет и две
сто четиридесет и осем квадратни метра). Имотът е стотинки).
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №037005 в землището на с. Крапец, м.
"Родината", с ЕКАТТЕ 39483, общ. Мездра. Начин
542,48 лв. (петстотин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
четиридесет и два лева
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
и четиридесет и осем
имота: 10,333 дка (десет декара и триста тридесет и
стотинки).
три квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №037006 в землището на с. Крапец, м.
"Родината", с ЕКАТТЕ 39483, общ. Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
947,05 лв. (деветстотин
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на четиридесет и седем
имота: 18,039 дка (осемнайсет декара и тридесет и лева и пет стотинки).
девет квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №037004 в землището на с. Крапец, м.
"Родината", с ЕКАТТЕ 39483, общ. Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
1350,93 лв. (хиляда
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на триста и петдесет лева
имота: 25,732 дка (двадесет и пет декара и
и деветдесет и три
седемстотин тридесет и два квадратни метра).
стотинки).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №020115 в землището на с. Крапец, м.
"Шербовец", с ЕКАТТЕ 39483, общ. Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
имота: 4,036 дка (четири декара и тридесет и шест
квадратни метра). Върху имота има следните
83,55 лв. (осемдесет и
ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м (десет три лева и петдесет и
метра) от двете страни до крайните проводници
пет стотинки).
или на 11 м (единайсет метра) от оста на
електропровода, не могат да се строят сгради и
съоръжения и засажда високостеблена
растителност. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №016063 в землището на с. Моравица, м.
"Боганица", с ЕКАТТЕ 49031, общ. Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
86,51 лв. (осемдесет и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на шест лева и петдесет и
имота: 9,403 дка (девет декара и четиристотин и
една стотинки).
три квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №095011 в землището на с Боденец, м.
"Долец", с ЕКАТТЕ 04827, общ. Мездра. Начин на 375,14 лв. (триста
трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
седемдесет и пет лева и
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
четиринайсет
имота: 9,161 дка (девет декара и сто шестдесет и стотинки).
един квадратни метра). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №000006 в землището на с. Очин дол, м.
202,13 лв. (двеста и два
"Зебрец", с ЕКАТТЕ 54506, общ. Мездра. Начин на лева и тринайсет
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на стотинки).
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 22,212 дка (двадесет и два декара и двеста и

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.
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1/10/2019

Актове

79

1245/10-04-2012

1245

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Очин дол, м. "Зебрец".

80

1246/10-04-2012

1246

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

81

1247/10-04-2012

1247

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

82

1248/10-04-2012

1248

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

83

1250/19-04-2012

1250

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

84

1251/19-04-2012

1251

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

85

1252/19-04-2012

1252

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Царевец, м. "Кръпата падина".
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дванайсет квадратни метра). Върху имота има
следните ограничения: Защитена територия.
Природен парк. Забраняват се всякакви дейности с
изключение на тези посочени в чл.31 от ЗЗТ и
други дейности определени със Заповедта за
обявяване на защитената територия и с плана за
управление.
Имот №000021 в землището на с. Очин дол, м.
"Зебрец", с ЕКАТТЕ 54506, общ. Мездра. Начин на
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота:30,216 дка (тридесет декара и двеста и
шестнайсет квадратни метра). 0,082 дка (осемдесет
и два квадратни метра) от имота попадат в отдел
274,97 лв. (двеста
341/в- широколистна гора; 4,326 дка (четири декара седемдесет и четири
и триста двадесет и шест квадратни метра) от
лева и деветдесет и
имота попадат в отдел 341/г- широколистна гора. седем стотинки).
Върху имота има следните ограничения: Защитена
територия. Природен парк. Забраняват се всякакви
дейности с изключение на тези посочени в чл.31 от
ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за
обявяване на защитената територия и с плана за
управление.
Имот №000030 в землището на с. Очин дол, м.
"Бук", с ЕКАТТЕ 54506, общ. Мездра. Начин на
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 35,431 дка (тридесет и пет декара и
347,22 лв. (триста
четиристотин тридесет и един квадратни метра).
четиридесет и седем
Върху имота има следните ограничения: Защитена лева и двадесет и две
територия. Природен парк. Забраняват се всякакви стотинки).
дейности с изключение на тези посочени в чл.31 от
ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за
обявяване на защитената територия и с плана за
управление.
Имот №000113 в землището на с. Очин дол, м.
"Бук", с ЕКАТТЕ 54506, общ. Мездра. Начин на
трайно ползване: Временно неизползвана ливада.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 15,465 дка (петнайсет
151,56 лв. (сто петдесет
декара и четиристотин шестдесет и пет квадратни
и един лева и петдесет
метра). Върху имота има следните ограничения:
и шест стотинки).
Защитена територия. Природен парк. Забраняват се
всякакви дейности с изключение на тези посочени
в чл.31 от ЗЗТ и други дейности определени със
заповедта за обявяване на защитената територия и с
плана за управление.
Имот №000115 в землището на с. Очин дол, м.
"Бук", с ЕКАТТЕ 54506, общ. Мездра. Начин на
трайно ползване: Временно неизползвана ливада.
Категория на земята при неполивни условия:
Девета. Площ на имота: 11,029 дка (единайсет
декара и двадесет и девет квадратни метра). Върху 108,08 лв. (сто и осем
имота има следните ограничения: Защитена
лева и осем стотинки).
територия. Природен парк. Забраняват се всякакви
дейности с изключение на тези посочени в чл.31 от
ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за
обявяване на защитената територия и с плана за
управление.
Имот №000459 в землището на с. Царевец, м.
"Креща", с ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра. Начин на 486,00 лв.
трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
(четиристотин
земята при неполивни условия: Десета. Площ на осемдесет и шест лева).
имота: 180,000 дка (сто и осемдесет декара).
Имотът е образуван от имот №000444.
Имот №000193 в землището на с. Царевец, м.
"Каменна поляна", с ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра.
480,00 лв.
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
(четиристотин и
Категория на земята при неполивни условия:
осемдесет лева).
Десета. Площ на имота: 200,000 дка (двеста
декара). Имотът е образуван от имот №000192.
Имот №000190 в землището на с. Царевец, м.
422,40 лв.
"Кръпата падина", с ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра. (четиристотин двадесет
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

9/120

1/10/2019

Актове

86

1253/19-04-2012

1253

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

87

1254/19-04-2012

1254

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

88

1255/19-04-2012

1255

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

89

1256/19-04-2012

1256

Обл. Враца, общ. Мездра, с. Старо село, м. "Цаньова могила".

90

1257/20-04-2012

1257

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

91

1279/08-05-2012

1279

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

92

1280/08-05-2012

1280

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

93

1281/08-05-2012

1281

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

94

1282/08-05-2012

1282

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

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

Категория на земята при неполивни условия:
и два лева и
Девета. Площ на имота: 66,000 дка (шестдесет и
четиридесет стотинки).
шест декара). Имотът е образуван от имот №000187
и е възстановен в съществуващи реални граници.
Имот №000185 в землището на с. Царевец, м.
"Зимовара", с ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
312,00 лв. (триста и
земята при неполивни условия: Десета. Площ на дванайсет лева).
имота: 130,000 дка (сто и тридесет декара). Имотът
е образуван от имот №000177 и е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №000051 в землището на с. Царевец, м.
"Меторица", с ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
728,01 лв. (седемстотин
земята при неполивни условия: Девета. Площ на двадесет и осем лева и
имота: 130,002 дка (сто и тридесет декара и два
една стотинка).
квадратни метра). Имотът е образуван от имот
№000013 и е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №000027 в землището на с. Царевец, м.
Меторица", с ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
1120,01 лв. (хиляда сто
земята при неполивни условия: Девета. Площ на и двадесет лева и една
имота:200,001 дка (двеста декара и един квадратен стотинка).
метър). Имотът е образуван от имот №000012 и е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот №000056 в землището на с. Старо село, м.
"Цаньова могила", с ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
525,92 лв. (петстотин
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет и пет лева и
Десета. Площ на имота: 219,132 дка (двеста и
деветдесет и две
деветнайсет декара сто тридесет и два квадратни стотинки).
метра). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот №000014 в землището на с. Царевец, м.
"Родината", с ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
235,89 лв. (двеста
земята при неполивни условия: Десета. Площ на тридесет и пет лева и
имота: 98,288 дка (деветдесет и осем декара и
осемдесет и девет
двеста осемдесет и осем квадратни метра). Имотът стотинки).
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 004093 в землището на
с.Дърманци,м."Гарван",с ЕКАТТЕ 24668,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
2762,49 лв. ( двехиляди
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седемстотин шестдесет
условия:Пета.Площ на имота:61,594 дка. (шейсет и и два лева и
един декар и петстотин деветдесет и четири
четиредесет и девет ст.)
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 004062 в землището на
с.Дърманци,м."Гарван",с ЕКТАТТЕ
24668,общ.Мездра.Начин на трайно
258,96 лв. (двеста
ползване:Пасище ,мера. Категория на земята при
петдесет и осем лева и
неполивни условия:Девета.Площ на имота: 35,967
деветдесет и шест ст.)
дка. (тридесет и пет декара и деветстотин
шестдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000050 в землището на
с.Царевец,м."Меторица",с ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване :
974,09 лв. (деветстотин
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни
седемдесет и четири
условия:Девета.Площ на имота: 152,202 дка. (сто
лева и девет ст.)
петдесет и два декара и двеста и два кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални граници
и е образуван от имот № 000012
Имот № 000090 в землището на
378,29 лв. (триста
с.Царевец,м."Меторица",с ЕКАТТЕ 78135,
седемдесет и осем лева
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Пасище
и двадесет и девет ст.)
,мера. Категория на земята при неполивни
условия:Девета.Площ на имота: 67,552 дка.
(шеисет и седем декара и петстотин петдесет и два

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра.
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1/10/2019

Актове

95

1283/08-05-2012

1283

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

96

1284/09-05-2012

1284

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

97

1285/09-05-2012

1285

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

98

1286/14-05-2012

1286

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Паничище"

99

1287/14-05-2012

1287

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

100

1288/14-05-2012

1288

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

101

1289/15-05-2012

1289

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

102

1290/15-05-2012

1290

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

103

1291/15-05-2012

1291

Обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Лозята"
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кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници и е образуван от имот № 000013.
Имот № 000184 в землището на
с.Царевец,м."Зимовара",с ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.НТП - Пасище,мера.Категория на
земята при неполивни условия: Десета.Площ на
имота: 46,668 дка. (четиредесет и шест декара и
шестстотин шестдесет и осем кв.м).Имотът е
възстановен в стари реални граници и е образуван
от имот № 000177
Имот № 000186 в землището на
с.Царевец,м."Зимовара",с ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни
условия: Десета.Площ на имота: 208,447 дка.
(двеста и осем декара и четиристотин четиредесет
и седем кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот № 000177
Имот № 000191 в землището на
с.Царевец,м."Кръпата падина", с ЕКАТТЕ
78135,общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни
условия:Девета.Площ на имота : 31,462 дка.
(тридесет и един декара и четиристотин шестдесет
и два кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници и е образуван от имот №
000187
Имот №104339 в землището на с.Люти
дол,м."Паничище",с ЕНАТТЕ 44759,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Пасище
мера.Категория на земята при неполивни
условия:Пета.Площ на имота:265,757 дка. (двеста
шестдесет и пет декара и седемстотин петдесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот №000460 в землището на
с.Царевец,м."Креща",с ЕКАТТЕ 78135,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Пасище
,мера.Категория на земята при неполивни
условия:Десета.Площ на имота:284,345 дка.
(двеста осемдесет и четири декара и триста
четиредесет и пет кв.м).Имотът е образуван от
имот № 000444
Имот №000194 в землището на
с.Царевец,м."Каменна поляна",с ЕКАТТЕ
78135,общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия:Десета.Площ на имота: 53,657
дка. (петдесет и три декара и шестотин петдесет и
седем кв.м). Имотът е образуван от имот №000192.
Имот №071001 в землището на
с.Боденец,м."Върха", с ЕКАТТЕ
04827,общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
пасище,мера.Категория на земята при неполивни
условия: Пета.Площ на имота 10,837 дка. (десет
декара осемстотин тридесет и седем кв.м.). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 070001 в землището на
с.Боденец,м."Върха",с ЕКАТТЕ
04827,общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
неполивни условия:Шеста.Площ на имота: 6,325
дка. (шест декара и триста двадесет и пет
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 084001 в землището на
с.Боденец,м."Лозята", с ЕКАТТЕ 04827,
общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
неполивни условия:Пета.Площ на имота:21,760
дка. (двадесет и един декара и седемстотин и

98,00 лв. (деветдесет и
осем лева)

10882,75 лв. (десет
хиляди осемстотин
осемдесет и два лева и
седемдесет и пет ст.)

853,04 лв. (осемстотин
петдесет и три лева и
четири ст.)

128,78 лв. (стодвадесет
и осем лева и
седемдесет и осем ст.)

443,78 лв.
(четиристотин
четиредесет и три лева
и седемдесет и осем ст.)

279,72 лв. (двеста
седемдесет и девет лева
и седемдесет и две ст.)

975,94 лв. (деветстотин
седедесет и пет лева и
деветдесет и четири ст.)

11/120

1/10/2019

Актове

104

1292/18-05-2012

1292

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Радина кория"

105

1293/18-05-2012

1293

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

106

1294/18-05-2012

1294

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

107

1295/18-05-2012

1295

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Радина кория"

108

1296/18-05-2012

1296

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Радина кория"

109

1297/18-05-2012

1297

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

110

1298/18-05-2012

1298

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

111

1299/19-05-2012

1299

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

112

1301/29-05-2012

1301

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Лияче"
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шестдесет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №010911 в землището на
с.Царевец,м."Радина кория",с ЕКАТТЕ
78135,общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни 377,96 лв. (триста
условия: Девета.Площ на имота: 44,995 дка.
седемдесет и седем лева
(четиредесет и четири декара и деветстотин
и деветдесет и шест ст.)
деветдесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот № 010351
Имот № 000106 в землището на
с.Царевец,м."Сред. падина",с ЕКАТТЕ
78135,общ.Мездра.начин на трайно ползване:
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни 630,14 лева (шестотин
условия: Десета.Площ на имота: 262,559 дка.
и тридесет лева и
(двеста шестдесет и два декара и петстотин
четиринадест ст.)
петдесет и девет кв.м).Имотът е възстановен в
стари реални граници и е образуван от имот
№000103
Имот №000104 в землището на с.Царевец,м."Сред.
падина",ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.Начин на
трайно ползване: Пасище,мера.Категория на земята 116,18 лева.(сто и
при неполивни условия:Десета.Площ на
шестнадесет лева и
имота:55,324 дка. (петдесет и пет декара и триста осемнадест ст.)
двадесет и четири кв.м.).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот № 000103
Имот №010912 в землището на
с.Царевец,м."Радина кория", ЕКАТТЕ
78135общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Пасище,мера. Категория на земята при
385,69 лева (триста
неполивни условия:Девета.Площ на имота:38,569 осемдесет и пет лева и
дка. (тридесет и осем декара и петстотин
шестдесет и девет ст.)
шестдесет и девет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот №010351.
Имот №010910 в землището на
с.Царевец,м."Радина кория", ЕКАТТЕ
78135,общ.Мездра.Начин на трайно
450,19 лв.
ползване:Пасище,мера. Категория на земята при
(четиристотин и
неполивни условия:Девета.Площ на имота: 53,594 петдесет лева и
дка.(петдесет и три декара и петстотин деветдесет деветнадесет ст.)
и четири кв.в).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот № 010351.
Имот № 000108 в землището на
с.Царевец,м."Сред. падина",ЕКАТТЕ-78135,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Пасище
,мера.Категория на земята при неполивни
121,03 лв. (сто двадесет
условия:Десета.Площ на имота:57,635 дка.
и един лев и три ст.)
(петдесет и седем декара и шестотин тридесет и
пет кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници и е образуван от имот №
000103
Имот № 000107 в землището на
с.Царевец,м."Сред. падина" ЕКАТТЕ78135,общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Пасище,мера. Категория на земята при
33,57 лв. (тридесет и
неполивни условия:Десета.Площ на имота:
три лева и петдесет и
15,988дка. (петнадесет декара и деветстотин
седем ст.).
осемдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници и е образуван
от имот № 000103
Имот №015103 в землището на с.Горна
Кремена,м."Осеня",ЕКАТТЕ-16256,
общ.Мездра.Начин на трайно
528,36 лв. (петстотин
ползване:Пасище,мера.Катагероя на земята при
двадесет и осем лева и
неполивни условия:Десета.Площ на имота:176,121 тридесет и шест ст.)
дка. (сто седемдесет и шест декара и сто двадесет и
един кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000220 в землището на с.Старо село,
1341,90 лв. (Хиляда
Община Мездра
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Актове

113

1302/29-05-2012

1302

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Самуров трап"

114

1303/29-05-2012

1303

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

115

1304/29-05-2012

1304

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Пьоска могила"

116

1308/01-06-2012

1308

Обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Пръчов връх"

117

1309/04-06-2012

1309

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

118

1311/11-06-2012

1311

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

119

1315/19-06-2012

1315

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Грам шумак"

120

1316/19-06-2012

1316

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Грам шумак"

121

1317/19-06-2012

1317

Обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Орничака"
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м."Лияче", ЕКАТТЕ - 69050, общ.Мездра. Начин на триста четиредесет и
трайно ползване: Пасище,мера.Категория на земята един лев и деветдесет
при неполивни условия:Десета.Площ на
ст.)
имота:426,000 дка.(четиристотин двадесет и шест
декара).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници и е образуван от имот
№000164.
Имот № 000059 в землището на с.Старо
село,ЕКАТТЕ 69050,м."Самуров дол",
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:Пасище
513,65 лв.(петстотин и
,мера.Категория на земята при неполивни
тринадесет лева и
условия:Десета.Площ на имота: 214,021 дка.
шестдесет и пет ст.)
(двеста и четиринадесет декара и двадесет и един
кв.м).Имотът е възстановен в същесвуващи стари
реални граници.
Имот № 000207 в землището на с.Старо
село,м."Бука",ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин
на трайно ползване: пасище,мера.Категория на
433,20 лв.
земята при неполивни условия: Десета.Площ на
(четиристотин тридесет
имота: 152,000 дка. (сто петдесет и два
и три лева и двадесет
декара).Имотът е възстановен в съществуващи
ст.)
стари реални граници и е образуван от имот №
000182.
Имот № 000149 в землището на с.Старо
село,м."Пьоска могила", ЕКАТТЕ
69050,общ.Мездра.начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Десета. Площ на имота:323,202 дка.
775,68 лв. (седемстотин
(триста двадесет и три декара и двеста и два
седемдесет и пет лева и
кв.м).Имота попада в: Отдел 387/у/-4,732 дка. шестдесет и осем ст.)
широколистна гора, 387/ч/- 5,037 дка.
широколистна гора,387/ш/-3,404 дка. широколистна гора. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот №012032 в землището на
с.Крапец,м."Пърчов връх",ЕКАТТЕ 39483,
общ.Мездра.Начин на трайно
1560,07 лв. (хилядя
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
петстотин и шестдесет
неполивни условия:Шеста.Площ на имота:54,169 лева и седем ст.)
дка. (петдесет и четири декара и сто шестдесет и
девет кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот №000188 в землището на с.Ослен
Криводол,м."Церака",ЕКАТТЕ 54256,
общ.Мездра.Начин на трайно полване:
828,51 лв. (осемстотин
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни
двадесет и осем лева и
условия:Шеста.Площ на имота: 24,658 дка.
петдесет и една ст.)
(двадесет и четири декара и шестотин петдесет и
осем кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот №097007 в землището на с.Горна
Бешовица,м."Харта",ЕКАТТЕ 16122,
общ.Мездра.Начин на трайно
560,91 лв. (петстотин и
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
шестдесет лева и
неполивни условия:Четвърта.Площ на имота:
деветдесет и една ст.)
10,684 дка. (десет декара и шестстотин осемдесет и
четири кв.м.)Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000010 в землището на с.Крапец,м."Грам.
шумак",ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра.Начин на
трайно ползване: Пасище ,мера.Категория на
240,75 лв. (двеста и
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
четиредесет лева и
имота: 26,169 дка. (двадесет и шест декара и сто
седемдесет и пет ст.).
шестдесет и девет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000010 в землището на с.Крапец,м."Грам.
шумак",ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра.Начин на
трайно ползване:Пасище,мера.Категория на земята 240,75 лв. (двеста и
при неполивни условия:Девета.Площ на имота:
четиридесет лева и
26,169 дка. (двадесет и шест декара и сто
седемдесет и пет ст.).
шестдесет и девет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000019 в землището на
1992,85 лв. ( хиляда

Община Мездра

Акт за поправка:
5/2012-05-29
1304/2012-05-29
Нови актове:
5/2012-05-29
1304/2012-05-29

Кмет на Община Мездра

Кмет на Община Мездра

Кмет на Община Мездра

Кмет на Община Мездра

Кмет на Община Мездра

Кмет на Община Мездра
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1/10/2019

Актове

122

1319/20-06-2012

1319

Обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, ул."Янко Сакъзов" № 19
УПИ ІІ, пл.№398, кв.20 по плана на гр.Мездра.

123

1320/29-06-2012

1320

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

124

1321/29-06-2012

1321

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

125

1322/29-06-2012

1322

Обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Край село"

126

1355/25-07-2012

1355

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Свинарски рът"

127

1356/25-07-2012

1356

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

128

1357/25-07-2012

1357

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

129

1359/29-08-2012

1359

Обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бяла.м."Рупака"

130

1383/05-09-2012

1383

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Белчов дол"
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с.Моравица,м."Орничака",ЕКАТТЕ 49031,
деветстотин деветдесет
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
и два лева и осемдесет
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни и пет ст.)
условия:Четвърта.Площ на имота:37,959 дка. (
тридесет и седем декара и деветстотин петдесет и
девет кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници и е образуван от имот №
000008.
Сграда - детски комплекс част от първи етаж
представляващ вход със стълбищна клетка,тоалетна
с умивалня и склад. Част от втори етаж
представляващ стълбищна клетка, фоайе, четири
62949,40 лв.
броя стаи, кабинет по рисуване, салон на детски
(шестдесет и две
комплекс със ЗП - 366,00 кв.м. и открита тераса със хиляди деветстотин
ЗП- 54,00 кв.м. Конструкцията на сградата е
четиридесет и девет
монолитна,тухлена със стоманобетонни
лева и четиридесет ст.)
греди,колони и плочи. Сградата е построена през
периода 1965-1968 г. (Удостоверение за търпимост
№191/19.06.2012 г.) и се намира във УПИ ІІ, пл.
№398, кв.20 по плана на гр.Мездра.
Имот №001354 в землището на с.Очин
дол,м."Бук",ЕКАТТЕ 54506, община Мездра.Начин
на трайно ползване:Пасище,мера.Категория на
633,80 лв. (шестотин
земята при неполивни условия:Девета.Площ на
тридесет и три лева и
имота: 113,179 дка. (сто и тринадесет декара и сто осемдесет ст.)
седемдесет и девет кв.м).Имотът е образуван от
имот № 001308.
Имот №001355 в землището на с.Очин
дол,м."Бук",ЕКАТТЕ 54506,общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера.Категория при
1338,70 лв. (хиляда
неполивни условия: Девета.Площ на имота:
триста тридесет и осем
239,054 дка. (двеста тридесет и девет декара и
лева и седемдесет ст.)
петдесет и четири кв.м).Имотът е образуван от
имот № 001308.
Имот № 000543 в землището на
с.Ребърково,м."Край село",ЕКАТТЕ 62390,
общ.Мездра.Начин на трайно
47,62 лв.( четиридесет
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
и два лева и шестдесет
неполивни условия:Шеста.Площ на имота:1,294
и две ст.)
дка. (един декар и двеста деветдесет и четири
кв.м).
Имот №000947 в землището на с.Очин
дол,м."Свинарски рът",ЕКАТТЕ 54506,
394,35 лв. (триста
общ.Мездра.Начин на трайно
деветдесет и четири
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
лева и тридесет и пет
неполивни условия:Осма.Площ на имота:24,494
ст.)
дка. (двадесет и четири декара и четиристотин
деветдесет и четири кв.м).
Имот № 001194 в землището на с.Очин
дол,м."Паразете",ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
737,98 лв. (
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория седемстотин тридесет и
на земята при неполивни условия:Осма.Площ на седем лева и деветдесет
имота:58,570 дка. (петдесет и осем декара и
и осем ст.)
петстотин и седемдесет кв.м).
Имот №001309 в землището на с.Очин
дол,м."Бук",ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.Начин на 1361,94 лв. (хиляда
трайно ползване:Пасище,мера.Категория на земята
триста шестдесет и
при неполивни условия: Девета.Площ на имота:
един лев и деветдесет и
243,204 дка. (двеста четиридесет и три декара и
четири ст.)
двеста и четири кв.м).Имотът е образуван от имот
№ 000133.
Имот № 070011 в землището на с.Руска
бяла,м."Рупака",ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.Начин 690,90 лв. (шестотин и
на трайно ползване:Пасище,мера.Категория на
деветдесет лева и
земята при неполивни условия:Седма.Площ на
деветдесет ст.)
имота:38,386 дка. ( тридесет и осем декара и триста
осемдесет и шест кв.м).
Имот № 000800 в землището на с.Долна
1052,80 лв. (хиляда
Кремена,м."Белчов дол",ЕКАТТЕ
петдесет и два лева и
22126,общ.Мездра.Начин на трайно
осемдесет ст.).
ползване:Пасище с храсти.Категория на земята при
неполивни условия:Девета.Площ на имота:131,596

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра
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1/10/2019

Актове

131

1384/05-09-2012

1384

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

132

1385/05-09-2012

1385

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

133

1388/20-09-2012

1388

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

134

1389/20-09-2012

1389

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Задънен дол"

135

1390/20-09-2012

1390

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Геновски кошари"

136

1391/20-09-2012

1391

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

137

1392/20-09-2012

1392

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

138

1393/20-09-2012

1393

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

139

1394/20-09-2012

1394

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Свинище"
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дка. (сто тридесет и един декара и петстотин
деветдесет и шест кв.м).
Имот № 000801 в землището на с.Долна
Кремена,м."Белчов дол",ЕКАТТЕ
22126,общ.Мездра.Начин на трайно
515,70 лв. (петстотин и
ползване:Пасище с храсти.Категория на земята при петнадесет лева
неполивни условия:Девета.Площ на имота:71,626 седемдесет ст.).
дка. (седемдесет и един декара и шестотин
двадесет и шест кв.м).
Имот № 000128 в землището на с.Долна
Кремена,м."Белчов дол",ЕКАТТЕ
22126,общ.Мездра.Начин на трайно
1313,80 лв. (хиляда
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
триста и тринадесет
неполивни условия:Девета.Площ на имота:182,477 лева и осемдесет ст.).
дка. (сто осемдесет и два декара и четиристотин
седемдесет и седем кв.м).
УПИ ІІІ,пл.№268,кв.33 по плана на с.Люти
брод,общ.Мездра с площ 1340 кв.м. (хиляда триста 8641,30 лв. (осем
и четиридесет кв.м). Масивна едноетажна сграда
хиляди шестотин
построена 1970 година - ЦДГ,състояща се от
четиридесет и един лев
занималня,спално
и тридесет ст.).
помещение,изолационна,методичен кабинет,кухня
със столова и сервизни помещения - РЗП-180 кв.м.
Имот № 000073 в землището на
с.Кален,м."Задънен дол ",ЕКАТТЕ
35314,общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
7440,20 лв. (седем
неполивни условия:Четвърта.Площ на имота:
хиляди четиристотин и
165,338 дка. (сто шестдест и пет декара и триста
четиридесет лева и
тридесет и осем кв.м).Имота попада в отдел/
двадесет ст.).
подотдел-183/а1-широколистна гора - 5,597 дка. и
отдел/подотдел - 185/ж-иглолистна гора - 10,703
дка.
Имот №000071 в землището на
с.Кален,м."Геновски кошари",ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра.Начин на трайно
215,50 лв. (двеста и
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
петнадесет лева и
неполивни условия:Пета.Площ на имота:6,908 дка.
петдесет ст.).
(шест декара и деветстотин и осем кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000022 в землището на
с.Кален,м."Свинище",ЕКАТТЕ
35314,общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
7148,20 лв. (седем
неполивни условия:Четвърта.Площ на
хиляди сто четиридесет
имота:124,317 дка. (сто двадесет и четири декара и и осем лева и двадесет
триста и седемнадесет кв.м). Имота попада в отдел/ ст.).
подотдел 190/з-широколистна гора - 0,178 дка. и е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000024 в землището на с.Кален,
м."Тръпката", ЕКАТТЕ 35314,общ.Мездра.Начин
2992,60 лв. (две хиляди
на трайно ползване:Пасище,мера.Категория на
деветстотин деветдесет
земята при неполивни условия:Шеста.Площ на
и два лева и шестдесет
имота:81,321 дка. (осемдесет и един декара и
ст.).
треста двадесет и един кв.м). Имота е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000034 в землището на
с.Кален,м."Тръпката", ЕКАТТЕ
35314,общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
1031,50 лв. (хиляда
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни тридесет и един лева и
условия:Девета.Площ на имота:128,939 дка. ( сто
петдесет ст.).
двадесет и осем декара и деветстотин тридесет и
девет кв.м).Имота е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000088 в землището на
6941,60 лв. (шест
с.Кален,м."Свинище", ЕКАТТЕ 35314 , община
хиляди деветстотин
Мездра.Начин на трайно
четиридесет и един
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
лева и шестдесет ст.)
неполивни условия:Четвърта.Площ на
имота:132,220 дка. (сто тридесет и два декара и
двеста и двадесет кв.м).Имота попада в отдел/
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1/10/2019

Актове

140

1395/20-09-2012

1395

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

141

1396/20-09-2012

1396

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

142

1398/25-09-2012

1398

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

143

1399/25-09-2012

1399

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

144

1405/09-10-2012

1405

обл.Враца, общ.Мездра, с.Зли дол, м."Ковачев лак"

145

1406/23-10-2012

1406

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

146

1407/23-10-2012

147

1408/23-10-2012

1408

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

148

1410/08-11-2012

1410

обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, УПИ ХІІ, пл.№146, кв.33

149

1413/28-11-2012

1413

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

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Свинище"
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подотдел 184/л - широколистна гора - 12,906
дка.;отдел/подотдел 184/п - широколистна гора 0,004 дка.;отдел/подотдел 190/а - широколистна
гора - 6,465 дка. и е възстановен в нови граници.
Имот № 173002 в землището на
с.Кален,м."Свинище" , ЕКАТТЕ 35314 ,
общ.Мездра.Начин на трайно
1822,80 лв. (хиляда
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
осемстотин двадесет и
неполивни условия:Четвърта.Площ на имота:31,700 два лева и осемдесет
дка. (тридесет и един декара и седемстотин
ст.).
кв.м).Имота попада в отдел/подотдел 190/зшироколистна гора - 5,535 дка. и е възстановен в
нови граници.
Имот № 173003 в землището на
с.Кален,м."Свинище", ЕКАТТЕ 35314 ,
общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
1303,70 лв. (хиляда
неполивни условия:Четвърта.Площ на имота:22,673 триста и три лева и
дка. (двадесет и два декара и шестотин седемдесет седемдесет ст.).
и три кв.м).Имота попада в отдел/подотдел -190/з широколистна гора - 7,259 дка. и е възстановен в
нови граници.
Имот № 021532 в землището на
с.Типченица,м."Смильовец", ЕКАТТЕ
72432,общ.Мездра.Начин на трайно
100,60 лв. (сто лева и
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
шестдесет ст.).
неполивни условия:Седма.Площ на имота:5,325

дка. (пет декара и триста двадесет и пет
кв.м).Имотът е образуван от имот № 021531.
Имот № 021533 в землището на
с.Типченица,м."Смильовец",ЕКАТТЕ 72432,
2431,60 лв. (две хиляди
община Мездра.Начин на трайно ползване:
четиристотин тридесет
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни
и един лева и шестдесет
условия:Седма.Площ на имота:117,467 дка. (сто и
ст.).
седемнадесет декара и четиристотин шестдесет и
седем кв.м).Имотът е образуван от имот № 021531.
Имот № 000275(нула, нула, нула, двеста
седемдесет и пет) в землището на с.Зли дол с
ЕКАТТЕ 31190, м."Ковачев лак" с НТП - пасище,
19.10 лв. (деветнадесет
мера, Х (десета) категория, площ на имота 6,068
лева и десет ст.)
дка (шест декара и шестесет и осем кв.м.). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници и е образуван от имот № 000272.
Имот №172018 в землището на
с.Кален,м."Свинище", ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра.Начин на трайно
891,10 лв. (осемстотин
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
деветдесет и един лева
неполивни условия:Четвърта.Площ на имота:19,802 и десет ст.)
дка. (деветнадесет декара и осемстотин и два
кв.м).Имотът е възстановен в нови граници.
Имот №172014 в землището на
с.Кален,м."Свинище", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване:Пасище,мера.Категория 1317,60 лв. (хиляда
на земята при неполивни условия:Четвърта.Площ триста и седемнадесет
на имота: 26,351 дка. (двадесет шест декара и
лева и шестдесет ст.).
триста петдесет и един кв.м).Имотът е възстановен
в нови граници.
Имот № 172021 в землището на с.Кален,
м."Свинище", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра.Начин 4450,60 лв. (четири
на трайно ползване:Пасище,мера.Категория на
хиляди четиристотин и
земята при неполивни условия:Четвърта.Площ на петдесет лева и
имота:89,011 дка. (осемдесет и девет декара и
шестдесет ст.).
единадесет кв.м).Имотът е възстановен в нови
граници.
Сграда - Православна църква "Св.Димитър" масивна,монолитна със стоманобетонна
4286,50 лв. (четири
конструкция.Застроена площ :102,70 кв.м. (сто и
хиляди двеста
две цяло и седемдесет кв.м) находяща се в УПИ
осемдесет и шест лева
ХІІІ (тринадесети),пл.№ 146 (сто четиредесет и
и петдесет ст.)
шест),кв.33 ( тридесет и трети) по плана на
с.Боденец,общ.Мездра
Имот № 042035 (нула, четиредесет и две,нула
18,60 лв. (осемнадесет
тридесет и пет) в землището на с.Старо
лева и шестдесет ст.)
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Актове

150

1414/28-11-2012

1414

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

151

1415/28-11-2012

1415

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Игнатов дол"

152

1416/28-11-2012

1416

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

153

1418/04-12-2012

1418

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Задънен дол"

154

1426/24-01-2013

1426

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буйни връх"

155

1427/24-01-2013

1427

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол"

156

1428/25-01-2013

1428

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол"

157

1429/25-01-2013

1429

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол"

158

1430/25-01-2013

1430

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешнца,м."Буйни връх"

159

1431/25-01-2013

1431

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Воева могила"
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село,местността "Брега",ЕКАТТЕ
69050,общ.Мездра.Начин на трайно
ползване:Пасище с храсти.Категория на земята при
неполивни условия:Десета. Площ на имота: 6,211
декара ( шест декара и двеста и единадесет кв.м).
Имот № 000021 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
едно) в землището на с.Старо
село,м."Говненец",ЕКАТТЕ
332,00 лв. (триста
69050,общМездра.Начин на трайно
тридесет и два лева и
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
нула ст.).
неполивни условия: Пета.Площ на имота: 8,514
дка. (осем декара и петстотин и четиринадесет
кв.м).
Имот №000208 (нула,нула,нула двеста и осем) в
землището на с.Старо село, м."Игнатов
дол",ЕКАТТЕ 69050,общ.Мездра.Начин на трайно 306,40 лв. (триста и
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
шест лева и
неполивни условия: Трета.Площ на имота: 7,418
четиридесет ст.).
дка. (седем декара и четиристотин и осемнадесет
кв.м).
Имот № 000130 (нула,нула,нула,сто и тридесет) в
землището на с.Старо село, м."Женски
386,80 лв. (триста
брод",ЕКАТТЕ 69050,общ.Мездра.Начин на трайно
осемдесет и шест лева
ползване:Пасище с храсти.Категория на земята при
и осемдесет ст.).
неполивни условия: Пета.Площ на имота: 11,020
дка. (единадесет декара и двадесет кв.м).
Имот № 000054 (нула,нула,нула,нула,петдесет и
четири) в землището на с.Кален,м."Задънен
дол",ЕКАТТЕ 35314,общ.Мездра.Начин на трайно
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 6,378
843,80 лв. (осемстотин
дка. (шест декара и триста седемдесет и осем кв.м). четиридесет и три лева
Имота попада в отдел/подотдел - 184/а и осемдесет ст.).
широколистна гора - 6,379 дка. (шест декара и
триста седемдесет и девет кв.м). Имота е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 116001 (сто и шестнадесет,нула,нула едно)
в землището на с.Върбешница,м."Буйни
връх",ЕКАТТЕ 12704,общ.Мездра.Начин на трайно 847,30 лв.(осемстотин
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
четиридесет и седем
неполивни условия:Девета.Площ на имота:92,094 лева и тридесет ст.).
дка. (деветдесет и два декара и деветдесет и четири
кв.м).
Имот № 000223 (нула,нула,нула двеста двадесет и
три) в землището на с.Върбешница,м."Буков
1495,00 лв. (хиляда
дол",ЕКАТТЕ 12704,общ.Мездра.Начин на трайно
четиристотин
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
деветдесет и пет лева и
неполивни условия:Девета.Площ на имота:162,504
нула ст.).
дка. (сто шестдесет и два декара и петстотин и
четири кв.м).
Имот № 000296 (нула,нула,нула,двеста деветдесет
и шест) в землището на с.Върбешница, м."Буков
дол", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.Начин на трайно 212,90 лв. (двеста и
ползване:Пасище,мера.Категория на земята при
дванадесет лева и
неполивни условия:Девета.Площ на имота: 29,569 деветдесет ст.).
дка. (двадесет и девет декара и петстотин
шестдесет и девет кв.м).
Имот № 172003 (сто седемдесет и
две,нула,нула,три) в землището на с.Върбешница,
м."Буков дол", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.Начин 596,10 лв. (петстотин
на трайно ползване:Пасище,мера.Категория на
деветдесет и шест лв. и
земята при неполивни условия:Осма. Площ на
десет ст.).
имота: 40,554 дка. (четиридесет декара и петстотин
петдесет и четири кв.м).
Имот № 000076 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и
шест) в землището на с.Върбешница,м."Буйни
връх",ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.Начин на
852,70 лв. (осемстотин
трайно ползване: Пасище,мера.Категория на земята петдесет и два лева и
при неполивни условия:Девета. Площ на имота:
седемдесет ст.).
92,690 дка. (деветдесет и два декара и шестотин и
деветдесет кв.м).
Имот № 163002 (сто шестдесет и
615,40 лв. (шестотин и
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Актове

160

1432/25-01-2013

1432

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Кошарата"

161

1435/06-02-2013

1435

обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Ягнешки дол"

162

1436/06-02-2013

1436

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

163

1452/20-02-2013

1452

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

164

1453/21-02-2013

1453

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

165

1454/21-02-2013

1454

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

166

1455/21-02-2013

Враца

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Гроздев камък"

167

1456/21-02-2013

1456

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален, м."Крави дол"
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три,нула,нула,две) в землището на
петнадесет лева и
с.Върбешница,м."Воева могила", ЕКАТТЕ 12704, четиридесет ст.).
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни
условия:Девета.Площ на имота: 66,887 дка.
(шестдесет и шест декара и осемстотин осемдесет
и седем кв.м).
Имот № 000295 (нула,нула,нула,двеста деветдесет
и пет) в землището на с.Върбешница,м."Кошарата",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.Начин на трайно
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
1656,00 лв. (хиляда
неполивни условия:Девета. Площ на имота:
шестотин петдесет и
179,999 дка. (сто седемдесет и девет декара и
шест лв. и нула ст.).
деветстотин деветдесет и девет кв.м).Имота попада
в: Отдел/подотдел -164/и - иглолистна гора - 0,124
дка.
Имот № 000162 (нула,нула,нула, сто шестдесет и
две) в землището на с.Старо село,м."Ягнешки дол",
1431,30 лв. (хиляда
ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин на трайно
четиристотин тридесет
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
и един лева и тридесет
неполивни условия: Десета.Площ на имота:
ст.).
414,880 дка. (четиристотин и четиринадесет декара
и осемстотин и осемдесет кв.м).
Имот № 000242 (нула,нула,нула,двеста
четиридесет и две) в землището на с.Старо
село,м."Лияче", ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра.Начин
601,80 лв. (шестстотин
на трайно ползване: Пасище,мера.Категория на
и един лева и осемдесет
земята при неполивни условия: Десета.Площ на
ст.).
имота: 222,884 дка. (двеста двадесет и два декара и
осемстотин осемдесет и четири кв.м).Имотът е
образуван от имот № 000164.
Имот № 001184 (нула,нула,едно,сто осемдесет и
четири) в землището на с.Оселна, м."Долна
Белевица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
387,00 лв. (триста
земята при неполивни условия: Девета. Площ на осемдесет и седем лева
имота: 48,376 дка. (четиридесет и осем декара и
и нула ст.).
триста седемдесет и шест кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000028 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
осем) в землището на с.Кален, м."Благьовец",
ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра.Начин на трайно
4395,40 лв. (четири
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
хиляди триста
неполивни условия: Шеста. Площ на имота:
деветдесет и пет лева и
130,816 дка. (сто и тридесет декара и осемстотин и четиридесет ст.).
шестнадесет кв.в).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000072 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и
две) в землището на с.Кален, м."Сенокос", ЕКАТТЕ
35314, общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
818,70 лв. (осемстотин
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
и осемнадесет декара и
условия: Пета. Площ на имота: 23,326 дка.
седемдесет ст.).
(двадесет и три декара и триста двадесет и шест
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000075 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и
пет) в землището на с.Кален,м."Гроздев
камък",ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра.Начин на
трайно ползване: Пасище,мера.Категория на земята 1719,30 лв. (хиляда
при неполивни условия: Девета. Площ на имота: седемстотин и
268,635 дка. (двеста шестдесет и осем декара и
деветнадесет лева и
шестстотин тридесет и пет кв.м).Имота попада в: тридесет ст.).
Отдел/подотдел - 383/в -широколистна гора - 7,737
дка.Имота е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 126016 (сто двадесет и шест,нула
535,30 лв. (петстотин
шестнадесет) в землището на с.Кален, м."Крави
тридесет и пет лева и
дол", ЕКАТТЕ 35314,общ.Мездра.Начин на трайно тридесет ст.).
ползване : Пасище,мера.Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 63,732
дка. (шестдесет и три декара и седемстотин
тридесет и два кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
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Актове

168

1457/21-02-2013

1457

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Лиска"

169

1458/22-02-2013

1458

обл.Враца, общ.Мездра, с.Върбешница, м."Буков дол"

170

1459/22-02-2013

1459

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

171

1460/22-02-2013

Враца

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

172

1461/27-02-2013

1461

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

173

1462/27-02-2013

1462

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

174

1463/27-02-2013

1463

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

175

1464/27-02-2013

1464

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

176

1465/27-02-2013

1465

обл.Враца, общ.Мездра, с.Долна Кремена, м."Андреев мост"

177

1467/27-02-2013

1466

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Попенец"
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Имот №101001 (сто и едно,нула,нула,едно) в
землището на с.Люти дол,м."Лиска", ЕКАТТЕ
3754,50 лв. (три хиляди
44759, общ.Мездра.Начин на трайно ползване :
седемстотин петдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
четири лева и петдесет
условия: Четвърта. Площ на имота : 83,433 дка.
ст.).
(осемдесет и три декара и четиристотин тридесет и
три кв.м).
Имот № 000203 (нула,нула,нула,двеста и три) в
землището на с.Върбешница, м."Буков дол",
480,10 лв.
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.Начин на трайно
(четиристотин и
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
осемдесет лева и десет
неполивни условия: Девета.Площ на имота: 57,151
ст.)
дка. (петдесет и седем декара и сто петдесет и един
кв.м).Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 018007 (нула,осемнадесе,нула,нула,седем)
в землището на с.Моравица, м."Каменица",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра.Начин на трайно
343,20 лв. (триста
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
четиридесет и три лева
неполивни условия: Десета.Площ на имота:
и двадесет ст.).
120,405 дка. (сто и двадесет декара и четиристотин
и пет кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 067001 (нула,шестдесет и
седем,нула,нула,едно) в землището на
с.Боденец,м."Върха", ЕКАТТЕ 04827,
4102,20 лв. (четири
общ.Мездра.Начин на трайно ползване: Пасище с
хиляди сто и два лева и
храсти.Категория на земята при неполивни
двадесет ст.).
условия: Шеста.Площ на имота:142,439 дка. (сто
четиридесет и два декара и четиристотин тридесет
и девет кв.м).
Имот № 000110 (нула,нула,нула,сто и десет) в
землището на с.Долна Кремена,
м."Попенец",ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.Начин на
284,60 лв. (двеста
трайно ползване: Пасище,мера.Категория на земята
осемдесет и четири
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
лева и шестдесет ст.).
4,949 дка. (четири декара и деветстотин
четиридесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000131 (нула,нула,нула,сто тридесет и
едно) в землището на с.Долна Кремена,м."Могили",
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.Начин на трайно
31,50 лв. (тридесет и
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
един лева и петдесет
неполивни условия:Четвърта.Площ на имота: 0,600
ст.).
дка. (нула цяло и шестотин дка.).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000143 (нула,нула,нула,сто четиридесет и
три) в землището на с.Долна Кремена, м."Мечин
дол", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на
97,60 лв. (деветдесет и
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
седем лева и шестдесет
земята при неполивни условия: Девета.Площ на
ст.).
имота: 13,561 дка. (тринадесет декара и петстотин
шестдесет и един кв.м).Имотът е възстановен в
съществеващи стари реални граници.
Имот № 000145 (нула,нула,нула,сто четиридесет и
пет) в землището на с.Долна Кремена,
м."Байчиновец", ЕКАТТЕ 22126,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
51,10 лв. (петдесет и
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни
един лева и десет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 7,092 дка. (седем
декара и деветдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000174 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
четири) в землището на с.Долна Кремена,
м."Андреев мост", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 183,10 (сто осемдесет и
на земята при неполивни условия: Трета. Площ на три лева и десет ст.).
имота: 3,880 дка. (три декара и осемстотин и
осемдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000292 (нула,нула,нула,двеста деветдесет 173,00 лв. (сто
и две) в землището на с.Долна Кремена,
седемдесет и три лева и
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Актове

178

1468/27-02-2013

1468

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

179

1469/27-02-2013

1469

обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Край село"

180

1470/27-02-2013

1470

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

181

1471/28-02-2013

1471

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

182

1472/28-02-2013

1472

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

183

1473/28-02-2013

1473

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

184

1474/28-02-2013

1474

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

185

1475/01-03-2013

1475

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

186

1476/01-03-2013

1476

обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Колово равнище"
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м."Попенец", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин нула ст.).
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята: Четвърта. Площ на имота: 3,008 дка. (три
декара и нула,нула,осем кв.м). Имотът е
възстановен в стари съществуващи реални
граници.
Имот № 000811 (нула,нула,нула,осемстотин и
единадесет) в землището на с.Долна Кремена,
м."Байчиновец", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 16,00 лв. (шестнадесет
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и нула ст.).
имота: 2,225 дка. (два декара и двеста двадесет и
пет к.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000866 (нула,нула,нула,осемстотин
шестдесет и шест) в землището на с.Долна
Кремена, м."Край село", ЕКАТТЕ 22126,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
367,60 лв. (триста
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни шестдесет и седем лева
условия: Четвърта. Площ на имота: 7,001 дка.
и шестдесет ст.).
(седем декара и нула,нула,един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000932 (нула,нула,нула,деветстотин
тридесет и две) в землището на с.Долна Кремена
,м."Белчов дол", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 753,10 лв. (седемстотин
на земята при неполивни условия: Трета. Площ на петдесет и три лева и
имота: 15,955 дка. (петнадесет декара и
десет ст.).
деветстотин петдесет и пет кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000305 (нула,нула,нула,триста и пет) в
землището на с.Долна Кремена, м."Белчов дол",
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра.Начин на трайно
292,40 лв. (двеста
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
деветдесет и два лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 40,614 четиридесет ст.).
дка. (четиридесет декара и шестотин и
четиринадесет кв.м).
Имот № 000328 (нула,нула,нула,триста двадесет и
осем) в землището на с.Долна
Кремена,м."Корийте", ЕКАТТЕ 22126,
3685,00 лв.(три хиляди
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
шестотин осемдесет и
Пасище,мера.Категориа на земята при неполивни
пет лева и нула ст.).
условия: Шеста.Площ на имота: 127,951 дка. (сто
двадесет и седем декара и деветстотин петдесет и
един кв.м).
Имот № 000840 (нула,нула,нула,осемстотин и
четиридесет) в землището на с.Долна
Кремена,м."Синокосин дол", ЕКАТТЕ 22126,
238,10 лв. (двеста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище, тридесет и осем лева и
мера. Категория на земята при неполивни условия: десет ст.).
Четвърта. Площ на имота: 4,141 дка. (четири декара
и сто четиридесет и един кв.м).
Имот № 307040 (триста и седем,нула четиридесет)
в землището на с.Долна Кремена,м."Байчиновец",
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
103,50 лв. (сто и три
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при
лева и петдесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 14,381
дка. (четиринадесет декара и триста осемдесет и
един кв.м).
Имот № 000028 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
осем) в землището на с.Очин дол, м."Говедарника"
, ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при
5110,80 лв. (пет хиляди
неполовни условия: Девета.Площ на имота:
сто и десет лева и
912,641 дка. (деветстотин и дванадесет декара и
осемдесет ст.).
шестотин четиридесет и един кв.м).Имота попада
в: Отдел/подотдел - 344/б - широколистна гора 19,894 дка. (деветнадесет декара и осемстотин
деветдесет и четири кв.м).
Имот № 000156 (нула,нула,нула,сто петдесет и
262,70 лв. (двеста
шест) в землището на с.Очин дол , м."Колово
шестдесет и два лева и
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Актове

187

1477/01-03-2013

1477

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

188

1478/01-03-2013

1478

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ведния камък"

189

1479/01-03-2013

1479

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол, м."Ведния камък"

190

1480/01-03-2013

1480

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

191

1481/01-03-2013

1481

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Колово равнище"

192

1482/01-03-2013

1482

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

193

1484/07-03-2013

1484

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

194

1485/07-03-2013

1485

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Дева могила"

195

1486/07-03-2013

1486

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

196

1487/07-03-2013

1487

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките"
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равнище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. начин на седемдесет ст.).
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 46,916 дка. (четиридесет и шест декара и
деветстотин и шестнадесет кв.м).Имота попада в :
Отдел/подотдел -5/а -широколистна гора - 0,020
дка. (нула цяло,нула,двадесет дка.).
Имот № 000201 (нула,нула,нула,двеста и едно) в
землището на с.Очин дол , м."Валого", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно
75,30 лв. (седемдесет и
ползване:Пасище,мера. Категория на земята при
пет лева и тридесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 8,966
дка. (осем декара и деветстотин шестдесет и шест
кв.м).
Имот № 000347 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и седем) в землището на с.Очин дол,
м."Ведния камък", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
40,30 лв. (четиридесет
Начин на трайно ползване: Пасище,мера.Категория
лева и тридесет ст.).
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 16,778 дка. (шестнадесет декара и
седемстотин седемдесет и осем кв.м).
Имот № 000362 (нула,нула,нула,триста шестдесет
и две) в землището на с.Очин дол, м."Ведния
камък", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
22,10 лв. (двадесет и
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
дав лева и десет ст.).
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 9,195 дка. (девет декара и стодеветдесет и
пет кв.м).
Имот № 000368 (нула,нула,нула,триста шестдесет
и осем) в землището на с. Очин дол,
м."Ниньовица", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.Начин 82,80 лв. (осемдесет и
на трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
два лева и осемдесет
земята при неполивни условия: Десета. Площ на ст.).
имота: 21,218 дка. (двадесет и един декар и двеста
и осемнадесет кв.м).
Имот № 000839 (нула,нула,нула,осемстотин
тридесет и девет) в землището на с.Очин дол,
3883,60 лв. (три хиляди
м."Колово равнище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
осемстотин осемдесет и
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
три лева и шестдесет
на земята при неполивни условия : Девета. Площ
ст.).
на имота : 606,810 дка. (шестотин и шест декара и
осемстотин и десет кв.м).
Имот № 001144 (нула,нула,едно,сто четиридесет и
четири) в землището на с.Очин дол,м."Шуман",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
50,90 лв. (петдесет лева
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при и деветдесет ст.).
неполивни условия : Осма. Площ на имота: 5,631
дка. (пет декара и шестотин тридесет и един кв.м).
Имот № 000178 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
осем) в землището на с.Оселна ,м."Логачница",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин на трайно
763,30 лв. (седемстотин
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
шестдесет и три лева и
неполивни условия: Осма.Площ на имота: 47,412
тридесет ст.).
дка. (четиридесет и седем декара и четиристотин и
дванадесет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000242 (нула,нула,нула,двеста
четиридесет и две) в землището на с.Оселна,
м."Дева могила", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
826,40 лв. (осемстотин
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
двадесет и шест лева и
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на
четиридесет ст.).
имота: 51,332 дка. (петдесет и един декара и триста
тридесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000338 (нула,нула,нула,триста тридесет и
осем) в землището на с.Оселна, м."Логачница",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
471,20 лв.
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при (четиристотин
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 29,625 седемдесет и един лева
дка. (двадесет и девет декара и шестотин двадесет и двадесет ст.).
и пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000348 (нула,нула,нула,триста
1026,40 лв. (хиляда
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197

1488/07-03-2013

1488

198

1489/07-03-2013

1489

199

1490/07-03-2013

1490

200

1491/07-03-2013

1491

201

1492/07-03-2013

1492
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1493/07-03-2013

1493

203

1494/07-03-2013

1494

204

1495/07-03-2013

1495

205

1496/07-03-2013

1496

четиридесет и осем) в землището на с.Оселна,
двадесет и шест лева и
м."Остриките", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин четиридесет ст.).
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
имота: 63,753 дка. (шестдесет и три декара и
седемстотин петдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000350 (нула,нула,нула,триста и петдесет)
в землищета на с.Оселна, м."Остриките", ЕКАТТЕ
54047, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
98,20 лв. (деветдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни осем лева и двадесет
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Остриките"
условия: Осма. Площ на имота: 6,683 дка. ( шест ст.).
декара и шестотин осемдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000351 (нула,нула,нула,триста петдесет и
едно) в землището на с.Оселна, м."Остриките",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
112,50 лв. (сто и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при дванадест лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките"
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 6,989
петдесет ст.).
дка. (шест декара и деветстотин осемдесет и девет
кв.м.). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000352 (нула,нула,нула,триста петдесет и
две) в землището на с.Оселна, м."Остриките",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
120,90 лв. (сто и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при двадесет лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките"
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 8,223
деветдесет ст.).
дка. (осем декара и двеста двадест и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000353 (нула,нула,нула,триста петдесет и
три) в землището на с.Оселна, м."Остриките",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
40,10 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките"
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 2,489
лева и десет ст.).
дка. (два декара и четиристотин осемдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000131 (нула,нула,нула,сто тридесет и
едно) в землището на с.Горна Бешовица, м."Попово
тръне", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на
815,80 лв. (осемстотин
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Бешовица, м."Попово тръне" трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
и петнадесет лева и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на осемдесет ст.).
имота: 113,307 дка. (сто и тринадесет декара и
триста и седем кв.м).
Имот № 000162 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
две) в землището на с. Горна Бешовица, м."Попово
тръне", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на
249,50 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Попово тръне"
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
четиридесет и девет
земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и петдесет ст.).
имота: 34,648 дка. (тридесет и четири декара и
шестотин четиридесет и осем кв.м).
Имот № 000168 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
осем) в землището на с.Горна Бешовица, м."Царево
бранище", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на 2098,70 лв. (две хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица, м."Царево бранище" трайно ползване:Пасище с храсти. Категория на
деветдесет и осем лева
земята при неполивни условия: Девета. Площ на и седемдесет ст.).
имота: 249,845 дка. (двеста четиридесет и девет
декара и осемстотин четиридесет и пет кв.м).
Имот № 000169 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
девет) в землището на с.Горна Бешовица,
м."Царево бранище", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 3569,60 лв. (три хиляди
Начин на трайно ползване: Пасище с храсти.
петстотин шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра, с.Горна Бешовица, м."Царево бранище"
Категория на земята при неполивни условия:
девет лева и шестдесет
Девета. Площ на имота: 356,962 дка. (триста
ст.).
петдесет и шест декара и деветстотин шестдесет и
два кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Царево бранище" Имот № 000305 (нула,нула,нула,триста и пет) в
587,60 лв. (петстотин
землището на с.Горна Бешовица, м."Царево
осемдесет и седем лева
бранище", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на и шестдесет ст.).
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
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Актове

206

1497/07-03-2013

1497

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Бешовица, м."Попово тръне"

207

1498/07-03-2013

1498

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

208

1499/07-03-2013

1499

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица, м."Попово тръне"

209

1500/07-03-2013

1500

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

210

1501/07-03-2013

1501

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

211

1502/07-03-2013

1502

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

212

1503/08-03-2013

1503

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

213

1504/08-03-2013

1504

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

214

1505/08-03-2013

1505

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

215

1507/11-03-2013

1507

обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Бресто"
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земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 69,958 дка. (шестдесет и девет декара и
деветстотин петдесет и осем кв.м).Имота попада в:
Отдел/подотдел -379/д1-широколистна гора-17,127
дка. ( седемнадесет декара и сто двадесет и седем
кв.м).
Имот № 000329 (нула,нула,нула,триста двадесет и
девет) в землището на с.Горна Бешовица,
м."Попово тръне", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра.
111,00 лв. сто и
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория единадесет лева и нула
на земята при неполовни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 15,421 дка. (петнадесет декара и
четиристотин двадесет и един кв.м).
Имот № 000330 (нула,нула,нула,триста и тридесет)
в землището на с.Горна Бешовица, м."Парцелите",
ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на трайно
359,60 лв. (триста
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при петдесет и девет лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 49,951 шестдесет ст.).
дка. (четиридесет и девет декара и деветстотин
петдесет и един кв.м).
Имот № 000389 (нула,нула,нула,триста осемдесет
и девет) в землището на с.Горна Бешовица,
м."Попово тръне", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра.
238,40 лв. (двеста
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория тридесет и осем лева и
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на четиридесет ст.).
имота: 33,114 дка. (тридесет и три декара и сто и
четиринадесет кв.м).
Имот № 126001 (сто двадесет и
шест,нула,нула,едно) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Върха", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 1358,40 лв. (хиляда
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория триста петдесет и осем
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и четиридесет ст.).
имота: 188,667 дка. (сто осемдесет и осем декара и
шестотин шейсет и седем кв.м).
Имот № 130001 (сто и тридесет,нула,нула,едно) в
землището на с.Горна Бешовица, м."Страната",
ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на трайно
585,50 лв. (петстотин
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при осемдесет и пет лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 69,707 петдесет ст.).
дка. (шестдесет и девет декара и седемстотин и
седем кв.м).
Имот № 211047 ( двеста и единадесет
,нула,четиридесет и седем) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Страната", ЕКАТТЕ 16122,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
2229,40 лв. (две хиляди
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
двеста двадесет и девет
условия: Осма. Площ на имота: 176,936 дка. (сто
лева и четиридесет ст.).
седемдесет и шест декара и деветстотин тридесет и
шест кв.м). Имота попада в : Отдел/подотдел -388/
б-широколистна гора-43,783 дка. (четиридесет и
три декара и седемстотин осемдесет и три кв.м).
Имот №000099 (нула,нула,нула,нула,деветдесет и
девет) в землището на с. Горна
1579,20 лв. (хиляда
Бешовица,м."Върха", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра.
петстотин седемдесет и
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
девет лева и двадесет
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
ст.).
имота: 219,330 дка. (двеста и деветнадесет декара и
триста и тридесет кв.м).
Имот № 086001 (нула,осемдесет и
шест,нула,нула,едно) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Върха", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 371,60 лв.(триста
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория седемдесет и един лева
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на и шестдесет ст.).
имота: 51,608 дка. (петдесет и един декара и
шестотин и осем кв.м).
Имот № 188001 (сто осемдесет и
осем,нула,нула,едно) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Върха", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 1402,80 лв. (хиляда
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория четиристотин и два лева
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на и осемдесет ст.).
имота: 39,965 дка. (тридесет и девет декара и
деветстотин шестдесет и пет кв.м).
Имот № 001560 (нула,нула,едно, петстотин и
412,50 лв.
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23/120

1/10/2019

Актове

216

1508/11-03-2013

1508

обл.Враца, общ.Мездра, с.Игнатица, м."Шушека"

217

1509/12-03-2013

1509

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

218

1510/12-03-2013

1510

обл.Враца, общ.Мездра, с.Крапец, м."Пърчов връх"

219

1511/12-03-2013

1511

обл.Враца, общ.Мездра, с.Крапец, м."Пърчов връх"

220

1512/12-03-2013

1512

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

221

1513/12-03-2013

1513

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

222

1514/12-03-2013

1514

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

223

1515/12-03-2013

1515

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

224

1516/12-03-2013

1516

обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Лещака"
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шестдесет) в землището на с.Игнатица, м."Бресто", (четиристотин и
ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. начин на трайно
дванадесет лева и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при петдесет ст.).
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 32,736
дка. (тридесет и два декара и седемстотин тридесет
и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 002804 (нула,нула,две,осемстотин и
четири) в землището на с.Игнатица, м."Шушека",
ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин на трайно
190,70 лв. (сто и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при деветдесет лева и
неполивни условия: Осма. Площ на имота : 12,975 седемдесет ст.).
дка. (дванадесет декара деветстотин седемдесет и
пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000236 (нула,нула,нула,двеста тридесет и
шест) в землището на с.Крапец, м."Парцелите",
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
890,30 лв. (осемстотин
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при и деветдесет лева и
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
тридесет ст.).
17,805 дка. (седемнадесет декара и осемстотин и
пет кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 012002 (нула,дванадесет,нула,нула,две) в
землището на с.Крапец, м."Пърчов връх" , ЕКАТТЕ
39483, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
584,80 лв. (петстотин
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни осемдесет и четири
условия: Шеста. Площ на имота: 17,405 дка.
лева и осемдесет ст.).
(седемнадесет декара и четиристотин и пет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 012004
(нула,дванадесет,нула,нула,четири) в землището на
с.Крапец, м."Пърчов връх", ЕКАТТЕ 39183,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
100,80 лв. (сто лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни осемдесет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 3,501 дка. (три
декара петстотин и един кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот №№ 041010 (нула,четиридесет и
едно,нула,десет) в землището на с.Крапец,
м."Селището", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин 1932,60 лв. (хиляда
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
деветстотин тридесет и
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на два лева и шестдесет
имота: 36,812 дка. (тридесет и шест декара и
ст.).
осемстотин и дванадесет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 058005 (нула,петдесет и
осем,нула,нула,пет) в землището на с.Крапец,
м."Падината", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин 664,20 лв. (шестотин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
шестдесет и четири
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и двадесет ст.).
имота: 16,220 дка. (шестнадесет декара и двеста и
двадесет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 000008 (нула,нула,нула,нула,нула,осем) в
землището на с.Царевец , м."Родината", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
177,50 лв. (сто
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седемдесет и седем лева
условия: Десета. Площ на имота: 73,945 дка.
и потдесет ст.).
(седемдесет и три декера и деветстотин
четиридесет и пет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000015 (нула,нула,нула,нула,петнадесет) в
землището на с.Царевец, м."Родината", ЕКАТТЕ
78135, общ. Мездра. начин на трайно ползване:
49,50 лв. (четиридесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и девет лева и петдесет
условия: Десета. Площ на имота: 20,615 дка.
ст.).
(двадесет декара шестотин и петнадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000067 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и 47,70 лв. (четиридесет
седем) в землището на с.Царевец , м."Лещака",
и седем лева и
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
седемдесет ст.).
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
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1/10/2019

Актове

225

1517/12-03-2013

1517

обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Беришина могила"

226

1518/12-03-2013

1518

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

227

1519/12-03-2013

1519

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

228

1520/12-03-2013

1520

обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевещ, м."Томарев дол"

229

1521/12-03-2013

1521

обл.Враца, общ.Мездра, с.Царевец, м."Цанцеви бари"

230

1522/12-03-2013

1522

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

231

1523/13-03-2013

1523

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

232

1524/13-03-2013

1524

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

233

1525/13-03-2013

1525

обл.Враца, общ. Мездра, с.Горна Кремена, м."Скоровица"
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неполивни условия: Десета. Площ на имота: 19,880
дка. (деветнадесет декара и осемсотин и осемдесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000102 (нула,нула,нула,сто и две) в
землището на с.Царевец, м."Беришина могила",
ЕКАТТЕ 78135 , общ.Мездра. Начин на трайно
55,40 лв. (петдесет и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при пет лева и четиридесет
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 23,096 ст.).
дка. (двадесет и три декара и нула деветдесет и
шест кв.м.). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000201 (нула,нула,нула,двеста и едно) в
землището на с.Царевец, м."Ж.бърдо", ЕКАТТЕ
78135, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 86,10 лв. (осемдесет и
условия: Десета. Площ на имота: 35,862 дка.
шест лева и десет ст.).
(тридесет и пет декара и осемстотин шестдесет и
два кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 012023 (нула,дванадесет,нула двадесет и
три) в землището на с.Царевец, м."Малиновец",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
721,30 лв. (седемстотин
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при двадесет и един лева и
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
тридесет ст.).
16,028 дка. (шестнадесет декара и нула двадесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 012019 (нула,дванадесет,нула,
деветнадесет) в землището на с.Царевец,
м."Томарев дол", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 1116,80лв. (хиляда сто
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на и шестнадесет лева и
имота: 31,818 дка. (тридесет и един декара и
осемдесет ст.).
осемстотин и осемнадесет кв.м).Имота е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000247 (нула,нула,нула,двеста
четиридесет и седем) в землището на с.Царевец,
м."Цанцеви бари", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 37,10 лв. (тридесет и
на земята при неполивни условия : Десета. Площ седем лева и десет ст.)
на имота : 15,479 дка. (петнадесет декара и
четиристотин седемедесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000017 (нула,нула
нула,нула,седемнадесет) в землището на с.Царевец, 3464,40 лв. (три хиляди
м."Остро бърдо", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.
четиристотин
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория шестдесет и четири
на земята: Десета. Площ на имота: 1004,171 дка.
лева и четиридесет ст.).
(хиляда и четири декара и сто седемдесет и един
кв.м).
Имот № 000174 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
четири) в землището на с.Горна Кремена,
м."Рудината", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 1654,50 лв. ( хиляда
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
шестотин петдесет и
земята при неполивни условия: Десета. Площ на четири лева и петдесет
имота: 479,575 дка. (четиристотин седемдесет и
ст.).
девет декара и петстотин седемдесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000256 (нула,нула,нула,двеста петдесет и
шест) в землището на с.Горна Кремена,
м."Рудината", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
нао трайно ползване : Пасище,мера. Категория на 343,10 лв. (триста
земята при неполивни условия : Десета. Площ на четиридесет и три лева
имота: 114,368 дка. (сто и четиринадесет декара и и десет ст.).
триста шестдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 023171 (нула,двадесет и три,сто
1287,40 лв. (хиляда
седемедесет и едно) в землището на с.Горна
двеста осемдесет и
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Актове

234

1526/13-03-2013

1526

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Йонино поле"

235

1527/13-03-2013

1527

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Добрилов връх"

236

1528/13-03-2013

1528

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

237

1529/13-03-2013

1529

обл.Враца, общ.Мездра,с.Типченица, м."Нейкова могила"

238

1530/13-03-2013

1530

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Нейкова могила"

239

1531/13-03-2013

1531

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Кълнева могила"

240

1532/13-03-2013

1532

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Равенски дел"

241

1533/13-03-2013

1533

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

242

1534/13-03-2013

1534

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Гложето"
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Кремена , м."Скоровица" , общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Кетегория на
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота : 373,163 дка. (триста седемдесет и три
декара и сто шестдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 036164 (нула,тридесет и шест,сто
шетдесет и четири) в землището на с. Горна
Кремена, м."Йонино поле", общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Трета. Площ на
имота: 10,877 дка. (десет декара и осемстотин
седемдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 038001 (нула,тридесет и
осем,нула,нула,едно) в землището на с.Горна
Кремена , м."Добрилов връх" , общ.Мездра. Начин
на трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия : Десета. Площ на
имота : 30,299 дка. (тридесет декара и двеста
деветдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 015092 (нула петнадесет,нула,деветдесет
и две) в землището на с.Горна Кремена , м."Тихова
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия : Десета. Площ на
имота : 164,493 дка. ( сто шетдесет и четири декара
и четиристотин деветдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 020138 (нула,двадесет,сто тридесет и
осем) в землището на с.Типченица, м."Нейкова
могила", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия : Шеста. Площ на
имота : 13,861 дка. (тринадесет декара и
осемстотин шестдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 020028 (нула,двадесет,нула,двадесет и
осем) в землището на с.Типченица, м."Нейкова
могила" , ЕКАТТЕ 72432 , общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Шеста . Площ на
имота : 24,324 дка. (двадесет и четири декара и
триста двадесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005295 (нула,нула,пет,двеста деветдесет и
пет) в землището на с.Типченица, м."Кълнева
могила", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия : Шеста. Площ на
имота : 129,238 дка. (сто двадесет и девет декара и
двеста тридесет и осем кв.м).
Имот № 001123 (нула,нула,едно,сто двадесет и
три) в землището на с.Типченица, м."Равенски
дел", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра.Начин на трайно
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия : Шеста. Площ на имота :
116,444 дка. ( сто и шестнадесет декара и
четиристотин четиридесет и четири кв.м).
Имот № 005304 (нула,нула,пет,триста и четири) в
землището на с.Типченица, м."Гложето", ЕКАТТЕ
72432, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия : Шеста. Площ на имота:14,581 дка.
(четиринадесет декара и петстотин осемдесет и
един кв.м).
Имот № 005476 (нула,нула,пет,четиристотин
седемдесет и шест) в землището на с.Типченица,

седем лева и
четиридесет ст.).

513,40 лв. (петстотин и
тринадесет лева и
Кмета на Община Мездра
четиридесет ст.).

72,50 лв. (седемдесет и
Кмета на Община Мездра
два лева и петдесет ст.).

493,50 лв.
(четиристотин
Кмета на Община Мездра
деветдесет и три лева и
петдесет ст.).

465,70 лв.
(четиристотин
Кмета на Община Мездра
шестдесет и пет лева и
седемдесет ст.).

817,30 лв. (осемстотин
и седемнедесет лева и Кмета на Община Мездра
тридесет ст.).

3722,10 лв. (три хиляди
седемстотин двадесет и Кмета на Община Мездра
два лева и десет ст.).

3726,20 лв. (три хиляди
седемстотин двадесет и
Кмета на Община Мездра
шест лева и двадесет
ст.).

373,30 лв. (триста
седемдесет и три лева и Кмета на Община Мездра
тридесет ст.).
37,10 лв. (тридесет и
Кмета на Община Мездра
седем лева и десет ст.).
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1535/13-03-2013

1535

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

244

1536/13-03-2013

1536

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

245

1537/13-03-2013

1537

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

246

1547/20-03-2013

1547

обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Св.Петка"

247

1548/20-03-2013

1548

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

248

1549/20-03-2013

1549

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

249

1550/20-03-2013

1550

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

250

1551/20-03-2013

1551

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

251

1552/21-03-2013

1552

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница, м."Буйни връх"
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м."Гложето", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия : Шеста. Площ на
имота : 1,289 дка. (един декар и двеста осемдесет и
девет кв.м).
Имот № 005519 (нула,нула,пет,петстотин и
деветнадесет) в землището на с.Типченица,
м."Гложето", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия : Шеста. Площ на
имота : 51,691 дка. (петдесет и един декара и
шестотин деветдесет и един кв.м).
Имот № 020086 (нула,двадесет,нула,осемдесет и
шест) в землището на с.Типченица, м."Мрамора",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия : Седма. Площ на имота :
29,134 дка. (двадесет и девет декара и сто тридесет
и четири кв.м).
Имот № 021236 (нула,двадесет и едно,двеста
тридесет и шест) в землището на с.Типченица ,
м."Мрамора", ЕКАТТЕ 72432, обл.Враца. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия : Седма. Площ на
имота : 94,858 дка. (деветдесет и четири декара и
осемстотин петдесет и осем кв.м).
Имот № 001041 (нула,нула,едно,нула,четиридесет
и едно) в землището на с.Лик, м."Св.Петка",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия : Шеста. Площ на имота:
201,221 дка. (двеста и един декара и двасета
двадесет и един кв.м). Имота попада в отдел/
подотдел : 290/о2 - иглолистна гора - 0,078 дка.
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 005049 (нула,нула,пет,нула,четиридесет и
девет) в землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия : Пета. Площ на имота : 74,591 дка.
(седемдесет и четири декара и петстотин
деветдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 008488 (нула,нула,осем,четиристотин
осемдесет и осем) в землището на с.Лик,
м."Чичера", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия : Пета. Площ на
имота : 123,097 дка. (сто двадесет и три декара и
нула,деветдесет и седем кв.м).Имота попада в
отдел/подотдел: 291/е1 - широколиста гора - 2,956
дка. Имотът е образуван от имот № 008013
(нула,нула,осем,нула,тринадесет).
Имот № 011312 (нула,единадесет,триста и
дванадесет) в землището на с.Лик, м."Върха",
общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия : Шеста. Площ на имота : 13,602 дка.
(тринадесет декара и шестотин и два кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 004095 (нула,нула,четири,нула,деветдесет
и пет ) в землището на с.Дърманци, м."Гарван",
ЕКАТТЕ 24668, общ.Мездра. начин на трайно
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия : Девета. Площ на имота :
308,319 дка. (триста и осем декара и триста и
деветнадесет кв.м). Имота попада в отдел/подотдел
: 143/ю- иглолистна гора-0,662 дка; 143/япожарище -0,594 дка. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 116048 (сто и

1902,20 лв. (хиляда
деветстотин и два лева
и двадесет ст.).

Кмета на Община Мездра

603,10 лв. (шестотин и
Кмета на Община Мездра
три лева и десет ст.).

1963,60 лв. (хиляда
деветстотин шестдесет
Кмета на Община Мездра
и три лева и шестдесет
ст.).

5795,20 лв. (пет хиляди
седемстотин деветдесет
Кмета на Община Мездра
и пет лева и двадесет
ст.).

2327,20 лв. (две хиляди
триста двадесет и седем Кмета на Община Мездра
лева и двадесет ст.).

5040,80 лв. (пет хиляди
и четиридесет лева и
Кмета на Община Мездра
осемдесет ст.).

391,70 лв. (триста
деветдесет и един лева
и седемдесет ст.).

Кмета на Община Мездра

3083,20 лв.(три хиляди
осемдесет и три лева и Кмета на Община Мездра
двадесет ст.).

812,60 лв. (осемстотин Кмета на Община Мездра
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Актове

252

1553/21-03-2013

1553

обл.Враца, общ.Мездра, с.Върбешница, м."Буйни връх"

253

1554/21-03-2013

1554

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

254

1555/21-03-2013

1555

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

255

1556/21-03-2013

1556

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

256

1557/22-03-2013

1557

обл.Враца, общ.Мездра,с.Оселна,м."Дева могила"

257

1558/22-03-2013

1558

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Дева могила"

258

1559/25-03-2013

1559

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

259

1560/25-03-2013

1560

обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица, м."Павитанец"
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шестнадесет,нула,четиридесет и осем) в землището и дванадесет лева и
на с.Върбешница, м."Буйни връх", ЕКАТТЕ 12704, шестдесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия : Девета. Площ на имота : 88,325 дка.
(осемдесет и осем декара и триста двадесет и пет
кв.м).Имотът е образуван от имот № 116001 (сто и
шестнадесет,нула,нула,шест).
Имот № 116047 (сто и
шестнадесет,нула,четиридесет и седем) в
землището на с.Върбешница, м."Буйни връх",
4975,10 лв. (четири
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
хиляди деветстотин
ползване : Гробище. Категория на земята при
седемдесет и пет лева и
неполивни условия : Девета. Площ на имота: 3,769
десет ст.).
дка. (три декара и седемстотин шестдесет и девет
кв.м). Имотът е образуван от имот № 116001 (сто и
шестнадесет,нула,нула,едно).
Имот № 064002 (нула,шестдесет и
четири,нула,нула,две) в землището на с.Боденец,
м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
4000,00 лв. (четири
земята при неполивни условия : Шеста. Площ на хиляди лева и нула ст.).
имота : 100,000 дка. (сто декара и нула кв.м).
Имотът е образуван от имот № 064001
(нула,шестдесет и четири,нула,нула,едно).
Имот № 064003 (нула,шестдесет и
четири,нула,нула,три) в землището на с.Боденец,
м."Върха" , ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на 5577,60 лв. (пет хиляди
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
петстотин седемдесет и
земята при неполивни условия : Шеста. Площ на седем лева и шестдесет
имата : 166,000 дка. (сто шестдесет и шест декара и ст.).
нула кв.м). Имототът е образуван от имот № 064001
(нула,шестдесет и четири,нула,нула,едно).
Имот № 064004 (нула,шестдесет и
четири,нула,нула,четири) в землището на
с.Боденец, м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра.
7818,70 лв. (седем
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
хиляди осемстотин и
Категория на земята при неполивни условия :
осемнадесет лева и
Шеста. Площ на имота : 212,464 дка. (двеста и
седемдесет ст.).
дванадесет декара и четиристотин шестдесет и
четири кв.м). Имотът е образуван от имот №
064001 (нула,шестдесет и четири,нула,нула,едно).
Имот № 000263 (нула,нула,нула,двеста шестдесет
и три) в землището на с.Оселна, м."Дева могила",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
241,50 лв. (двеста
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
четиридесет и един
неполивни условия: Осма. Площ на имота : 15,000
лева и петдесет ст.).
дка. (петнадесет декара и нула кв.м). Имотът е
образуван от имот № 000242 (нула,нула,нула,двеста
четиридесет и две).
Имот № 000328 (нула,нула,нула,триста двадесет и
осем) в землището на с.Оселна, м."Дева могила",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
534,10 лв. (петстотин
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
тридесет и четири лева
неполивни условия : Осма. Площ на имота : 36,332
и десет ст.).
дка. (тридесет и шест декара и триста тридесет и
два кв.м). Имотът е образуван от имот № 000242
(нула,нула,нула,двеста четиридесет и две).
Имот № 000029 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
девет) в землището на с.Цаконица, м."Совата",
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
1245,70 лв. (хиляда
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
двеста четиридесет и
неполивни условия : Девета. Площ на имота :
пет лева и седемдесет
194,639 дка. (сто деветдесет и четири декара и
ст.).
шестотин тридесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000049 (нула,нула,нула,нула,четиридесет 9,10 лв. (девет лева и
и девет) в землището на с.Цаконица,
десет ст.).
м."Павитанец", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девата. Площ на
имота : 1,269 дка (един декар и двеста шестдесет и

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра
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Актове

260

1561/25-03-2013

1561

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

261

1562/25-03-2013

1562

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

262

1563/25-03-2013

1563

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

263

1564/25-03-2013

1564

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

264

1565/25-03-2013

1565

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

265

1566/26-03-2013

1566

обл.Враца, общ.Мездра, с.Цаконица, м."Герчов мост"

266

1567/26-03-2013

1567

обл.Враца,общ.Мездра, с.Цаконица, м."До лозето"

267

1568/26-03-2013

1568

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

268

1569/26-03-2013

1569

обл.Враца, общ.Мездра, с.Цаконица, м."Лозетата"
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девет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000047 (нула,нула,нула,нула,четиридесет
и седем) в землището на с.Цаконица,
м."Павитанец", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
43,00 лв. (читиридесет
земята при неполовни условия : Десета. Площ на и три лева и нула ст.).
имота : 14,319 дка. (четиринадест декара и триста и
деветнадест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000045 (нула,нула,нула,нула,четиридесет
и пет) в землището на с.Цаконица, м."Лозетата" ,
ЕКАТТЕ 78015, общ. Мездра. Начин на трайно
306,40 лв. (триста и
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
шест лева и
неполивни условия : Седма. Площ на имота :
четиридесет ст.).
17,024 дка (седемнадесет декара и нула двадесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в съществувщи
стари реални граници.
Имот № 000054 (нула,нула,нула,нула,петдесет и
четири) в землището на с.Цаконица, м."Павитанец"
, ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
120,10 лв. (сто и
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
двадесет лева и десет
неполивни условия : Девета. Площ на имота :
ст.).
15,015 дка. (петнадесет декара и нула петнадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000057 (нула,нула,нула,нула,петдесет и
седем) в землището на с.Цаконица, м."Рупея" ,
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
88,20 лв. (осемдесет и
неполивни условия : Девета. Площ на имота :
осем лева и двадесет
11,031 дка ( единадесет декара и нула тридесет и
ст.).
един кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел : 199/б
-широколистна гора - 0,134 дка. Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000063 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и
три) в землището на с.Цаконица, м."Герговец" ,
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
2149,60 лв. (две хиляди
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
сто четиридесет и девет
неполивни условия : Пета. Площ на имота : 47,769
лева и шестдесет ст.).
дка. (четиридесет и седем декара и седемстотин
шестдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000066 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и
шест) в землището на с.Цаконица, м."Герчов мост"
, ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
136,00 лв. (сто
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
тридесет и шест лева и
неполивни условия : Девета. Площ на имота :
нула ст.).
18,895 дка. (осемнадесет декара и осемстотин
деветдесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000067 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и
седем) в землището на с.Цаконица, м."До лозето",
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
29,90 лв. (двадесет и
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
девет лева и деветдесет
неполивни условия : Девета. Площ на имота : 4,155
ст.).
дка. (четири декара и сто петдесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот №№ 000068 (нула,нула,нула,нула,шестдесет
и осем) в землището на с.Цаконица, м."Рупея",
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
194,00 лв. (сто
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
деветдесет и четири
неполивни условия : Девета. Площ на имота :
лева и нула ст.).
26,948 дка. (двадесет и шест декара и деветстотин
четиридесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000078 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и 82,50 лв. (осемдесет и
осем) в землището на с.Цаконица, м."Лозетата" ,
два лева и петдесет ст.).
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия : Девета. Площ на имота :
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269

1570/26-03-2013

1570

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

270

1572/28-03-2013

1572

обл.Враца, общ.Мездра, с.Старо село, м."Бренов дол"

271

1575/04-04-2013

1575

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

272

1576/04-04-2013

1576

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

273

1577/04-04-2013

1577

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

274

1587/05-04-2013

1587

обл.Враца, общ.Мездра, с.Ослен Криводол, м."Ведни ливади"

275

1595/18-04-2013

1595

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

276

1596/18-04-2013

1596

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

277

1597/18-04-2013

1597

обл.Враца, общ.Мездра, с.Дърманци, м."Чучуковец"
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12,894 дка. (дванадесет декара и осемстотин
деветдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 085013 (нула,осемдесет и
пет,нула,тринадесет) в землището на с.Цаконица,
м."Коларица", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин
593,80 лв. (петстотин
на трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
деветдесет и три лева и
земята при неполивни условия : Пета. Площ на
осемдесет ст.).
имота : 14,500 дка. (четиринадесет декара и
петстотин кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 000171 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
едно) в землището на с.Старо село, м."Бренов дол"
, ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при 4,90 лв. (четири лева и
неполивни условия: Десета. Площ на имота : 2,060 деветдесет ст.).
дка. ( два декара и нула шестдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 011081 (нула, единадесет,нула,осемдесет
и едно) в землището на с.Лик,м."Воилица",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
492,80 лв.
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при (четиристотин
неполивни условия : Шеста. Площ на имота :
деветдесет и два лева и
19,249 дка. (деветнадесет декара и двеста
осемдесет ст.).
четиридесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 011084 (нула,единадесет,нула,осемдесет и
четири) в землището на с. Лик , м."Воилица" ,
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
625,40 лв. (шестотин
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
двадесет и пет лева и
неполивни условия : шеста. Площ на имота : 24,431
четиридесет ст.)
дка (двадесет и четири декара и четиристотин
тридесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществувщи стари реални граници.
Имот № 008015 (нула,нула,осем,нула,петнадесет) в
землището на с.Лик , м."Чичера", ЕКАТТЕ 43654 ,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
5639,60 лв. (пет хиляди
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни шестотин тридесет и
условия : Пета. Площ на имота : 137,719 дка (сто девет лева и шестдесет
тридесет и седем декара и седемстотин и
ст.).
деветнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000900 (нула,нула,нула,деветстотин) в
землището на с.Ослен Криводол , м."Ведни ливади"
, ЕКАТТЕ 54256 , общ.Мездра. Начин на трайно
6645,40 лв. (шест
ползване : Пасище с храсти. Категория на земята хиляди шестотин
при неполивни условия : Осма.Площ на имота :
четиридесет и пет лева
452,070 дка. (четиристотин петдесет и два декара и и четиридесет ст.).
нула, седемдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000179 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
девет) в землището на с.Старо село , м."Осене" ,
ЕКАТТЕ 69050 , общ.Мездра. Начин на трайно
1757,60 лв. (хиляда
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при седемстотин петдесет и
неполивни условия : Десета. Площ на имота :
седем лева и шейсет
732,322 дка. (седемстотин тридесет и два декара и ст.).
триста двадесет и два кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000155 (нула,нула,нула,сто петдесет и
пет) в землището на с.Старо село, м."Смърдан" ,
ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра. Начин на трайно
579,10 лв. (петстотин
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
седемдесет и девет лева
неполивни условия : Десета. Площ на имота :
и десет ст.).
241,300 дка. (двеста четиридесет и един декара и
триста кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 009219 (нула,нула,девет,двеста и
891,50 лв. (осемстотин
деветнадесет) в землището на с.Дърманци ,
деветдесет и един лева
м."Чучуковец", ЕКАТТЕ 24668 , общ.Мездра.
и петдесет ст.).
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
Категория на земята при неполивни условия :
Девета. Площ на имота : 123,825 дка. (сто двадесет
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1598/24-04-2013

1597
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1603/29-04-2013

280

1604/29-04-2013

1604

281

1605/29-04-2013

1605
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1606/29-04-2013
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1607/29-04-2013

1607

284

1608/29-04-2013

1608

285

1609/07-05-2013

1609

286

1610/07-05-2013

и три декара и осемстотин двадесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000130 (нула, нула, нула, сто и тридесет) в
землището на с.Долна Кремена, ЕКАТТЕ 22126,
общ.Мездра, с НТП - пасище, мера. Категория на
65,90 лв. (шестдесет и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Долна Кремена, м."Долен Заминец" земята при неполивни условия -шеста. Площ на
пет лева и деведесет ст.)
имота - 2,575 дка (два декара и петстотин и
седемдесет и пет кв.м.). Имотът е въстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 017141 (нула,седемнадесет,сто
четиридесет и едно) в землището на с.Типченица,
2525,60 лв. (две хиляди
м."Ивановец", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин
петстотин двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра, с.Типченица, м."Ивановец"
на трайно ползване : Водостоп.
пет лева и шестдесет
съоръжение.Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Шеста.Площ на имота :1,750 дка. (един
декар и седемстотин и петдесет кв.м).
Имот № 013012 (нула,тринадесет,нула,дванадесет)
в землището на с.Горна Кремена, м."Драг. дол"
,ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.Начин на трайно
88,70 лв. (осемдесет и
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Драг. дол"
осем лева и седемдесет
неполивни условия: Десета. Площ на имота:32,854
ст.).
дка. (тридесет и два декара и осемстотин петдесет
и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 013065 (нула, тринадесет,нула шестдесет
и пет) в землището на с.Горна Кремена, м."Долна
диненица", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
255,00 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Долна диненица" земята при неполивни условия : Десета. Площ на петдесет и пет лева и
имота: 94,438 дка (деветдесет и четири декара и
нула ст.).
четиристотин тридесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000171 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
едно) в землището на с.Горна Кремена,
м."Плочата", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
485,90 лв.
на трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
(четиристотин
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Плочата"
земята при неполивни условия:Девета. Площ на
осемдесет и пет лева и
имота : 75,915 дка. (седемдесет и пет декара и
деветдесет ст.).
деветстотин и петнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000075 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и
пет) в землището на с.Горна Кремена, м."Татарска
падина", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
529,90 лв. (петстотин
обл.Враца, общ.Мездра,с.Горна Кремена, м."Татарска падина" трайно ползване : Пасище с храсти.Категория на
двадесет и девет лева и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на деветдесет ст.).
имота : 73,602 дка. (седемдесет и три декара и
шестотин и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 010682 (нула,десет,шестотин осемдесет и
две) в землището на с.Царевец, м."Костомар",
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
145,90 лв. (сто
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Костомар"
четиридесет и пет лева
условия: Десета. Площ на имота: 54,045 дка.
и деветдесет ст.).
(петдесет и четири декара и нула четиридесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 039016 (нула,тридесет и
девет,нула,шестнадесет) в землището на с.Старо
село, м."Краище", ЕКАТТЕ 69050 , общ.Мездра.
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
2031,90 лв. (две хиляди
обл.Враца, общ.Мездра, с.Старо село, м."Краище"
Категория на земята при неполивни условия :
тридесет и един лева и
Седма. Площ на имота: 107,506 дка. (сто и седем деветдесет ст.).
декара и петстотин и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Старо село, м."Гладния връх"
Имот № 031101 (нула,тридесет и едно,сто и едно) 5637,70 лв. (пет хиляди
в землището на с.Старо село, м."Гладния връх",
шестотин тридесет и
ЕКАТТЕ 69050 , общ.Мездра. Начин на трайно
седем лева и седемдесет
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при ст.).
неполивни условия : Шеста. Площ на имота :
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1611/07-05-2013

1611

обл.Враца, общ.Мездра, с.Старо село, м."Гладния връх"

288

1612/08-05-2013

1612

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

289

1618/14-05-2013

1618

обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Бешовица, м."Латински
гробища"

290

1619/15-05-2013

1619

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Под корията"

291

1620/15-05-2013

1620

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Под корията"

292

1621/15-05-2013

1621

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Под корията"

293

1622/15-05-2013

1622

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Барата"

294

1623/15-05-2013

1623

обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Барата"
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167,788 дка. (сто шестдесет и седем декара и
седемстотин осемдесет и осем кв.м). Имота попада
в : Отдел/подотдел - 282/ч-нелесопригодна площ 0,091 дка. Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници. Имотът е образуван от имот
№ 031099 (нула,тридесет и едно,нула,деветдесет и
девет).
Имот № 031102 (нула,тридесет и едно,сто и две) в
землището на с.Старо село, м."Гладния връх",
ЕКАТТЕ69050, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при 8363,90 лв. (осем
неполивни условия: Шеста. Площ на имота :
хиляди триста
248,926 дка. (двеста четиридесет и осем декара и шестдесет и три лева и
деветстотин двадесет и шест кв.м.).Имотът е
деветдесет ст.).
образуван от имот № 031099 (нула, тридесет и едно
, нула,деветдесет и девет). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000169 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
девет ) в землището на с.Старо село, м."Въртопа" ,
ЕКАТТЕ 69050 , общ.Мездра. Начин на трайно
1826,40 лв. (хиляда
ползване : Пасище с храсти. Категория на земята
осемстотин двадесет и
при неполивни условия : Десета. Площ на имота :
шест лева и
487,043 дка. (четиристотин осемдесет и седем
четиридесет ст.).
декара и нула,четиридесет и три кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000343 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и три) в землището на с.Горна
Бешовица , м."Латински гробища", ЕКАТТЕ 16122 693,60 лв. (шестотин
, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
деветдесет и три лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни шестдесет ст.).
условия : Четвърта. Площ на имота : 12,063 дка.
(дванадесет декара и нула,шестдесет и три кв.м).
Имот № 051040 (нула,петдесет и
едно,нула,четиридесет) в землището на с. Руска
бела, м."Под корията", ЕКАТТЕ 63450,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 21,00 лв. (двадесет и
условия : Трета. Площ на имота: 0,339 дка. (нула един лева и нула ст.).
декара и триста тридесет и девет кв.м). Имота
попада в : Отдел/подотдел - 401/д-широколистна
гора - 0,339 дка.(нула декара и триста тридесет и
девет кв.м).
Имот № 051043 (нула,петдесет и
едно,нула,четиридесет и три) в землището на
с.Руска бела, м."Под корията", ЕКАТТЕ 63450,
общ.Мездра,. Начин на трайно ползване :
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 35,30 лв. (тридесет и
условия: Пета. Площ на имота : 0,861 дка. (нула
пет лева и тридесет ст.).
декара и осемстотин шестдесет и един кв.м). Имота
попада в : Отдел/подотдел -401/г- широколистна
гора - 0,861 дка. (нула декара и осемстотин
шестдесет и един кв.м).
Имот № 051044 (нула,петдесет и
едно,нула,четиридисет и четири) в землището на
с.Руска бела, м."Под корията", ЕКАТТЕ 63450,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
24,20 лв. (двадесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
четири лева и двадесет
условия : Пета. Площ на имота: 0,590 дка. (нула
ст.).
декара и петстотин и деветдесет кв.м). Имота
попада в : Отдел/подотдел - 401/г - шириколистна
гора - 0,590 дка. ( нула декара и петстотин и
деветдесет кв.м).
Имот № 069014 (нула,шестдесет и
девет,нула,четиринадесет) в землището на с.Руска
бела, м."Барата", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
22,60 лв. (двадесет и
Категория на земята при неполивни условия : Пета. два лева и шестдесет
Площ на имота : 0,552 дка. (нула декара и
ст.).
петстотин петдесет и два кв.м). Имота попада в :
Отдел/подотдел - 401/г - шроколистна гора - 0,552
дка. ( нула декара и петстотин петдесет и два кв.м).
Имот № 069019 (нула,шестдесет и
235,20 лв. (двеста
девет,нула,деветнадесет) в землището на с.Руска
тридесет и пет лева и
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Актове

295

1628/21-05-2013

1628

обл.Враца, общ. Мездра, с.Царевец, м."Торишката рудина"

296

1629/30-05-2013

1629

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,м."Кретска падина"

297

1630/30-05-2013

1630

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

298

1631/30-05-2013

1631

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

299

1632/30-05-2013

1632

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Под шосето"

300

1633/30-05-2013

1633

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

301

1634/31-05-2013

1634

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Голия връх"

302

1635/31-05-2013

1635

обл.Враца,общ.Мездра, с.Крапец, м."Голия връх"
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бела, м."Барата" , ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
двадесет ст.).
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
Категория на земята при неполивни условия :
Седма. Площ на имота : 12,442 дка. (дванадесет
декара и четиристотин четиридесет и два кв.м).
Имота попада в : Отдел/подотдел - 401/г широколистна гора - 0,869 дка. (нула,декара и
осемстотин шестдесет и девет кв.м).
Имот № 000483 (нула,нула,нула,четиристотин
осемдесет и три) в землището на
с.Царевец,м."Торишката рудина" , ЕКАТТЕ 78135, 369,30 лв. (триста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
шетдесет и девет лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни тридесет ст.).
условия : Десета. Площ на имота : 123,101 дка. (сто
двадесет и три декара и сто и един кв.м).
Имот № 007027 (нула,нула,седем,нула,двадесет и
седем) в землището на с.Крета,м."Кретска падина",
ЕКАТТЕ 39709, общ.Мездра.Начин на трайно
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при 580,00 лв. (петстотин и
неполивни условия : Девета. Площ на имота :
осемдесет лева и нула
69,048 дка. (шестдесет и девет декара и
ст.).
нула,четиридесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 003002 (нула,нула,три,нула нула,две) в
землището на с.Крета , м."Бадинец", ЕКАТТЕ
39709, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 10,047 дка. (десет 72,30 лв. (седемдесет и
декара и нула,четиридесет и седем кв.м).Имота
два лева и тридесет ст.).
попада в: Отдел/подотдел : 151/б-иглолистна гора 1,386 дка;151/ю-широколистна гора-2,931 дка.
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 003005 (нула,нула,три,нула,нула,пет) в
землището на с.Крета, м."Бадинец", ЕКАТТЕ
39709, общ.Мездра. Нчин на трайно ползване :
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни
388,70 лв. (триста
условия : Девета. Площ на имота: 46,279 дка.
осемдесет и осем лева и
(четиридесет и шест декара и двеста седемдесет и
седемдесет ст.).
девет кв.м). Имота попада в : Отдел/подотдел: 151/
о-иглолистна гора-1,170 дка.;151/ю-широколистна
гора-18,126 дка. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 073009 (нула,седемдесет и
три,нула,нула,девет) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Под шосето",ЕКАТТЕ
16122,общ.Мездра.Начин на трайно ползване :
196,10 лв. (сто
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни деветдесет и шест лева
условия : Четвърта. Площ на имота: 4,104 дка.
и десет ст.).
(четири декара и сто и четири кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000271 (нула,нула,нула,двеста седемдесет
и едно) в землището на с.Горна
Бешовица,м."Бачвар",ЕКАТТЕ
196,10 лв. (сто
16122,общ.Мездра.Начин на трайно ползване :
деветдесет и шест лева
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и десет ст.)
условия :Четвърта. Площ на имота: 3,410 дка (три
декара и четиристотин и десет кв.м).
Имот № 033001 (нула,тридесет и
три,нула,нула,едно) в землището на с.Крапец,
м."Голия връх", ЕКАТТЕ 39483,общ.Мездра. Начин
538,50 лв. (петстотин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
тридесет и осем лева и
земята при неполивни условия : Четвърта. Площ на
петдесет ст.).
имота : 10,257 дка. (десет декара и двеста петдесет
и седем кв.м). Имотът е възтановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 033003 (нула,тридесет и
237,70 лв. (двеста
три,нула,нула,три) в землището на с.Крапец,
тридесет и седем лева и
м."Голия връх", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра.
седемдесет ст.).
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
Категория на земята при неполивни условия :
Четвърта. Площ на имота : 4,527 дка (четири декара
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1/10/2019

Актове

303

1636/31-05-2013

1636

обл.Враца, общ.Мездра,с.Крапец,м."Голия връх"

304

1637/31-05-2013

1637

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Голия връх"

305

1638/31-05-2013

1638

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец, м."Голия връх"

306

1639/31-05-2013

1639

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,ПИ 000026

307

1640/03-06-2013

1640

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,м."Криви орници"

308

1641/03-06-2013

1641

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Салски връх"

309

1644/06-06-2013

1644

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Дедово Хр. кладенче"
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и петстотин двадесет и седем кв.м). Имототът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 033005 (нула,тридесет и
три,нула,нула,пет) в землището на с.Крапец,
м."Голия връх", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
128,80 лв. (сто двадесет
Категория на земята при неполивни условия :
и осем лева и осемдесет Кмета на Община Мездра
Четвърта. Площ на имота : 2,453 дка (два декара и ст.).
четиристотин петдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 003005 (нула,нула,три,нула,нула,пет) в
землището на с.Крапец, м."Голия връх", ЕКАТТЕ
39483, общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
188,90 лв. (сто
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
осемдесет и осем лева и Кмета на Община Мездра
условия : Четвърта. Площ на имота : 3,599 дка. (три
деветдесет ст.).
декара и петстотин деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 033020 (нула,тридесет и три,нула
,двадесет) в землището на с.Крапец, м."Голия
връх", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
115,40 лв. (сто и
земята при неполивни условия : Четвърта. Площ на петнадесет лева и
Кмета на Община Мездра
имота : 2,198 дка (два декара и сто деветдесет и
четиридесет ст.).
осем кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.Имотът е образуван от имот № 033018
(нула тридесет и три,нула,осемнадесет).
Сграда-защитено жилище,монолитна със
стоманобетонова гредова конструкция на два
етажа.Първият етаж се състои от : Входна
площадка,предверие,котелно помещение,баняWC,кухня- столова,дневна,служебен
офис,стълбище за втория етаж и тераса- ЗП - 64,87
кв.м.Втрият етаж се състои от : Козирка -балкон
към стълбищна площадка, входно
предверие,дрешник,баня - WC,три спални-всяка за
по две лица,балкон - ЗП-64,82 кв.м.РЗП- 129,69
Дом за деца и младежи с
10 427,30 лв. (десет
нк.м.Въведена н експлоатация с Удостоверие
умствена изостаналост с
хиляди четиристотин
№29/19.12.2007 г. Сграда-/преустроени три броя
Протокол № 21/05.03.1993 г.
двадесет и седем лева и
гаражи в терапевтична работилница/,монолитна със
на Общински съвет
тридесет ст.).
стоманобетонова носеща конструкция,на два
гр.Мездра.
етажа.Първият етаж се състои от: Гараж със
ЗП-21,96 кв.м,две работилници със ЗП
съответно-18,30 кв.м и 22,27 кв.м.ЗП на първи етаж
- 76,70 кв.м.Вторият етаж се състои от : Две
работни помещения със ЗП съответно 39,45 кв.м и
16,24 кв.м;тоалетна,предверие и външна стълба.ЗП
на втори етаж- 76,70 кв.м.ЗРП - 153,40
кв.м.Въведена в експлоатация с Удостоверение №
16/31.07.2012 г.
Имот № 008029 (нула,нула,осем,нула,двадесет и
девет) в землището на с.Крета, м."Криви орници",
ЕКАТТЕ 39709, общ.Мездра. Начин на трайно
439,00 лв.
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при (четиристотин тридесет Кмета на Община Мездра
неполивни условия : Девета. Площ на имота :
и девет лева и нула ст.).
57,758 дка. (петдесет и седем декера и седемстотин
петдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 034122 (нула,тридесет и четири,сто
двадесет и две) в землището на с.Ослен Криводол,
м."Салски връх", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
Категория на земята при неполивни условия :
Шеста. Площ на имота: 35,656 дка. (тридесет и пет 1026,90 лв. (хиляда
декара и шестотин петдесет и шест кв.м).Имотът е двадесет и шест лева и Кмета на Община Мездра
възстановен в съществуващи стари реални
деветдесет ст.).
граници. Имота попада в: Отдел/подотдел - 298/гшироколистна гора-0,012 дка. (нула цяло и нула
дванадесет декара).Имотът е образуван от имот №
000572 (нула,нула,нула,петстотин седемдесет и
две).
Имот № 218004 (двеста и
19850,50 лв.
Кмета на Община Мездра
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Актове

310

1645/06-06-2013

1645

обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Ведни ливади"

311

1648/10-06-2013

1648

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

312

1649/11-06-2013

1649

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

313

1658/24-06-2013

1658

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

314

1659/24-06-2013

1659

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

315

1660/24-06-2013

1660

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

316

1661/24-06-2013

1661

обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Дедово Хр. кладенче"
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осемнадесет,нула,нула,четири) в землището на
(деветнадесет хиляди
с.Кален, м."Дедово Хр. кладенче", ЕКАТТЕ 35314, осемстотин и петдесет
общ.Мездра.Начин на трайно ползване :
лева и петдесет ст.).
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия : Пета. Площ на имота : 442,597 дка.
(четиристотин четиридесет и два декара и
петстотин деветдесет и седем кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.Имотът е образуван от имот № 000003
(нула,нула,нула,нула,нула,три). Имота попада в:
Отдел/подотдел - 384/з- широколистна гора-6,000
дка;384/и-широколистна гора-7,531 дка;384/сшироколистна гора-20,667 дка.
Имот № 000904 (нула,нула,нула,деветстотин и
четири) в землището на с.Ослен Криводол
,м."Ведни ливади", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра.
4415,20 лв. (четири
Начин на трайно ползване : Пасище с
хиляди четиристотин и
храсти.Категория на земята при неполивни условия петнадесет лева и
: Осма. Площ на имота : 300,353 дка. (триста декара двадесет ст.).
и триста петдесет и три кв.м). Имотът е образуван
от имот № 000900 (нула,нула,нула,деветстотин)
Имот №000097 (нула,нула,нула,нула,деветдесет и
седем) в землището на с.Царевец, м."Остро бърдо",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при 1014,60 лв. (хиляда и
неполивни условия: Десета. Площ на имота :
четиринадесет лева и
322,081 дка. (триста двадесет и два декара и
шестдесет ст.).
нула,осемдесет и един кв.м). Имотът е образуван от
имот № 000017
(нула,нула,нула,нула,седемнадесет).
Имот № 128127 (сто двадесет и осем,сто двадесет
и седем) в землището на с.Люти дол, м."Мала
река", ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
11,80 лв. (единадесет
земята при неполовни условия : Седма. Площ на
лева и осемдесет ст.).
имота: 0,625 дка. (нула декара и шестстотин
двадесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 218005 (двеста и
осемнадесет,нула,нула,пет) в землището на
с.Кален, м."Дедово Хр. кладенче", ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивини 20,50 лв. (двадесет лева
условия: Пета. Площ на имота : 0,500 дка. (нула
и петдесет ст.).
декара и петстотин кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.Имотът е
образуван от имот № 000003
(нула,нула,нула,нула,нула,три).
Имот № 218006 (двеста и осемнадесет,нула,нула
шест) в землището на с.Кален, м."Дедово Хр.
кладенче", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
143,70 лв. (сто
земята при неполивни условия : Пета. Площ на
четиридесет и три лева
имота : 3,509 дка. ( три декара и петстотин и девет и седемдесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.Имотът е образуван от имот №
000003 (нула,нула,нула,нула,нула,три).
Имот № 218007 (двеста и
осемнадесет,нула,нула,седем) в землището на
с.Кален, м."Дедово Хр. кладенче", ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
61,40 лв. (шестдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
един лева и
условия: Пета. Площ на имота : 1,500 дка. (един
четиридесет ст.).
декар и петстотин кв.м). Имотът е образуван от
имот № 000003 (нула,нула,нула,нула,нула,три).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 218008 (двеста и осемнадесет
1419,70 лв. (хиляда
,нула,нула,осем) в землището на с.Кален,
четиристотин и
м."Дедово Хр. кладенче" , ЕКАТТЕ 35314,
деветнадесет лева и
общ.Мездра.Начин на трайно ползване :
седемдесет ст.).
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия : Пета. Площ на имота : 34,669 дка.
(тридесет и четири декара и шестотин шестдесет и
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1662/25-06-2013
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обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Чичера"
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обл.Враца, общ.Мездра, с.Брусен, имот № 009027
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Метиляв дол"
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девет кв.м). Имотът е образуван от имот № 000003
(нула,нула,нула,нула,нула,три). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000901 (нула,нула,нула,деветстотин и
едно) в землището на с.Ослен Криводол,м."Ведни
ливади", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
874,90 лв. (осемстотин
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
седемдесет и четири
имота: 59,516 дка. (петдесет и девет декара и
лева и деветдесет ст.).
петстотин и шестнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 000900
(нула,нула,нула,деветстотин).
Имот № 000902 (нула,нула,нула,деветстотин и две)
в землището на с.Ослен Криводол, м."Ведни
ливади", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
358,00 лв. (триста
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
петдесет и осем лева и
имота: 24,351 дка. (двадесет и четири декара и
нула ст.).
триста петдесет и един кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 000900
(нула,нула,нула,деветстотин).
Имот № 000903 (нула,нула,нула,деветстотин и три)
в землището на с.Ослен Криводол, м."Ведни
ливади", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
997,40 лв. (деветстотин
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
деветдесет и седем лева
имота: 67,851 дка. (шестдесет и седем декара и
и четиридесет ст.).
осемстотин петдесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 000900
(нула,нула,нула,деветстотин).
Имот № 000091 (нула,нула,нула,нула,деветдесет и
едно) в землището на с.Царевец, м."Остро бърдо",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра.Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
757,50 лв. (седемстотин
неполивни условия: Десета. Площ на имота:
петдесет и седем лева и
240,474 дка. (двеста и четиридесет декара и
петдесет ст.).
четиристотин седемдесет и четири кв.м). Имотът е
образуван от имот № 000017
(нула,нула,нула,нула,седемнадесет).
Имот № 000095 (нула,нула,нула,нула,деветдесет и
пет) в землището на с.Царевец, м."Остро бърдо",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
1314,40 лв. (хиляда
неполивни условия: Десета. Площ на имота:
триста и четиринадесет
417,262 дка. (четиристотин и седемнадесет декара лева и четиридесет ст.).
и двеста шестдесет и два кв.м). Имотът е образуван
от имот № 000017
(нула,нула,нула,нула,седемнадесет).
Имот № 000111 (нула,нула,нула,сто и единадесет)
в землището на с.Царевец, м."Остро бърдо",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
84,00 лв. (осемдесет и
неполивне условия: Десета. Площ на имота: 24,354 четири лева)
дка. (двадесет и четири декара и триста петдесет и
четири кв.м). Имотът е образуван от имот №
000017 (нула,нула,нула,нула,седемнадесет).
Имот № 008016(нула, нула, осем, нула, едно, шест)
в землището на с.Лик, м"Чичера" ЕКАТТЕ 43654, с
1726,20 лв.(хиляда
НТП - пасище с храсти, V(пета) категория, Площ
седемстотин двадесет и
на имота 49,180 (четиридесет и девет дка и сто и
шест лв и двадесет ст.)
осемдесет кв.м.) дка. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 009027 (нула, нула, девет, нула, две,
седем) в землището на с.Брусен, ЕКАТТЕ 06598, с 141,70 лв.(сто
НТП- пасище с храсти, ІV категория, в м.
четиридесет и един лв и
"Керимица" с площ от 3,149 дка (три дка и сто и
седемдесет ст.)
четиридесет и девет кв.м.)
Имот № 040008 (нула,четиридесет,нула,нула,осем) 221,00 лв. (двеста
в землището на с.Боденец, м."Метиляв дол",
двадесет и един лева и
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ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
нула ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 5,397
дка. (пет декара и триста деветдесет и седем кв.м).
Имот № 034009 (нула,тридесет и
четири,нула,нула,девет) в землището на с.Руска
бела, м."Садината", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
786,70 лв. (седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Садината"
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.Категория осемдесет и шест лева
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на и седемдесет ст.).
имота: 16,137 дка. (шестнадесет декара и сто
тридесет и седем кв.м).
Имот № 012720 (нула,дванадесет,седемстотин и
двадесет) в землището на с. Лик, м."Дилова
поляна", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на
2016,90 лв. (две хиляди
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик,м."Дилова поляна" , имот №
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
и шестнадесет лева и
012720
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
деветдесет ст.).
имота : 66,344 дка (шейсет и шест декара и триста
четиридесет и четири кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 012722 (нула,дванадесет,седемстотин
седемдесет и седем) в землището на с.Лик,
м."Дилова поляна" , ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра.
1417,10 лв. (хиляда
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Дилова поляна" , имот №
четиристотин и
Категория на земята при неполивни условия :
012722
седемнадесет лв. и
Осма.Площ на имота : 96,402 дка (деветдесет и
десет ст.).
шест декара и четиристотин и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 012724 (нула,дванадесет,седемстотин
двадесет и четири) в землището на с.Лик,
м."Дилова поляна", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра.
569,00 лв. (петстотин
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Дилова поляна", имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
шестдесет и девет лева
012724
на земята при неполивни условия: Шеста . Площ на
и нула ст.).
имота: 22,225 дка (двадесет и два декара и двеста
двадесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 012725 (нула,дванадесет, седемстотин
двадесет и пет) в землището на с.Лик,
м."Смърдан", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
3392,60 лв. (три хиляди
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Смърдан",имот № 012725
земята при неполивни условия : Осма. Площ на
триста деветдесет и два
имота: 230,790 дка (двеста и тридесет декара и
лева и шестдесет ст.).
седемстотин и деветдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 012964 (нула,дванадесет,деветстотин
шестдесет и четири) в землището на с.Лик,
м."Дилова поляна", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
4648,90 лв. (четири
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Дилова поляна", имот №
хиляди шестотин
имота : 125,477 дка (сто двадесет и пет декара и
12964
четиридесет и осем
четиристотин седемдесет и седем кв.м). Имотът е
лева и деветдесет ст.).
образуван от имот № 012644
(нула,дванадесет,шестотин четиридесет и четири).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Урегулиран поземлен имот І (първи), пл.№ 1170
(хиляда сто и седемдесет) кв.91 (деветдесет и едно)
по плана на гр.Мездра,одобрен със Заповед №
111/20.02.1989 г. с площ от 29200 кв.м (двадесет и
девет хиляди и двеста кв.м). заедно с находящите
се в него: 1. Учебна сграда-масивна конструкция,на
два етажа,застроена площ 500 кв.м (петстотин
1 804 904 70 лв.
кв.м)., разгъната застроена площ 1000 кв.м (хиляда (милион осемстотин и
обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, УПИ І, пл.№ 1170, кв.71
кв.в), обем - 3500 куб.м (три хиляди и петстотин
четири хиляди
куб.м), построена 1955 г., състояща се от 13 броя деветстотин и четири
учебни кабинети, 6 броя административни стаи и лева и седемдесет ст.).
една учителска стая; 2.Сграда- учебна
работилница, на един етаж,масивна
конструкция,застроена площ 385 кв.м (триста
осемдесет и пет кв.м),обем 1440 куб.м (хиляда
четиристотин и четиридесет куб.м), година на
построяване - 1951 г.;
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Висока пишура",имот № Имот № 000256 (нула,нула,нула,двеста петдесет и 96,10 лв. (деветдесет и
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шест) в землището на с.Ребърково, м."Висока
пишура", ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 2,465 дка (два декара и четиристотин
шестдесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000263 (нула,нула,нула,двеста шестдесет
и три) в землището на с.Ребърково,
м."Пчелинище", ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Пчелинище",имот №
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
000263
Категория на земята при неполивни условия: Пета.
Площ на имота: 1,679 дка (един декар и шестотин
седемдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000290 (нула,нула,нула,двеста и
деветдесет) в землището на с.Ребърково, м."Висока
пишура", ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Висока пишура",имот трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
№000290
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 2,036 дка (два декара и нула тридесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 015124 (нула,петнадесет,сто двадесет и
четири) в землището на с.Горна Кремена,
м."Тихова глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване : Пасище,мера.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот Категория на земята при неполивни условия:
№015124
Десета. Площ на имота: 22,894 дка. (двадесет и два
декара и осемстотин деветдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници. Имотът е образуван от имот №
015092 (нула,петнадесет,нула,деветдесет и две).
Имот № 015125 (нула,петнадесет,сто двадесет и
пет) в землището на с.Горна Кремена, м."Тихова
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия : Десета. Площ на
обл.Враца, общ.Мездра,с.Горна Кремена,имот № 015125
имота : 125,347 дка. (сто двадесет и пет декара и
триста четиридесет и седем кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи сатри реални
граници. Имотът е образуван от имот № 015092
(нула,петнадесет,нула,деветдесет и две).
Имот № 015126 (нула,петнадесет,сто двадесет и
шест) в землището на с.Горна Кремена, м."Тихова
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот земята при неполивни условия: Десета. Площ на
№ 015126
имота: 16,283 дка (шестнадесет декара и двеста
осемдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 015092
(нула,петнадесет,нула,деветдесет и две).
Имот № 001542 (нула,нула,едно,петстотин
четиридесет и две) в землището на с.Игнатица,
м."Габровница", общ. Мездра.Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Габровница",имот №
ползване : Пасище,мера. Категория на земята при
001542
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 3,352
дка (три декара и триста петдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 065001 (нула,шестдесет и
пет,нула,нула,едно) в землището на с.Боденец,
м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Върха"
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
имота : 121,986 дка (сто двадесет и един декара и
деветстотин осемдесет и шест кв.м).
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Върха"
Имот № 067001 (нула,шестдесет и
седем,нула,нула,едно) в землището на с.Боденец,
м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на

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

шест лева и десет ст.).

65,50 лв. (шейсет и пет Кмета на Община Мездра
лева и петдесет ст.).

79,40 лв. (седемдесет и
девет лева и
Кмета на Община Мездра
четиридесет ст.).

61,70 лв. (шестдесет и
един лева и седемдесет Кмета на Община Мездра
ст.).

376,00 лв. (триста
седемдесет и шест лева Кмета на Община Мездра
и нула ст.).

48,80 лв. (четиридесет
и осем лева и осемдесет Кмета на Община Мездра
ст.).

42,20 лв. (четиридесет
и даве лева и двадесет Кмета на Община Мездра
ст.).

4489,10 лв. (четири
хиляди,четиристотин
осемдесет и девет лева Кмета на Община Мездра
и десет ст.).
4102,20 лв. (четири
Кмета на Община Мездра
хиляди сто и два лева и
двадесет ст.).
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1/10/2019

Актове

342

1773/30-09-2013

1773

343

1774/30-09-2013

1774

344

1812/09-10-2013

1812

345

1813/09-10-2013

1813

346

1814/09-10-2013

1814

347

1815/09-10-2013

1815

348

1816/09-10-2013

1816

349

1817/09-10-2013

1817

350

1917/04-11-2013

1917

имота: 142,439 дка (сто четиридесет и два декара и
четиристотин тридесет и девет кв.м).
Имот № 070001 (нула,седемдесет,нула,нула,едно) в
землището на с.Боденец, м."Върха", ЕКАТТЕ
212,50 лв. (двеста и
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Върха"
дванадесет лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни петдесет ст.).
условия : Шеста. Площ на имота: 6,325 дка (шест
декара и триста двадесет и пет кв.м).
Имот № 000365 (нула,нула,нула,триста шестдесет
и пет) в землището на с.Горна Бешовица,
м."Харта", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на 114,90 лв. (сто и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Бешовица, м."Харта"
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
четиринадесет лева и
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на деветдесет ст.).
имота: 2,189 дка. (два декара и сто осемдесет и
девет кв.м).
Имот № 000021 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
едно) в землището на с.Цаконица, м."Коларица",
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
3346,80 лв. (три хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Коларица",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при триста четиридесет и
000021
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 74,622 шест лева и осемдесет
дка (седемдесет и четири декара,шестотин двадесет ст.).
и два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000026 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
шест) в землището на с.Цаконица, м."Гроба",
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
459,60 лв.
неполивни условия: Десета. Площ на имота:
(четиристотин петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Гроба",имот № 000026 161,266 дка (сто шестдесет и един декар, двеста
и девет лева и
шестдесет и шест кв.м). Имота попада в : Отдел/
шестдесет ст.).
подотдел - 378/и - широколистна гора - 9,268 дка
(девет декара,двеста шестдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000028 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
осем) в землището на с.Цаконица, м."Совата",
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
62,20 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Совата",имот № 000028
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 25,918 два лева и двадесет ст.).
дка (двадесет и пет декара и деветстотин и
осемнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000030 (нула,нула,нула,нула,тридесет) в
землището на с.Цаконица, м."Совата", ЕКАТТЕ
78015, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
185,30 лв. (сто
Пасище, мера. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Совата",имот № 000030
осемдесет и пет лева и
условия: Десета. Площ на имота: 77,225 дка
тридесет ст.).
(седемдесет и седем декара,двеста двадесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот 138007 (сто тридесет и
осем,нула,нула,седем) в землището на
с.Цаконица,м."Гроба", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
1110,00 лв. (хиляда сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Гроба",имот № 138007 на земята при неполивни условия: Десета. Площ на
и десет лева и нула ст.).
имота: 352,383 дка (триста петдесет и два декара и
триста осемдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000590 (нула,нула,нула,петстотин и
деветдесет) в землището на с.Ослен Криводол,
ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
1964,00 лв. (хиляда
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
обл.Враца, общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Търновица",имот
деветстотин шестдесет
62,950 дка (шестдесет и два декара и деветстотин и
№ 000590
и четири лева и нула
петдесет кв.в). Имота попада в: Отдел/подотдел ст.).
300/з - широколистна гора - 25,622 дка (двадесет и
пет декара и шестотин двадесет и два кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Боденец, м."Върха",имот № 065002 Имот № 065002 (нула,шестдесет и
2201,10 (две хиляди
пет,нула,нула,две) в землището на с.Боденец,
двеста и един лева и
м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на десет ст.).
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1/10/2019

Актове

351

1918/04-11-2013

1918

обл.Враца, общ.Мездра,с.Боденец,м."Върха",имот № 065003

352

1919/04-11-2013

1919

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Върха", имот № 064005

353

1920/04-11-2013

1920

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Върха",имот № 064006

354

1921/04-11-2013

1921

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Върха",имот № 064007

355

1922/04-11-2013

1922

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Върха",имот № 064008

356

1923/04-11-2013

1923

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Върха",имот № 064009

357

1924/04-11-2013

1924

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Върха",имот № 067002

358

1925/04-11-2013

1925

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Върха",имот № 068003

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

трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
имота: 65,510 дка (шестдесет и пет
декара,петстотин и десет кв.м). Имотът е образуван
от имот № 065001 (ннула,шестдесет и
пет,нула,нула,едно).
Имот № 065003 (нула,шестдесет и
пет,нула,нула,три) в землището на
с.Боденец,м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра,
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 2078,30 лв. (две хиляди
на земята при неполивни условия: Шеста. Площ на седемдесет и осем лева
имота: 56,476 дка (петдесет и шест декара и
и тридесет ст.).
четиристотин седемдесет и шест кв.м).Имотът е
образуван от имот № 065001 (нула,шестдесет и
пет,нула,нула,едно).
Имот № 064005 (нула,шестдесет и
четири,нула,нула,пет) в землището на с.Боденец,
м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на
5894,60 лв. (пет хиляди
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
осемстотин деветдесет
земята при неполивини условия: Шеста. Площ на
и четири лева и
имота: 175,434 дка (сто седемдесет и пет декара и
шестдесет ст.).
четиристотин тридесет и четири кв.м). Имотът е
образуван от имот № 000166 (нула,нула,нула,сто
шестдесет и шест).
Имот № 064006 (нула,шестдесет и
четри,нула,нула,шест) в землището на с.Боденец,
м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на 533,00 лв. (петстотин
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
тридесет и три лева и
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
нула ст.).
имота: 18,506 дка (осемнадесет декара,петстотин и
шест кв.м). Имотът е образуван от имот № 000166
(нула,нула,нула,сто шестдесет и шест).
Имот № 064007 (нула,шестдесет и
четири,нула,нула,седем) в землището на с.Боденец,
м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
5800,60 лв. (пет хиляди
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
и осемстотин лева и
имота : 157,624 дка (сто петдесет и седем декара и шестдесет ст.).
шестотин двадесет и четири кв.м). Имотът е
образуван от имот № 000166 (нула,нула,нула,сто
шестдесет и шест).
Имот № 064008 (нула,шестдесет и
четири,нула,нула,осем) в землището на с.Боденец,
м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
70,20 лв. (седемдесет
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
лева и двадесет ст.).
имота: 2,088 дка ( два декара,нула,осемдесет и
осем кв.м).Имотът е образуван от имот № 000166
(нула,нула,нула,сто шестдесет и шест).
Имот № 064009 (нула,шестдесет и
четири,нула,нула,девет) в землището на
с.Боденец,м."Върха", ЕКАТТЕ 04827,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
5077,10 лв. (пет хиляди
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седемдесет и седем лева
условия: Шеста. Площ на имота: 126,928 дка (сто и десет ст.).
двадесет и шест декара,деветстотин двадесет и
осем кв.м). Имотът е образуван от имот № 000166
(нула,нула,нула,сто шестдесет и шест).
Имот № 067002 (нула,шестдесет и
седем,нула,нула,две) в землището на с.Боденец,
м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера (147,092
дка);Овраг,промойна (4,160 дка). Категория на
4356,10 лв. (четири
земята при неполивини условия: Шеста. Площ на хиляди триста петдесет
имота : 151,252 дка (сто петдесет и един декара и и шест лева и десет ст.).
двеста петдесет и два кв.м). Имотът е образуван от
имоти №№ 067001,000144,068002 (нула,шестдесет
и седем,нула,нула,едно;нула,нула,нула, сто
четиридесет и четири; нула,шестдесет и
осем,нула,нула,две).
Имот № 068003 (нула,шестдесет и
2172,70 лв. (две хиляди
осем,нула,нула,три) в землището на с.Боденец,
сто седемдесет и два
м."Върха", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на лева и седемдесет ст.).
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
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1937/07-11-2013
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земята при неполивини условия: Шеста. Площ на
имота: 59,041 дка (петдесет и девет декара
,нула,четиридесет и един кв.м). Имота попада в :
Отдел/подотдел: 182/ф-широколистна гора- 0,148
дка (нула декара,сто четиридесет и осем кв.м).
Имотът е образуван от имот № 068001
(нула,шестдесет и осем,нула,нула,едно).
Имот № 000067 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и
седем) в землището на с.Горна Кремена,
м."Рудината", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
532,00 лв. (петстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремана,м."Рудината",имот №
земята при неполивни условия: Десета. Площ на тридесет и два лева и
000067
имота: 177,345 дка (сто седемдесет и седем декара нула ст.).
и триста четиридесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001123 (нула,нула,едно,сто двадесет и
три) в землището на с.Типченица, м."Равенски
3726,20 лв. (три хиляди
дел", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца, общ.Мездра,с.Типченица,м."Равенски дол",имот №
седемстотин двадесет и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
001123
шест лева и давадесет
неполивни условия: Шеста. Площ на имота :
ст.).
116,444 дка (сто и шестнадесет декара и
четиристотин четиридесет и четири кв.м).
Имот № 005295 (нула,нула,пет,двеста деветдесет и
пет) в землището на с.Типченица,м."Кълнева
могила", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
3722,10 лв. (три хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кълнева могила",имот трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
седемстотин двадесет и
№005295
имота: 129,238 дка (сто двадесет и девет декара и два лева и десет ст.).
двеста тридесет и осем кв.м).Имота попада в:
Отдел/подотдел - 132/м-широколистна гора-8,111
дка (осем декара и сто и единадесет кв.м).
Имот № 005344 (нула,нула,пет,триста четиридесет
и четири) в землището на с.Типченица,
м."Гложето", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 1340,20 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Гложето",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
триста и четиридесет
005344
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
лева и двадесет ст.).
имота: 46,535 дка (четиридесет и шест декара и
петстотин тридесет и пет кв.м).
Имот № 005381 (нула,нула,пет,триста осемдесет и
едно), в землището на с.Типченица,м."Гложето",
ЕКАТТЕ 72432, общ.мездра. Начин на трайно
542,40 лв. (петстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Типченица",имот
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при четиридесет и два лева
№005381
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 15,738 и четиридесет ст.).
дка (петнадесет декара и седемстотин тридесет и
осем кв.м).
Имот № 005399 (нула,нула,пет,триста деветдесет и
девет) в землището на с.Типченица,м."Мрамора",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
475,90 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Мрамора",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при (четиристотин
005399
неполивини условия: Седма. Площ на имота:
седемдесет и пет лева и
22,992 дка (двадесет и два декара и деветстотин
деветдесет ст.).
деветдесет и два кв.м). Имотът е образуван от имот
№ 005383 (нула,нула,пет,триста осемдесет и три).
Имот № 005476 (нула,нула,пет,четиристотин
седемдесет и шест) в землището на с.Типченица,
м."Гложето",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 37,10 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Гложето",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
005476
седем лева и десет ст.).
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
имота: 1,289 дка (един декар и двеста осемдесет и
девет кв.м).
Имот № 005479 (нула,нула,пет,четиристотин
седемдесет и девет) в землището на с.Типченица,
м."Гложето", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин 163,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Гложето",имот
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
шестдесет и три лева и
№005479
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
осемдесет ст.).
имота: 5,687 дка (пет декара и шестотин осемдесет
и седем кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Гложето",имот №
Имот № 021010 (нула,двадесет и едно,нула,десет) 343,60 лв. (триста
021010
в землището на с.Типченица, м."Гложето", ЕКАТТЕ четиридесет и три лева
72432, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и шестдесет ст.).
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Шеста. Площ на имота: 11,931 дка
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(единадесет декара,деветстотин тридесет и един
кв.м).
Имот № 021014 (нула,двадесет и
едно,нула,четиринадесет) в землището на
с.Типченица, м."Кълнева могила",ЕКАТТЕ 72432, 1604,30 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кълнева могила",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
шестотин и четири лева
№ 021014
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и шестдесет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 62,667 дка
(шестдесет и два декара и шестотин шестдесет и
седем кв.м).
Имот № 021236 (нула,двадесет и едно,двеста
тридесет и шест) в землището на с .Типченица,
1963,60 лв. (хиляда
м."Мрамора", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Мрамора",имот №
деветстотин шестдесет
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
021236
и три лева и шстдесет
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
ст.).
имота: 94,858 дка (деветдесет и четири декара и
осемстотин петдесет и осем кв.м).
Имот № 021588 (нула,двадесет и едно,петстотин
осемдесет и осем) в землището на с.Типченица,
м."Смильовец", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасике,мера. Категория
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Смильовец"имот №
на земята при неполивни условия: Седма. Площ на 10,50 лв. (десет лева и
021588
имота: 0,507 дка (нула декара,петстотин и седем
петдесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници. Имотът е образуван от имот №
021541 (нула,двадесет и едно,петстотин
четиридесет и едно).
Имот № 021615 (нула,двадесет и едно,шестотин и
петнадесет) в землището на
с.Типченица,м."Смильовец", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Смильовец",имот №
50,30 лв. (петдесет лева
условия: Седма. Площ на имота: 2,428 дка (два
021615
и тридесет ст.).
декара и четиристотин двадесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници. Имотът е образуван от имот №
021541 (нула,двадесет и едно,петстотин
четиридесет и едно).
Имот № 001048 (нула,нула,едно,нула,четиридесет
и осем) в землището на с.Оселна, м."Ковачева
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
113,60 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева падина",имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
тринадесет лева и
001048
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
шестдесет ст).
имота: 7,728 дка ( седем декара,седемстотин
двадесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000709 (нула,нула,нула,седемсотин и
девет) в землището на с.Ослен Криводол ,
м."Крайни дол", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра.
194,40 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Крайни дол",имот Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
деветдесет и четири
№ 000709
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и четиридесет ст.).
имота: 7,121 дка (седем декара,сто двадесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 00748 (нула,нула,нула,седемстотин
четиридесет и осем) в землището на с.Ослен
Криводол, м."Коларницата", ЕКАТТЕ 54256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
184,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни осемдесет и четири
Криводол,м."Коларницата",имот №000748
условия: Пета. Площ на имота: 6,749 дка (шест
лева и двадесет ст.).
декара и седемстотин четиридесет и девет кв.м.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 038119 (нула,тридесет и осем,сто и
деветнадесет) в землището на с.Ослен
Криводол,м."Търновица", ЕКАТТЕ 54256,
12952,20 лв.
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Търновица",имот
(дванадесет хиляди
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
№038119
деветстотин петдесет и
условия: Осма. Площ на имота: 881,100 дка
два лева и двадесет ст.).
(осемстотин осемдесет и един декара и сто
кв.м).Имотът е образуван от имот № 038114
(нула,тридесет и осем,сто и четиринадесет).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долна Белевица",имот №
Имот № 001186 (нула,нула,едно,сто осемдесет и
85,60 лв. (осемдесет и
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шест) в землището на с.Оселна, м."Долна
пет лева и шестдесет
Белевица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на ст.).
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия:Девета. Площ на
имота: 15,288 дка (петнадесет декара и двеста
осемдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 067020 (нула,шестдесет и
седем,нула,двадесет) в землището на с.Горна
Кремена, м."Рудината", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 148,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Рудината",имот №
условия: Десета. Площ на имота : 49,412 дка
четиридесет и осем
067020
(четиридесет и девет декара и четиристотин и
лева и двадесет ст.).
дванадесет кв.м). Имотът е образуван от имот №
000067 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и седем).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 067021 (нула,шестдесет и
седем,нула,двадесет и едно) в землището на
с.Горна Кремена, м."Рудината", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Рудината",имот № Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 54,00 лв. ( петдесет и
067021
условия: Десета. Площ на имота : 20,000 дка
четири лева и нула ст.).
(двадесет декара и нула кв.м). Имотът е образуван
от имот № 000067 (нула,нула,нула,нула,шестдесет
и седем). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 067022 (нула,шестдесет и
седем,нула,двадесет и две) в землището на с.Горна
Кремена, м."Рудината", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 323,80 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Рудината",имот №
условия: Десета. Площ на имота : 107,991 дка (сто двадесет и три лева и
067022
и седем декара и деветстотин деветдесет и един
осемдесет ст.).
кв.м). Имотът е образуван от имот № 000067
(нула,нула,нула,нула,шестдесет и седем). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000171 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
едно) в землището на с.Оселна, м."Долна Бачево",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 14,066 226,50 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долно Бачево",имот №
дка (четиринадесет декара и нула,шестдесет и шест двадесет и шест лева и
000171
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел- 56/е петдесет ст.).
широколистна гора - 0,411 дка (нула декара и
четиристотин и единадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000367 (нула,нула,нула,триста шестдесет
и седем) в землището на с.Оселна, м."Горно
Бачово", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
1451,80 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Горно Бачово",имот №
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
четиристотин петдесет
000367
земята при неполивини условия: Осма. Площ на
и един лева и осемдесет
имота: 99,170 дка (деветдесет и девет декара и сто ст.).
и седемдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 011069 (нула, единадесет,нула,шестдесет
и девет) в землището на с.Лик, м. "Воилица",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
426,40 лв.
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при (четиристотин двадесет
обл. Враца,общ.Мездра, с.Лик,м."Воилица",имот № 011069
неполивни условия: Шеста. Площ на имота : 16,658 и шест лева и
дка (шестнадесет декара и шестстотин петдесет и четиридесет ст.).
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални гараници.
Имот № 012699 (нула,дванадесет,шестотин
деветдесет и девет) в землището на с.Лик,м.
"Дилова поляна", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра.
504,20 лв. (петстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Дилова поляна",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
четири лева и двадесет
012699
на земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
ст.).
имота: 16,584 дка (шестнадесет декара и петстотин
осемдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
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Имот № 000019 (нула,нула,нула,нула,деветнадесет
) в землището на с.Моравица, м."Орничака",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
2182,60 лв. (две хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Орничака",имот
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота :
сто осемдесет и два
№000019
37,959 дка (тридесет и седем декара и деветстотин
лева и шестдесет ст.).
петдесет и девет кв.м). Имотът е образуван от имот
№ 000008 (нула,нула,нула,нула,нула,осем).Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001336 (нула,нула,едно,триста тридесет и
шест) в землището на с.Оселна,м."Могилата",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
31,30 лв. (тридесет и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Могилата",имот № 001336
един лева и тридесет
неполивини условия: Девета. Площ на имота: 3,731
ст.).
дка (три декара и седемстотин тридесет и един
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001337 (нула,нула,едно,триста тридесет и
седем) в землището на
с.Оселна,м."Могилата",ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
150,70 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Могилата",имот № 001337 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни петдесет лева и
условия: Девета. Площ на имота: 16,381 дка
седемдесет ст.).
(шестнадесет декара и триста осемдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Поземлен имот № 903 (деветстотин и три) в кв.41а (четиридесет и едно-а) по плана на с.Долна
6135,40 лв. (шест
Кремeна, общ.Мездра,одобрен със Заповед
хиляди сто тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,кв.41-а,ПИ № 903
№2383/07.07.1959 г., попълнен в КП със Заповед № пет лева и четиридесет
52-1/17.01.2014 г. от 3080 кв.м (три хиляди и
ст.).
осемдесет кв.м).
Имот № 000074 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и
четири) в землището на с.Старо село,м."Рудината",
ЕКАТТЕ 69050, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Старо село,м."Рудината",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
70,60 лв. (седемдесет
000074
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 29,422 лева и шестдесет ст.).
дка ( двадесет и девет декара и четиристотин
двадесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000178 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
осем) в землището на с.Горна Кремена, м."Тихова
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
71,50 лв. (седемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена, м."Тихова глава",имот
земята при неполивни условия: Десета. Площ на един лева и петдесет
№ 000178
имота: 23,849 дка ( двадесет и три декара и
ст.).
осемстотин четиридесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 067023 (нула,шестдесет и
седем,нула,двадесет и три) в землището на с.Горна
Кремена,м."Рудината", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Рудината",имот
Пасище,мера. Категория на земята при неполивини 89,10 лв. (осемдесет и
№067023
условия: Десета. Площ на имота: 33,000 дка
девет лева и десет ст.).
(тридесет и три декара ). Имотът е образуван от
имот № 000256 (нула,нула,нула,двеста петдесет и
шест). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000125 (нула,нула,нула,сто двадесет и
пет) в землището на с.Долна Кремена, м."Корийте",
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
873,20 лв. (осемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Корийте",имот №
неполивини условия: Шеста. Площ на имота:
седемдесет и три лева и
000125
30,319 дка ( тридесет декара и триста и
двадесет ст.).
деветнадесет кв.м). Имота попада в: Отдел/
подотдел - 393/г-широколистна гора-3,439 дка (три
декара и четиристотин тридесет и девет кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремана,м."Белчов дол",имот Имот № 000305 (нула,нула,нула,триста и пет) в
33,20 лв( тридесет и
№ 000305
землището на с.Долна Кремена, м."Белчов дол",
три лева и двадесет ст.).
ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 40,614
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дка (четиридесет декара и шестотин и
четиринадесет кв.м).
Имот № 000854 (нула,нула,нула,осемстотин
петдесет и четири кв.м) в землището на с .Долна
Кремена, м."Заминец", ЕКАТТЕ 22126,
356,90 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Заминец",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
петдесет и шест лева и
000854
Пасище,мера. Категория на земята при неполивини
деветдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 42,488 дка
(четиридесет и два декара и четиристотин
осемдесет и осем кв.м).
Имот № 000220 (нула,нула,нула,двеста и двадесет
в землището на с.Върбешница, м."Герова орница",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
149,50 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Герова орница",имот ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
четиридесет и девет
№ 000220
неполивини условия: Десета. Площ на имота:
лева и петдесет ст.).
43,330 дка (четиридесет и три декара и триста и
тридесет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Сграда - "Център за настаняване от семеен тип"едноетажна сграда с дневна зона, обособена като
ядро и три спални разположени периферно със ЗП
79980,00 лв.
-520 кв.м (петстотин и двадесет кв.м) находяща се в
(седемдесет и девет
УПИ І (едно), пл.№ 213 (двеста и тринадсет), кв.1
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ І,пл.№213,кв.1
хиляди деветстотин и
(първи) по плана гр.Мездра с прилежаща площ осемдесет лева и нула
дворно място от 2100 кв.м (две хиляди и сто кв.м).
ст.).
Сградата е въведена в експлоатация с
Удостоверение № 29/19.12.2013 г. на главния
архитект на Община Мездра.
Сграда - "Център за настаняване от семеен тип"едноетажна сграда с дневна зона, обособена като
ядро и три спални разположени периферно със ЗП
-557 кв.м (петстотин петдесет и седем кв.м)
85969,90 лв.
находяща се в УПИ І (едно), пл.№ 363 (триста
(осемдесет и пет
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ І, пл.№ 363, кв.17
шестдесет и три), кв.17 (седемнадесети) по плана хиляди деветстотин
гр.Мездра с прилежаща площ - дворно място от
шестдесет и девет лева
2400 кв.м (две хиляди и четиристотин кв.м).
и деветдесет ст.).
Сградата е въведена в експлоатация с
Удостоверение № 30/19.12.2013 г. на главния
архитект на Община Мездра.
Сграда - "Защитено жилище"-двуетажна
сграда.Първият етаж се състои от дневна зона,
кухня,трапезария,две сални с обща баня,перилно
помещение и склад.Вторият етаж се състои от шест
спални и две бани.Застроената площ е 185 кв.м (сто 52090,20 лв. (петдесет
осемдесет и пет кв.м) находяща се в УПИ І (едно), и две хиляди и
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,УПИ І, пл.№ 496,кв.29
пл.№ 496 (четиристотин деветдесет и шест), кв.29 деветдесет лева и
(двадесет и девет) по плана гр.Мездра с прилежаща двадесет ст.)
площ - дворно място от 865 кв.м (осемстотин
шестдесет и пет кв.м). Сградата е въведена в
експлоатация с Удостоверение № 27/19.12.2013 г.
на главния архитект на Община Мездра.
Сграда - "Защитено жилище"-двуетажна
сграда.Първият етаж се състои от дневна зона,
кухня,трапезария,две сални с обща баня,перилно
помещение и склад.Вторият етаж се състои от шест
спални и две бани.Застроената площ е 175 кв.м (сто
12265,00 лв.
седемдесет и пет кв.м) находяща се в ПИ 000026
(дванадесет хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крета,ПИ 000026
(нула,нула,нула,нуладвадесет и шест) в землището
двеста шестдесет и пет
на с.Крета,м."Манастирище" общ.Мездра с
лева и нула ст.).
прилежаща площ - дворно място от 625 кв.м
(шестстотин двадесет и пет кв.м). Сградата е
въведена в експлоатация с Удостоверение №
28/19.12.2013 г. на главния архитект на Община
Мездра.
Имот № 000340 (нула,нула,нула,триста и
четиридесет) в землището на с.Оселна
,м."Остриките", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 72,50 лв. (седемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките",имот № 000340
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на два лева и петдесет ст.).
имота: 4,506 дка (четири декара и петстотин и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките",имот № 000341 Имот № 000341 (нула,нула,нула,триста
109,10 лв. (сто и девет
четиридесет и едно) в землището на с.Оселна,
лева и десет ст.).
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м."Остриките", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
имота: 6,777 дка (шест декара и седемстотин
седемедесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000345 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и пет) в землището на с.Оселна,
м."Остриките", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин
116,30 лв. (сто и
на трайно ползване: Пасище,мера.Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките",имот № 000345
шестнадесет лева и
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
тридесет ст.).
имота: 7,221 дка (седем декара и двеста двадесет и
един кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000347 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и седем) в землището на с.Оселна,
м."Остриките", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин
79,90 лв. (седемдесет и
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките",имот № 000347
девет лева и деветдесет
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
ст.).
имота: 5,432 дка (пет декара и четиристотин
тридесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000355 (нула,нула,нула,триста петдесет и
пет) в землището на с.Оселна,м."Остриките,
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
322,40 лв. (триста
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 20,025
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките",имот № 000355
двадесет и два лева и
дка (двадесет декара и нула,двадесет и пет кв.м).
четиридесет ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници. Имота попада в : Отдел/подотдел56/е - широколистна гора- 2,357 дка ( два декара и
триста петдесет и седем кв.м).
Имот № 000379 (нула,нула,нула,триста седемдесет
и девет) в землището на с.Оселна, м."Войводина
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
272,90 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Войводина падина",имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
седемдесет и два лева и
000379
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
деветдесет ст.).
имота: 18,563 дка (осемнадесет декара и петстотин
шестдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001319 (нула,нула,едно,триста и
деветнадесет) в землището на
с.Оселна,м."Остриките", ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на тарйно ползване:
51,40 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките",имот № 001319 Пасище,мера. Категория на земята при неполивини един лева и
условия: Осма. Площ на имота: 3,499 дка (три
четиридесет ст.).
декара и четиристотин деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001328 (нула,нула,едно,триста давадесет и
осем) в землището на с.Оселна, м."Мечкина
падина", ЕКАТТЕ 54047 , общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивини условия: Осма. Площ на
634,00 лв. (шестотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Мечкина падина",имот №
имота: 39,380 дка (тридесет и девет декара и триста тридесет и четири лева
001328
и осемдесет кв.м). Имотът е възстановен в
и нула ст.).
съществуващи стари реални граници. Имота
попада в : Отдел/подотдел - 59/б-широколистна
гора- 0,028 дка (нула декара и нула,двадесет и осем
кв.м).
Имот № 000971 (нула,нула,нула,деветстотин
седемдесет и едно) в землището на с.Оселна,
м."Тийна ливада", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на 713,20 лв. (седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Тийна ливада",имот №
имота: 50,941 дка (петдесет декара и деветстотин и тринадесет лева и
000971
четиридесет и един кв.м). Имотът е възстановен в двадесет ст.).
съществуващи стари реални граници. Имота
попада в: Отдел/подотдел-61/д-широколистна
гора-21,020 дка ( двадесет и един декара и
нула,двадесет кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Керина падина",имот №
Имот № 000686 (нула,нула,нула,шестотин
37,40 лв. (тридесет и
000686
осемдесет и шест) в землището на с.Оселна,
седем лева и
м."Керина падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. четиридесет ст.).
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46/120

1/10/2019

Актове

409

2096/25-02-2014

2096

410

2132/06-03-2014

2132

411

2155/18-03-2014

2155

412

2156/18-03-2014

2156

413

2157/18-03-2014

2157

414

2162/19-03-2014

2162

415

2178/01-04-2014

2178

416

2184/01-04-2014

2184

Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на
имота: 2,325 дка (два декара и триста двадесет и
пет кв.м). Имотът е възстановен в същесдтвуващи
стари реални граници.
Имот № 001172 (нула,нула,едно,сто седемдесет и
две) в землището на с. Оселна, м."Свини дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
529,10 лв. (петстотин
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Свини дол",имот № 001172
двадесет и девет лева и
неполивини условия: Осма. Площ на имота: 32,863
десет ст.).
дка (тридесет и два декара и осемстотин шестдесет
и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващите стари реални граници.
Имот № 002009 (нула,нула,две,нула,нула,девет) в
землището на с.Зверино, м."Яворец", ЕКАТТЕ
30510, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
1255,90 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездар,м."Яворец",с.Зверино ,имот № 002009 Пасище,мера. Категория на земята при неполивини двеста петедесет и пет
условия: Десета. Площ на имота: 523,279 дка
лева и деветдесет ст.).
(петстотин двадесет и три декара и двеста
седемдесет и девет кв.м).
Имот № 000076 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и
шест) в землището на с.Кален, м."Гроздев камък",
ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин на трайно
627,80 лв. (шестотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Гроздев камък",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
двадесет и седем лева и
000076
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 98,092
осемдесет ст.).
дка (деветдесет и осем декара и нула,деветдесет и
два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 021022 (нула,двадесет и
едно,нула,двадесет и две) в землището на
с.Типченица, м."Кошарата", общ.Мездра. Начин на
139,60 лв. ( сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кошарата",имот №
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
тридесет и девет лева и
021022
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
шестдесет ст.).
имота: 3,489 дка (три декара и четиристотин
осемдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021025 (нула,двадесет и
едно,нула,двадесет и пет) в землището на
с.Типченица,м."Краището", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
95,40 лв. (деветдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Краището",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни пет лева и четиридесет
021025
условия: Четвърта. Площ на имота: 2,386 дка (два ст.).
декара и триста осемдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 011628 (нула,единадесет,шестотин
двадесет и осем) в землището на с.Лик,
м."Брусника", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище с храсти.Категория на
252,30 лв. (двеста
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брусника",имот № 011628
петдесет и два лева и
имота: 6,468 дка (шест декара и четиристотин
тридесет ст.).
шестдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 011008 (нула
единадесет,нула,нула,осем).
Имот № 000252 (нула,нула,нула,двеста петдесет и
две) в землището на с.Горна Кремена, м."Погрешки
връх", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
306,40 лв. (триста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Погрешки
имота: 47,868 дка (четиридесет и седем декара и
шест лева и
връх",имот №000252
осемстотин шестдесет и осем кв.м). Имота попада четиридесет ст.).
в: Отдел/подотдел: 175/в-широколистна гора-0,589
дка (нула декара,петстотин осемдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Плато",имот № 000586
Имот № 000586 (нула,нула,нула,петстотин
138,00 лв. (сто
осемдесет и шест) в землището на с.Оселна,
тридесет и осем лева и
м."Плато", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на нула ст.).
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 19,167 дка (деветнадесет декара и сто
шестдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имота
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47/120

1/10/2019

Актове

417

2214/08-04-2014

2214

418

2215/08-04-2014

2215

419

2216/08-04-2014

2216

420

2217/08-04-2014

2217

421

2218/08-04-2014

2218

422

2219/08-04-2014

2219

423

2220/08-04-2014

2220

424

2222/09-04-2014

2222

425

2223/09-04-2014

2223

попада в: Отдел/подотдел-66/4-голина-0,099 дка;
66/р-широколистна гора- 5,477 дка.
Имот № 021338 (нула,двадесет и едно,триста
тридесет и осем) в землището на с.Типченица,
м."Батина глава", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра.
64,80 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Батина глава",имот № Начин на трайн оползване: Пасище,мера. Категория
четири лева и
021338
на земята при неполивни условия: Седма. Площ на
осемдесет ст.).
имота: 3,431 дка (три декара и четиристотин
тридесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021417 (нула,двадесет и
едно,четиристотин и седемнадесет) в землището на
с.Типченица, м."Батина глава", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
155,80 лв. (сто петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Батина глава",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и пет лева и осемдесет
021417
условия: Седма. Площ на имота: 8,242 дка (осем
ст.).
декара и двеста четиридесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 021636 (нула,двадесет и едно,шестотин
тридесет и шест) в землището на с.Типченица,
м."Батина глава", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра.
37,90 лв.(тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Батина глава",имот № Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
седем лева и деветдесет
021636
на земята при неполивни условия: Седма. Площ на
ст.).
имота: 2,004 дка (два декара,нула,нула,четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 021667 (нула,двадесет и едно,шестотин
шестдесет и седем) в землището на с.Типченица,
м."Газницата", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин
63,60 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Газницата",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
три лева и шестдесет
021667
земята при неполивни условия: Седма. Площ на
ст.).
имота: 3,367 дка (три декара и триста шестдесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 042475 (нула,четиридесет и
две,четиристотин седемдесет и пет) в землището на
с.Типченица, м."Попрът", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
119,00 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Попрът",имот № 042475 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни деветнадесет лева и
условия: Четвърта. Площ на имота: 2,267 дка (два нула ст.).
декара и двеста шестдесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 042478 (нула,четиридесет и
две,четиристотин седемдесет и осем) в землището
на с.Типченица, м."Попрът", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
934,80 лв. (деветстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица, м."Попрът",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни тридесет и четири лева
042478
условия: Четвърта. Площ на имота: 17,806 дка
и осемдесет ст.).
(седемнадесет декара и осемстотин и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 042651 (нула,четиридесет и две,шестотин
петдесет и едно) в землището на с.Типченица,
м."Попрът", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
638,20 лв. (шестотин
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Попрът",имот № 042651
тридесет и осем лева и
имота: 13,014 дка (тринадесет декара и
двадесет ст.).
нула,четиринадесет кв.м). Имота попада в : Отдел/
подотдел-124/о-шириколистна гора-0,005 дка.
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 005385 (нула,нула,пет,триста осемдесет и
пет) в землището на с.Типченица, м."Мрамора",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
895,40 лв. (осемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Мрамора",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
деветдесет и пет лева и
005385
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 43,258
четиридесет ст.).
дка (четиридесет и три декара и двеста петдесет и
осем кв.м). Имотът е образуван от имот № 005383
(нула,нула,пет,триста осемдесет и три).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Дедов дол",имот №
Имот № 000231 (нула,нула,нула,двеста тридесет и 5,50 лв. (пет лева и
000231
едно) в землището на с.Върбешница, м."Дедов
петдесет ст.).
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1/10/2019

Актове

426

2224/10-04-2014

2224

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук", имот № 000068

427

2225/10-04-2014

2225

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000069

428

2226/10-04-2014

2226

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000082

429

2227/10-04-2014

2227

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000084

430

2228/11-04-2014

2228

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000085

431

2229/11-04-2014

2229

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000103

432

2230/11-04-2014

2230

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000106

433

2231/11-04-2014

2231

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000126

434

2233/14-04-2014

2233

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Краварника",имот
№000179

435

2234/14-04-2014

2234

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Диндиска
падина",имот № 000303
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дол", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 0,659 дка (нула декара,шестотин петдесет и
девет кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000068 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и
осем) в землището на с.Очин дол, м."Бук", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
51,10 лв. (петдесет и
Временно неизползвана ливада. Категория на
един лева и десет ст.).
земята при неполивини условия: Девета. Площ на
имота: 5,210 дка (пет декара и двеста и десет кв.м).
Имот № 000069 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и
девет) в землището на с.Очин дол, м."Бук",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
34,70 лв. (тридесет и
ползване: Временно неизползваема ливада.
четири лева и
Категория на земята при неполивни условия:
седемдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 3,544 дка (три декара и
петстотин четиридесет и четири кв.м).
Имот № 000082 (нула,нула,нула,нула,осемдесет и
две) в землището на с.Очин дол, м."Бук", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
25,30 лв. (двадесет и
Временно неизползвана ливада. Категория на
пет лева и тридесет ст.).
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 2,586 дка (два декара и петстотин осемдесет
и шест кв.м).
Имот № 000084 (нула,нула,нула,нула,осемдесет и
четири) в землището на с.Очин дол, м."Бук",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
16,60 лв. (шестнадесет
ползване: Временно неизползвана ливада.
лева и шестдесет ст.).
Категория на земята при неполивини условия:
Девета.Площ на имота: 1,693 дка (един декар и
шестотин деветдесет и три кв.м).
Имот № 000085 (нула,нула,нула,нула,осемдесет и
пет) в землището на с.Очин дол, м."Бук", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
17,70 лв. (седемнадесет
Временно неизползвана ливада. Категория на
лева и седемдесет ст.).
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 1,807 дка (един декар и осемстотин и седем
кв.м).
Имот № 000103 (нула,нула,нула,сто и три) в
землището на с.Очин дол, м."Бук", ЕКАТТЕ 54506,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Временно 44,80 лв. ( четиридесет
неизползвана ливада. Категория на земята при
и четири лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 4,571 осемдесет ст.).
дка (четири декара и петстотин седемдесет и един
кв.м).
Имот № 000106 (нула,нула,нула,сто и шест) в
землището на с.Очин дол,м."Бук", ЕКАТТЕ 54506,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Временно 20,50 лв. (двадесет лева
неизползвана ливада. Категория на земята при
и петдесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,091
дка (два декара и нула,деветдесет и един кв.м).
Имот № 000126 (нула,нула,нула,сто двадесет и
шест) в землището на с.Очин дол, м."Бук",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
687,40 лв. (шестотин
ползване: Временно неизползвана ливада.
осемдесет и седем лева
Категория на земята при неполивни условия:
и четиридисет ст.).
Девета. Площ на имота: 70,147 дка (седемдесет
декара и сто четиридесет и седем кв.).
Имот № 000179 (нула,нула,нула,сто седемдесет и
девет) в землището на с.Горна
Кремена,м."Краварника", ЕКАТТЕ 16256,
2948,10 лв. (две хиляди
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
деветстотин
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
четиридесет и осем
условия: девета. Площ на имота: 409,452 дка
лева и десет ст.).
(четиристотин и девет декара и четиристотин
петдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000303 (нула,нула,нула,триста и три) в
330,60 лв. (триста и
землището на с.Горна Кремена, м."Диндиска
тридесет лева и
падина", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
шестдесет ст.).
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

49/120

1/10/2019

Актове

436

2238/14-04-2014

2238

437

2239/15-04-2014

2239

438

2240/15-04-2014

2240

439

2241/15-04-2014

2241

440

2242/15-04-2014

2242

441

2243/15-04-2014

2243

442

2247/23-04-2014

2247

443

2248/23-04-2014

2248

444

2249/23-04-2014

2249

имота: 51,661 дка (петдесет и един декар и
шестотин шестдесет и един кв.м).Имотът е
образуван от имот № 000242 (нула,нула,нула,двеста
четиридесет и две). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021015 (нула,двадесет и
едно,нула,петнадесет) в землището на с.Типченица,
512,00 лв. (петстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кълнева могила",имот м."Кълнева могила", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра.
дванадесет лева и нула Кмета на Община Мездра
№ 021015
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
ст.).
на земята принеполивни условия: Шеста. Площ на
имота: 20,000 дка (двадесет декара).
Имот № 033006 (нула,тридесет и
три,нула,нула,шест) в землището на с.Крапец,
м."Голия връх", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра.
365,90 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Голия връх",имот № 033006 Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория шестдесет и пет лева и Кмета на Община Мездра
на земята при неполивни условия: Четвърта. Площ деветдесет ст.).
на имота: 6,969 дка (шест декара и деветстотин
шестдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 033010 (нула,тридесет и три,нула,десет) в
землището на с.Крапец, м."Голия връх", ЕКАТТЕ
39483, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
167,10 лв. (сто
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Голия връх",имот № 033010
шестдесет и седем лева Кмета на Община Мездра
услвоия: Четвърта. Площ на имота: 3,182 дка (три
и десет ст.).
декара и сто осемдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 036002 (нула,тридесет и
шест,нула,нула,две) в землището на с.Крапец,
м."Родината", ЕКАТТЕ 39183 , общ.Мездра. Начин
372,60 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Родината",имот № 036002 на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
седемдесет и два лева и Кмета на Община Мездра
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
шестдесет ст.).
имота: 9,099 дка (девет декара и нула,деветдесет и
девет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реалин граници.
Имот № 036005 (нула,тридесет и
шест,нула,нула,пет) в землището на с.Крапец,
м."Родината", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин
168,80 лв. (сто
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Родината",имот № 036005
шестдесет и осем лева и Кмета на Община Мездра
земята: Пета. Площ на имота: 4,122 дка (четири
осемдесет ст.).
декара и сто двадесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 036007 (нула,тридесет и
шест,нула,нула,седем) в землището на с.Крапец,
м."Родината", ЕКАТТЕ 39783, общ.Мездра. Начин
235,00 лв. (двеста
на трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Родината",имот № 036007
тридесет и пет лева и
Кмета на Община Мездра
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
нула ст.).
имота: 5,739 дка (пет декара и седемстотин
тридесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 012012 (нула,дванадесет,нула дванадесет)
в землището на с.Крапец, м."Пърчов връх",
ЕКАТТЕ 39483,общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Пърчов връх",имот №
302,40 лв. (триста и два Кмета на Кмета на Община
ползване: Пасище,мера. Категоприя на земята при
012012
лева и четиридесет ст.). Мездра
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 10,500
дка (десет декара и петстотин кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000229 (нула,нула,нула,двеста двадесет и
девет) в землището на с.Горна Кремена, м."Гладна
врана", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
880,30 лв. (осемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот
земята при неполивни условия: Девета. Площ на и осемдесет лева и
Кмета на Община Мездра
№ 000229
имота: 122,263 дка (сто двадесет и два декара и
тридесет ст.).
двеста шестдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот Имот 000263 (нула,нула,нула,двеста шестдесет и 293,80 лв. (двеста
Кмета на Община Мездра
№ 000263
три) в землището на с.Горна Кремена, м."Тихова
деветдесет и три лева и
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
осемдесет ст.).
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивини условия: Десета. Площ на
имота: 97,945 дка (деветдесет и седем декара и
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Рудината",имот
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Кошарата",имот №
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Пърчов връх",имот №
012014
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Пърчов връх",имот №
012035
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2256/28-04-2014
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Лиската",имот №
012012
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2257/28-04-2014
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Зебрец",имот № 000012
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2258/28-04-2014
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Говедарника",имот №
000042
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деветстотин четиридесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000369 (нула,нула,нула,триста,шестдесет
и девет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Реката", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
113,70 лв. (сто и
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
тринадесет лева и
имота: 36,084 дка (тридесет и шест декара и
седемдесет ст.).
нула,осемдесет и четири кв.м). Имотът е образуван
от имот № 000207 (нула,нула,нула,двеста и седем).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 020019 (нула,двадесет,нула,деветнадесет)
в землището на с.Горна Кремена, м."Рудината",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Десета. Площ на имота:
224,053 дка (двеста двадесет и четири лева и
773,00 лв. (седемстотин
нула,петдесет и три кв.м). Имота попада в: Отдел/ седемдесет и три лева и
подотдел: 180/ж-иглолистна гора-4,299 дка (четири нула ст.).
декара и двеста деветдесет и девет кв.м). Имотът е
образуван от имот № 020004
(нула,двадесет,нула,нула,четири). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000348 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и осем) в землището на с.Върбешница,
м."Кошарата", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
1304,10 лв. (хиляда
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
триста и четири лева и
имота: 141,753 дка (сто четиридесет и един декара
десет ст.).
и седемстотин петдесет и три кв.м). Имотът е
образуван от имот № 000289 (нула,нула,нула,двеста
осемдесет и девет). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 012014
(нула,дванадест,нула,четиринадесет) в землището
на с.Крапец, м."Пърчов връх", ЕКАТТЕ 39483,
118,10 лв. (сто и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
осемнадесет лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
десет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 4,100 дка (четири
декара и сто кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 012035 (нула,дванадесет,нула,тридесет и
пет) в землището на с.Крапец, м."Пърчов връх",
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
80,60 лв. (осемдесет
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
лева и шестдесет ст.).
неполивини условия: Шеста 2,800 дка (два декара и
осемстотин кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 012012 (нула,дванадесет,нула,дванадесет)
в землището на с.Люти брод, м."Лиската", ЕКАТТЕ
44745, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 8980,10 лв.
условия: Пета. Площ на имота: 255,844 дка (двеста (осемхиляди
петдесет и пет декара и осемстотин четиридесет и деветстотин и
четири кв.м). Имотът е образуван от имот №
осемдесет лева и десет
012010 (нула,дванадесет,нула,десет). Имота попада ст.).
в : Отдел/подотдел: 95/в- широколистна гора18,375 дка. (осемнадесет дсекара и триста
седемдесет и пет кв.м).
Имот № 000012 (нула,нула,нула,нула,дванадесет) в
землището на с.Очин дол, м."Зебрец", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
63,50 лв. (шестдеест и
Използвана ливада. Категория на земята при
три лева и петдесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 6,978
дка (шест декара и деветстотин седемдесет и осем
кв.м).
Имот № 000042 (нула,нула,нула,нула,четиридесет 70,30 лв. (седемдесет
и две) в землището на с.Очин дол, м."Говедерника", лева и тридесет ст.).
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Използвана ливада. Категория на земята
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Търновица",имот
№038123
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Търновица", имот
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Търновица", имот
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458

2279/15-05-2014

2279

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Равенски дел",имот №
001220
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Нейкова могила",имот
№ 020136

460

2296/19-05-2014

2296

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Пенчовото",имот №
029022

461

2297/19-05-2014

2297

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Пенчовото",имот №
029024
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7,724 дка (седем декара и седемстотин двадесет и
четири кв.м).
Имот № 038123 (нула,тридесет и осем,сто
двадесет и три) в землището на с.Ослен Криводол,
м."Търновица", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра.
25,60 лв. (двадесет и
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
пет лева и шестдесет
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на
ст.).
имота: 2,030 дка (два декара и тридесет кв.м).
Имотът е образуван от имот № 038119
(нула,тридесет и осем,сто и деветнадесет).
Имот № 038122 (нула,тридесет и осем,сто
двадесет и две) в землището на с.Ослен Криводол,
м."Търновица", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 166,70 лв. (сто
на земята при неполивни услвоия: Осма. Площ на шестдесет и шест лева
имота: 13,234 дка (тринадесет декара и двеста
и седемдесет ст.).
тридесет и четири кв.м). Имотът е образуван от
имот № 038119 (нула,тридесет и осем,сто и
деветнадесет).
Имот № 038124 (нула,тридесет и осем,сто
двадесет и четири) в землището на с.Ослен
Криводол, м."Търновица",ЕКАТТЕ 54256,
4736,30 лв. (четири
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
хиляди седемстотин
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
тридест и шест лева и
условия: Осма. Площ на имота: 228,805 дка (двеста
тридесет ст.).
двадесет и осем декара и осемстотин и пет кв.м).
Имотът е образуван от имот № 038119
(нула,тридесет и осем,сто и деветнадесет).
Имот № 038125 (нула,тридесет и осем,сто
двадесет и пет) в землището на с.Ослен
Криводол,м."Търновица", ЕКАТТЕ 54256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
3695,30 лв. (три хиляди
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни шестотин деветдесет и
условия: Осма. Площ на имота: 251,382 дка (
пет лева и тридесет ст.).
двеста петдесет и един декара и триста осемдесет и
два кв.м). Имотът е образуван от имот № 038119
(нула,тридесет и осем,сто и деветнадесет).
Имот № 038126 (нула,тридесет и осем,сто
двадесет и шест) в землището на с.Ослен
Криводол, м."Търновица", ЕКАТТЕ 54256,
4859,20 лв. (четири
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
хиляди осемстотин
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
петдесет и девет лева и
условия: Осма. Площ на имота: 385,649 дка (триста
двадесет ст.).
осемдесет и пет декара и шестотин четиридесет и
девет кв.м). Имотът е образуван от имот № 038119
(нула,тридесет и осем,сто и деветнадесет).
Имот № 001220 (нула,нула,едно,двеста и двадесет)
в землището на с.Типченица, м."Равенски дел",
ЕКАТТЕ 72432 ,общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
103,50 лв. (сто и три
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
лева и петдесет ст.).
2,299 дка (два декара и двеста деветдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 020136 (нула,двадесет,сто тридесет и
шест) в землището на с.Типченица,м."Нейкова
могила", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на
169,20 лв. (сто
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
шестдесет и девет лева
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
и двадесет ст.).
имота: 5,035 дка (пет декара и нула,тридесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 029022 (нула двадесет и
девет,нула,двадесет и две) в землището на
с.Типченица, м."Пенчовото", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
104,40 лв. (сто и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четири лева и
условия: Шеста. Площ на имота: 4,079 дка (четири четиридесет ст.).
декара,нула,седемдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 029024 (нула,двадесет и
83,40 лв. (осемдесет и
девет,нула,двадесет и четири) в землището на
три лева и четиридесет
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1/10/2019

Актове

462

2298/19-05-2014

2298

463

2303/22-05-2014

3003

464

2304/22-05-2014

3004

465

2313/23-05-2014

3013

466

2314/23-05-2014

3014

467

2319/26-05-2014

3019

468

2321/03-06-2014

2321

469

2339/25-06-2014

2339

с.Типченица,м."Пенчовото", ЕКАТТЕ 72434,
ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни
условия: Шеста. Площ на имота: 3,259 дка (три
декара и двеста петдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 029025 (нула,двадесет и
девет,нула,двадесет и пет) в землището на
с.Типченица,м."Пенчовото", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
104,90 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Пенчовото",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четири лева и
029025
условия: Шеста. Площ на имота: 4,096 дка (четири деветдесет ст.).
декара ,нула,деветдесет и шест кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 029478 (нула,двадесет и девет
,четиристотин седемедесет и осем) в землището на
с.Типченица, м."Смърдан", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на тграйно ползване:
82,80 лв. (осемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Смърдан",имот
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни два лева и осемдесет
№029478
условия: Шеста. Площ на имота: 3,235 дка (три
ст.).
декара и двеста тридесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 029507 (нула,двадесет и девет,петстотин и
седем) в землището на с.Типченица,м."Трънето",
ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин на трайно
193,90 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Трънето",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
деветдесет и три лева и
029507
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 6,734
деветдесет ст.).
дка (шест декара и седемстотин тридесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
релани граници.
Имот № 039026 (нула,тридесет и
девет,нула,двадесет и шест) в землището на
с.Типченица, м."Бейова ливада", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Бейова ливада",имот №
25,10 лв. (двадесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
039026
пет лева и десет ст.).
условия: Седма. Площ на имота: 1,550 дка (един
декар и петстотин и петдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 042344 (нула,четиридесет и две,триста
четиридесет и четири) в землището на
с.Типченица,м."Люта полена", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
94,20 лв. (деветдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Люта полена",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четири лева и двадесет
042344
условия: Седма. Площ на имота: 4,986 дка (четири ст.).
декара и деветстотин осемдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 029468 (нула,двадесет и
девет,четиристотин шестдесет и осем) в землището
на с.Типченица, м."Смърдан", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездар,с.Типченица,м."Смърдан",имот №
70,50 лв. (седемдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
029468
лева и петдесет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 2,753 дка (два
декара и седемстотин петдесет и три кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000534 (нула,нула,нула,петстотин
тридесет и четири) в землището на с.Очин дол,
м."Мирово селище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. 227,70 лв. (двеста
обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Мирово селище", имот
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
двадесет и седем лева и
№ 000534
Категория на земята при неполивни условия: Осма. седемдесет ст.).
Площ на имота: 9,428 дка (девет декара и
четиристотин двадесет и осем кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Рудината",имот
Имот № 067024 (нула шестдесет и
244,10 лв. (двеста
№067024
четири,нула,двадесет и четири) в землището на
четиридесет и четири
с.Горна Кремена, м."Рудината", ЕКАТТЕ 16256,
лева и десет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Десета. Площ на имота: 81,367 дка
(осемдесет и един декара и триста шестдесет и
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Актове

470

2348/05-08-2014

2348

471

2349/05-08-2014

2349

472

2355/06-10-2014

2355

473

2356/06-10-2014

2356

474

2357/06-10-2014

2357

475

2371/22-10-2014

2371

476

2372/22-10-2014

2372

477

2373/22-10-2014

2373

478

2374/22-10-2014

2374

седем кв.м). Имотът е образуван от имот № 000256
(нула,нула,нула,двеста петдесет и шест). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реалин
граници.
Имот № 014012
(нула,четиринадесет,нула,дванадесет) в землището
на с.Долна Кремена, м."Заминец", ЕКАТТЕ 22126,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Заминец",имот
10,00 лв. (десет лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
№014012
нула ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 1,392 дка (един
декар и триста деветдесет и два кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 014026 (нула,четиринадесет,нула,двадесет
и шест) в землището на с.Долна Кремена,
м."Заминец", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Заминец",имот № земята при неполивни условия: Девета. Площ на
3,30 лв. (три лева и
014026
имота: 0,514 дка (нула декара,петстотин и
тридесет ст.).
четиринадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 014012
(нула,четиринадесет,нула,дванадесет).
Имот № 000112 (нула,нула,нула,сто и дванадесет)
в землището на с.Очин дол, м."Бук", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
173,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000112
Временно неизползвана ливада. Категория на
седемдесет и три лева и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на десет ст.)
имота: 17,668 дка (седемнадесет декара и шестотин
шестдесет и осем кв.м).
Имот № 000119 (нула,нула,нула,сто и
деветнадесет) в землището на с Очин дол, м."Бук",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
99,90 лв. (деветдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000119
ползване: Временно неизползвана ливада.
девет лева и деветдесет
Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Девета. Площ на имота: 10,190 дка (десет декара и
сто и деветдесет кв.м).
Имот № 000121 (нула,нула,нула,сто двадесет и
едно) в землището на с. Очин дол, м."Бук",
ЕКАТТЕ 540506, общ.Мездра. Начин на трайно
187,70 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000121
ползване: Временно неизползвана ливада.
осемдесет и седем лева
Категория на земята при неполивни условия:
и седемдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 19,157 дка (деветнадесет
декара и сто петдесет и седем кв.м).
Имот № 000052 (нула,нула,нула,нула,петдесет и
две) в землището на с.Горна Кремена, м."Драг.
дол", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Драг. дол",имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
30,90 лв. (тридесет
000052
земята при неполивни условия: Десета. Площ на лева и деветдесет ст.)
имота: 10,286 дка (десет декара и двеста осемдесет
и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000070 (нула,нула,нула,нула,седемдесет) в
землището на с.Горна Кремена,м."Татарска
падина", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девата. Площ на
709,50 лв. (седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Татарска
имота: 98,544 дка (деветдесет и осем декара и
и девет лева и петдесет
падина",имот №000070
петстотин четиридесет и четири кв.м). Имота
ст.).
попада в: Отдел/подотдел: 179/б1-широколистна
гора- 6,166 дка (шест декара и сто шестдесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000078 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и
осем) в землището на с.Горна Кремена, м."Татарска
падина", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
232,80 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Татарска
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
тридесет и два лева и
падина",имот №000078
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
осемдесет ст.).
имота: 32,336 дка (тридесет и два декара и триста
тридесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Горна Кремена, м."Зад кръста", имот Имот № 000130 (нула,нула,нула,сто и тридесет) в 80,10 лв. (осемдесет
№ 000130
землището на Горна Кремена, м."Зад кръста",
лева и десет ст).

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

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

54/120

1/10/2019

Актове

479

2375/22-10-2014

2375

480

2376/22-10-2014

2376

481

2377/22-10-2014

2377

482

2378/22-10-2014

2378

483

2379/22-10-2014

2379

484

2380/22-10-2014

2380

485

2381/23-10-2014

2381

486

2382/23-10-2014

2382

ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 2,003
дка (два декара и нула,нула,три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000132 (нула,нула,нула,сто тридесет и
две) в землището на с.Горна Кремена, м."Зад
кръста", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Зад кръста",имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
109,40 лв. (сто и девет
000132
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
лева и четиридесет ст.).
имота: 2,735 дка (два декара и седемстотин
тридесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000133 (нула,нула,нула,сто тридесет и
три) в землището на с.Горна Кремена, м."Зад
кръста", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
227,70 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Зад кръста",имот
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
двадесет и седем лева и
№000133
земята при неполивни услвоия: Четвърта. Площ на
седемдесет ст.).
имота: 3,643 дка (три декара и шестотин
четиридесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000140 (нула,нула,нула,сто и четиридесет)
в землището на с. Горна Кремена, м."Язов дол",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,582
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Язов дол",имот №
10,10 лв. (десет лева и
дка (един декар и петстотин осемдесет и два
000140
десет ст.).
кв.м).Имота попада в: Отдел/подотдел: 176/д1широколистна гора-0,079 дка (нула декара ,
нула,седемдесет и девет кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000146 (нула,нула,нула,сто четиридесет и
шест) в землището на с.Горна Кремена,
м."Реселец", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
38,20 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Реселец"имот №
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
осем лева и двадесет
000146
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
ст.).
имота: 0,849 дка (нула декара,осемстотин
четиридесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000152 (нула,нула,нула,сто петдесет и
две) в землището на с.Горна Кремена,м."Реселец",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Реселец",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
50,60 лв. (петдесет лева
000152
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 18,726 и шестдесет ст.).
дка ( осемнадесет декара и седемстотин двадесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000153 (нула,нула,нула,сто петдесет и
три) в землището на с.Горна Кремена, м."Реселец",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Реселец",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
8,60 лв. (осем лева и
000153
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 3,203 шестдесет ст.).
дка (три декара и двеста и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000155 (нула,нула,нула,сто петдесет и
пет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот № Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 12,30 лв. (дванадесет
000155
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и тридесет ст.).
имота: 2,204 дка (два декара и двеста и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000156 (нула,нула,нула,сто петдесет и
шест) в землището на с.Горна Кремена,
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
28,40 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот № Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
осем лева и
000156
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
четиридесет ст.).
имота: 4,430 дка (четири декара и четиристотин и
тридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Манастира",имот № Имот № 000157 (нула,нула,нула,сто петдесет и
50,00 лв. (петдесет лева
000157
седем) в землището на с.Горна Кремена,
и нула ст.).
м."Манастира", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 7,808 дка (седем декара и осемстотин и осем
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000158 (нула,нула,нула,сто петдесет и
осем) в землището на с.Горна Кремена, м."Гладна
врана", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
29,40 лв (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
девет лева и
№000158
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
четиридесет ст.).
имота: 4,587 дка (четири декара и петстотин
осемдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000159 (нула,нула,нула,сто петдесет и
девет) в землището на с.Горна Кремена, м."Гладна
врана", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
53,40 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
три лева и четиридесет
№ 000159
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
ст.).
имота: 8,350 дка (осем декара и триста и петдесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000160 (нула,нула,нула,сто и шестдесет) в
землището на с.Горна Кремена, м."Гладна врана",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
11,90 лв. (единадесет
№ 000160
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,861 лева и деветдесет ст.).
дка (един декар и осемстотин шестдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000165 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
пет) в землището на с.Горна Кремена, м."Плочата",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Плочата",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
12,00 лв. (дванадесет
000165
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 5,013 лева и нула ст.).
дка (пет декара ,нула,тринадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000168 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
осем) в землището на с.Горна Кремена,
м."Скоровица", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
27,50 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Скоровица",имот на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
седем лева и петдесет
№000168
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
ст.).
имота: 8,724 дка (осем декара и седемстотин
двадесет и четири кв.м ). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000189 (нула,нула,нула,сто осемдесет и
девет) в землището на с.Горна Кремена,м."Зад
кръста", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
1708,80 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Зад кръста",имот № земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
седемстотин и осем
000189
имота: 46,435 дка (четиридесет и шест декара и
лева и осемдесет ст.).
четиристотин тридесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници. Имотът е образуван от имот № 000127
(нула,нула,нула,сто двадесет и седем).
Имот № 000198 (нула,нула,нула,сто деветдесет и
осем) в землището на с.Горна Кремена,
м."Маньовски плочи", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Маньовски плочи",
70,70 лв. (седемдесет
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имот № 000198
лева и седемдесет ст.).
имота: 11,042 дка (единадесет
декара,нула,четиридесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Венеца",имот №
Имот № 000199 (нула,нула,нула,сто деветдесет и 17,10 лв. (седемнадесет
000199
девет) в землището на с.Горна Кремена,
лева и десет ст.).
м."Венеца",ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 2,677 дка (два декара и шестотин
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седемедесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000200 (нула,нула,нула,двеста) в
землището на с.Горна Кремена, м."Венеца",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
27,50 лв (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Венеца",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
седем лева и петдесет
000200
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 4,300
ст.).
дка (четири декара и триста кв.м.). Имота е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000205 (нула,нула,нула,двеста и пет) в
землището на с.Горна Кремена, м."Байчовица",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Байчовица",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
17,70 лв. (седемнадесет
000205
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,456 лева и седемдесет ст.).
дка (два декара и четиристотин петдесет и шест
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000206 (нула,нула,нула,двеста и шест) в
землището на с.Горна Кремена, м."Камика",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
69,30 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Камика",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
девет лева и тридесет
000206
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 18,488
ст.).
дка (осемнадесет декара и четиристотин осемдесет
и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000231 (нула,нула,нула,двеста тридесет и
едно) в землището на с.Горна Кремена,
м."Скоровица", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
32,80 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Скоровица",имот № на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
два лева и осемдесет
000231
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
ст.).
имота: 4,561 дка (четири декара и петстотин
шестдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000253 (нула,нула,нула,двеста петдесет и
три) в землището на с.Горна Кремена, м."Погрешки
връх", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Погрешки връх,
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
32,00 лв. (тридесет и
имот № 000253
земята при неполивни условия: Девета. Площ на два лева и нула ст.).
имота: 5,005 дка (пет декара,нула,нула,пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000255 (нула,нула,нула,двеста петдесет и
пет) в землището на с. Горна Кремена, м."Мишина
падина", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
180,40 лв. ( сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена, м."Мишина
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
осемдесет лева и
падина",имот № 000255
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
четиридесет ст.).
имота: 60,149 дка (шестдесет декара и сто
четиридесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000260 (нула,нула,нула,двеста и
шестдесет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Градище", ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Градище",имот № на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
1,20 лв. (един лев и
000260
земята при неполивни условия: Десета. Площ на двадесет ст.).
имота:0,348 дка ( нула,декара,триста четиридесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000264 (нула,нула,нула,двеста шестдесет
и четири) в землището на с.Горна Кремена,
м."Попов пчелин", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 94,70 лв. ( деветдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Попов
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на четири лева и
пчелин",имот № 000264
имота: 27,456 дка (двадесет и седем декара и
седемдесет ст.).
четиристотин петдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Реселец",имот №
Имот № 000265 (нула,нула,нула,двеста шестдесет 1,40 лв. (един лев и
000265
и пет) в землището на с.Горна
четиридесет ст.).
Кремена,м."Реселец", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 0,537 дка (нула ,декара,петстотин тридесет и
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505

2401/24-10-2014

2401

506

2402/24-10-2014

2402

507

2403/24-10-2014

2403

седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000266 (нула,нула,нула,двеста шестдесет
и шест) в землището на с.Горна Кремена,
м."Реселец", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Реселец",имот № трайно ползване: Пасище ,мера. Категория на
1,50 лв. (един лев и
Кмета ан Община Мездра
000266
земята при неполивни условия: Десета. Площ на петдесет ст.).
имота: 0,572 дка (нула,декара,петстотин седемдесет
и два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000268 (нула,нула,нула,двеста шестдесет
и осем) в землището на с.Горна
Кремена,м."Калугерец", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 347,90 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Калугерец",имот №
условия: Девета. Площ на имота: 41,421 дка
четиридесет и седем
Кмета на Община Мездра
000268
(четиридесет и един декара и четиристотин
лева и деветдесет ст.).
двадесет и един кв.м). Имотът е образуван от имот
№ 000077 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и
четири). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 007042 (нула,нула,седем,нула,четиридесет
и две) в землището на с.Горна Кремена, м."Крайна
ливада", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
175,70 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Крайна
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
седемдесет и пет лева и Кмета на Община Мездра
ливада",имот № 007042
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
седемдесет ст.).
имота: 4,392 дка (четири декара и триста

508

2404/24-10-2014

2404

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Здравченик",имот
№ 007085

509

2405/24-10-2014

2405

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Здравченик",имот
№ 007088

510

2406/24-10-2014

2406

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Падалище",имот №
011083

511

2407/27-10-2014

2407

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот
№ 015091

512

2408/27-10-2014

2408

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Ненов дол",имот №
015112

513

2409/27-10-2014

2409

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот
№ 016084
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деветдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 007085 (нула,нула,седем,нула,осемдесет и
пет) в землището на с. Горна
Кремена,м."Здравченик", ЕКАТТЕ 16256,
372,20 лв. (триста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седемдесет и два лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
двадесет ст.).
условия: Четвърта. Площ на имота: 9,305 дка (девет
декара и триста и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 007088 (нула,нула,седем,нула,осемдесет и
осем) в землището на с.Горна Кремена,
м."Здравченик", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 152,00 лв. (сто петдесет
на земята при неполивни условия: Четвърта. Площ и два лева и нула ст.).
на имота: 3,801 дка (три декара и осемстотин и
един кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 011083 (нула,единадесет,нула,осемдесет и
три) в землището на с. Горна Кремена,
м."Падалище", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин 169,20 лв. (сто
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
шестдесет и девет лева
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на и двадесет ст.).
имота: 3,223 дка (три декара и двеста двадесет и
три кв.м ). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 015091 (нула,петнадесет,нула,деветдесет
и едно) в землището на с.Горна Кремена, м."Тихова
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
131,30 лв. (сто
трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
тридесет и един лева и
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
тридесет ст.).
имота: 2,918 дка (два декара и деветстотин и
осемнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 015112 (нула,петнадесет,сто и дванадесет)
в землището на с.Горна Кремена, м."Ненов дол",
ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра. Начин на трайно
540,60 лв. ( петстотин и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
четиридесет лева и
неполивни условия:Четвърта. Площ на имота:
шестдесет ст.).
12,014 дка. (дванадесет декара и
нула,четиринадесет кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 016084 (нула,шестнадесет,нула,осемдесет 214,60 лв. (двеста и
и четири) в землището на с.Горна Кремена,
четиринадесет лева и
м."Тихова глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
шестдесет ст.).
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
на земята при неполивни условия: Десета (31,541
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514

2410/27-10-2014

2410

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот
№ 016089

515

2411/27-10-2014

2411

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Тихова глава",имот
№ 016195

516

2412/27-10-2014

2412

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Падината",имот №
017074

517

2413/27-10-2014

2413

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Падината",имот
№017075

518

2414/27-10-2014

2414

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот
№ 018062

519

2415/27-10-2014

2415

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот
№018147

520

2416/27-10-2014

2416

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот
№ 018149

521

2417/27-10-2014

2417

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Гладна врана",имот
№ 018150

522

2418/27-10-2014

2418

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Рудината",имот №
020016
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дка); Девета (15,000 дка). Площ на имота: 46,542
дка (четиридесет и шест декара и петстотин
четиридесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 016089 (нула,шестнадесет,нула,осемдесет
и девет) в землището на с.Горна Кремена,м."Тихова
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
3,10 лв. (три лева и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на десет ст.).
имота: 0,478 дка (нула,декара,четиристотин
седемдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 016195 (нула,шестнадесет,сто деветдесет
и пет) в землището на с.Горна Кремена, м."Тихова
глава", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
165,20 лв. (сто
земята при неполивни условия: Девета. Площ на шестдесет и пет лева и
имота: 22,940 дка ( двадесет и два декара и
двадесет ст.).
деветстотин и четиридесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 017074 (нула,седемнадесет,
нула,седемдесет и четири) в землището на с.Горна
Кремена, м."Падината", ЕКАТТЕ 16256, общ.
Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище,мера.
Категория на земята при неполивни условия:
22,30 лв. (двадесет и
Десета. Площ на имота: 8,264 дка (осем декара и два лева и тридесет ст.).
двеста шестдесет и четири кв.м). Имота попада в :
Отдел/подотдел-394/д1-широколистна гора-0,008
дка (нула декара,нула,нула,осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 017075 (нула
седемнадесет,нула,седемдесет и пет) в землището
на с.Горна Кремена, м."Падината", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. начин на трайно ползване:
3,90 лв. (три лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
деветдесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 1,449 дка (един
декар и четиристотин четиридесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 018062 (нула,осемнадесет,нула,шестдесет
и две) в землището на с.Горна Кремена, м."Гладна
врана", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
2,10 лв. (два лева и
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
десет ст.).
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 0,297 дка (нула,декара,двеста деветдесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 018147 (нула,осемнадесет,сто четиридесет
и седем) в землището на с.Горна
Кремена,м."Гладна врана", ЕКАТТЕ 16256,
87,90 лв. (осемдесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седем лева и деветдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 12,214 дка
(дванадесет декара и двеста и четиринадесет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 018149 (нула,осемнадесет,сто четиридесет
и девет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Гладна врана",ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 40,20 лв. (четиридесет
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и двадесет ст.).
имота: 5,584 дка (пет декара и петстотин осемдесет
и четири кв.м). Имота е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 018150 (нула,осемнадесет,сто и петдесет)
в землището на с.Горна Кремена,м."Гладна врана",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
3,30 лв. (три лева и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
тридесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 0,510
дка (нула,декара и петстотин и десет кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 020016 (нула,двадесет,нула,шестнадесет) 137,00 лв. (сто
в землището на с.Горна Кремена,м."Рудината",
тридесет и седем лева и
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2419/27-10-2014
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2420/28-10-2014

2420
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2421/28-10-2014
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526

2422/28-10-2014
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2423/28-10-2014
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2424/28-10-2014

2424

529

2425/28-10-2014

2425

530

2426/28-10-2014

2426

ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
нула ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 45,671
дка (четиридесет и пет декара и шестотин
седемдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 020004
(нула,двадесет,нула,нула,четири).
Имот № 020018 (нула,двадесет,нула,осемнадесет)
в землището на с. Горна Кремена, м."Рудината",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
159,30 лв. (сто петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Рудината",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 59,005 и девет лева и тридесет
050018
дка (петдесет и девет декара,нула,нула,пет кв.м). ст.).
Имотът е образуван от имот № 020004 (нула
,двадесет,нула,нула,четири). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 023002 (нула,двадесет и
три,нула,нула,две) в землището на с.Горна
Кремена, м."Скоровица", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
288,60 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Скоровица",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни осемдесет и осем лева и
023002
условия: Пета. Площ на имота: 6,434 дка (шест
шестдесет ст.).
декара и четиристотин тридесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 023011 (нула,двадесет и
три,нула,единадесет) в землището на с.Горна
Кремена, м."Скоровица", общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Скоровица",имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
12,40 лв. (дванадесет
023011
земята при неполивни условия: Десета. Площ на лева и четиридесет ст.).
имота: 3,933 дка (три декара и деветстотин
тридесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 023016 (нула,двадесет и
три,нула,шестнадесет) в землището на с.Горна
Кремена, м."Скоровица", ЕКАТТЕ 16256,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Скоровица",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
3,60 лв. (три лева и
№023016
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни шестдесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 1,030 дка (един
декар ,нула,тридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 025065 (нула,двадесет и
пет,нула,шестдесет и пет) в землището на с.Горна
Кремена,м."Скоровица", ЕКАТТЕ 16256,
49,60 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Скоровица", имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и девет лева и
№ 025065
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни шестдесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 15,738 дка
(петнадесет декара,седемстотин тридесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 027291 (нула,двадесет и седем,двеста
деветдесет и едно) в землището на с.Горна
Кремена,м."Ливадище", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
55,60 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремана,м."Ливадище",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни пет лева и шестдесет
027291
условия: Шеста. Площ на имота: 1,929 дка (един ст.).
декар и деветстотин двадесет и девет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 027292 (нула,двадесет и седем,двеста
деветдесет и две) в землището на с.Горна
Кремена,м."Ливадище", ЕКАТТЕ 16256,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Ливадище",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползвнае:
5,40 лв. (пет лева и
027292
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четиридесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 2,009 дка (два
декара,нула,нула,девет кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Байчовица"имот № Имот № 028182 (нула,двадесет и осем,сто
19,40 лв. (деветнадесет
028182
осемдесет и две) в землището на с.Горна
лева и четиридесет ст.).
Кремена,м."Байчовица", ЕКАТТЕ 16256, общ.
Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище,мера.
Категория на земята при неполивни условия:
Шеста. Площ на имота: 0,674 дка
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Актове

531

2427/29-10-2014

2427

532

2428/29-10-2014

2428

533

2429/29-10-2014

2429

534

2430/29-10-2014

2430

535

2431/29-10-2014

2431

536

2485/11-02-2015

2485

537

2498/13-02-2015

2498

538

2500/13-02-2015

2500

539

2517/31-03-2015

2517

(нула,декара,шестотин седемдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 031116 (нула,тридесет и едно,сто и
шестнадесет) в землището на с.Горна Кремена,
м."До село", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на 268,20 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."До село",имот №
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
шестдесет и осем лева и
031116
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на двадесет ст.).
имота: 5,108 дка (пет декара и сто и осем кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 035095 (нула,тридесет и
пет,нула,деветдесет и пет) в землището на с.Горна
Кремена, м."Попов пчелин", ЕКАТТЕ 16256,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Попов
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
20,70 лв. (двадесет лева
пчелин",имот № 035095
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и седемдесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 7,684 дка (седем
декара и шестотин осемдесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 035098 (нула,тридесет и
пет,нула,деветдесет и осем) в землището на с.Горна
Кремена,м."Попов пчелин", ЕКАТТЕ 16256,
307,60 лв. (триста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Попов
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седем лева и шестдесет
пчелин",имот № 035098
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 10,682 дка (десет
декара и шестотин осемдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 035106 (нула,тридесет и пет,сто и шест) в
землището на с.Горна Кремена, м."Шумака",
ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
11,10 лв. (единадесет
035106
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 0,881
лева и десет ст.).
дка (нула,декара,осемстотин осемдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 036502 (нула,тридесет и шест,петстотин и
две) в землището на с.Горна Кремена, м."Батон
дол", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
112,70 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Батон дол",имот №
земята при неполивни условия: Десета. Площ на дванадесет лева и
036502
имота: 41,745 дка (четиридесет и един декара и
седемдесет ст.).
седемстотин четиридесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000587 (нула,нула,нула,петстотин
осемдесет и седем) в землището на с.Оселна,
м."Плато", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета.Площ на
35,30 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Плато",имот № 000587
имота: 4,903 дка (четири декара и деветстотин и
пет лева и тридесет ст.).
три кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел- 66/зголина-0,002 дка (нула декара,нула,нула,два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001001 (нула,нула,едно,нула,нула,едно) в
землището на с.Оселна, м."Явровица", ЕКАТТЕ
54047, общ. Мездра. Начин на трайно ползване:
141,90 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Явровица",имот № 001001 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четиридесет и един
условия: Осма. Площ на имота: 11,261 дка (
лева и деветдесет ст.).
единадесет декара и двеста шестдесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001054 (нула,нула,едно,нула,петдесет и
четири) в землището на с.Оселна,м."Ковачева
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева падина", имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
19,70 лв. (деветнадесет
001054
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
лева и седемдесет ст.).
имота: 1,222 дка (един декар и двеста двадесет и
два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Боганица",имот №
Имот № 016033 (нула,шестнадесет,нула,тридесет и 35,60 лв. ( тридесет и
016033
три) в землището на с.Моравица, м."Боганица",
пет лева и шестдесет
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 5,873
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540

2518/31-03-2015

2518

541

2521/31-03-2015

2521

542

2522/31-03-2015

2522

543

2526/01-04-2015

2526

544

2527/01-04-2015

2527

545

2528/01-04-2015

2528

546

2529/01-04-2015

2529

547

2538/02-04-2015

2538

548

2539/02-04-2015

2539

дка (пет декара и осемстотин седемдесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 017002 (нула,седемнадесет,нула,нула,две)
в землището на с.Моравица,м."Бадинец", ЕКАТТЕ
49031, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
44,20 лв. (четиридесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Бадинец",имот № 017002
и четири лева и
условия: Девета. Площ на имота: 5,520 дка (пет
двадесет ст.).
декара и петстотин и двадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 020008 (нула,двадесет,нула,нула,осем) в
землището на с.Моравица, м."Краището", ЕКАТТЕ
49031, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 129,20 лв. (сто двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Краището",имот №
условия: Десета. Площ на имота: 37,457 дка
и девет лева и двадесет
020008
(тридесет и седем декара и четиристотин петдесет ст.).
и седем кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел 158/ц-широколистна гора-0,005 дка. (нула
декара,нула,нула,пет кв.м).Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 024022 (нула,двадесет и
четири,нула,двадесет и две) в землището на
с.Моравица, м."Ребежа", ЕКАТТЕ 49031,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
11,00 лв. (единадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Ребежа",имот № 024022 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
лева и нула ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 4,597 дка (четири
декара и петстотин деветдесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 042033 (нула,четиридесет и
две,нула,тридесет и три) в землището на с.Крапец,
м."Грам.
шумак", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра.
14,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Грам. шумак",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория (четиринадесет лева и
042033
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на четиридесет ст.).
имота: 2,000 дка (два декара,нула,нула,нула,кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 042038 (нула,четиридесет и
две,нула,тридесет и осем) в землището на
с.Крапец, м."Грам. шумак", ЕКАТТЕ 39483,
229,70 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Грам. шумак",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
двадесет и девет лева и
042038
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седемдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 31,897 дка
(тридесет и един декар и осемстотин деветдесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 044005 (нула,четиридесет и
четири,нула,нула,пет) в землището на с.Крапец,
м."Ямите", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на 607,90 лв. (шестотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Ямите",имот № 044005
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
седем лева и деветдесет
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
ст.).
имота: 21,106 дка (двадесет и един декар и сто и
шест кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 054001 (нула,петдесет и
четири,нула,нула,едно) в землището на с.Крапец,
м."Златен дол", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин 433,40 лв.
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
(четиристотин тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Златен дол",имот № 054001
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
и три лева и
имота: 12,898 дка (дванадесет декара и осемстотин четиридесет ст.).
деветдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 172001 (сто седемдесет и
две,нула,нула,едно) в землището на с. Горна
Бешовица, м."Върха", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 4809,10 лв. (четири
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Върха",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория хиляди осемстотин и
172001
на земята при неполивни условия: Четвърта. Площ девет лева и десет ст.).
на имота: 106,869 дка (сто и шест декара и
осемстотин шестдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Бапките",имот № Имот № 176001 (сто седемдесет и
3,70 лв. (три лева и
176001
шест,нула,нула,едно) в землището на с.Горна
седемдесет ст.).
Бешовица, м."Бапките", ЕКАТТЕ 16122,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с
храсти. Категория на земята при неполивни
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1/10/2019

Актове

549

2540/02-04-2015

2540

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Лозята",имот № 084001

550

2543/06-04-2015

2543

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Край гробищата",имот №
088001

551

2544/06-04-2015

2544

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Страната",имот № 000065

552

2545/06-04-2015

2545

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Трапа",имот № 000079

553

2546/06-04-2015

2546

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Кашинец",имот № 000121

554

2551/07-04-2015

2551

обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Кашинец",имот № 082001

555

2555/08-04-2015

2555

обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Войнов лак",имот №
000072

556

2556/08-04-2015

2556

обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Зла мъртвина",имот №
000237

557

2557/08-04-2015

2557

обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Миторово кащище",имот
№ 000697

558

2558/08-04-2015

2558

обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Миторово кащище",имот
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условия: Пета. Площ на имота: 0,146 дка
(нула,декара,сто четиридесет и шест кв.м).
Имот № 084001 (нула,осемдесет и
четири,нула,нула,едно) в землището на с.Боденец,
м."Лозята", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на 975,90 лв. (деветстотин
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
седемдесет и пет лева и
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
деветдесет ст.).
имота: 21,760 дка (двадесет и един декар и
седемстотин и шестдесет кв.м).
Имот № 088001 (нула,осемдесет и
осем,нула,нула,едно) в землището на с.Боденец,
м."Край гробищата", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. 1111,70 лв. (хиляда сто
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория и единадесет лева и
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на седемдесет ст.).
имота: 22,804 дка (двадесет и два декара и
осемстотин и четири кв.м).
Имот № 000065 (нула,нула,нула,шестдесет и пет) в
землището на с.Боденец, м."Страната", ЕКАТТЕ
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
1197,10 лв. (хиляда
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни деветдесет и седем лева
условия: Пета. Площ на имота: 26,691 дка
и десет ст.).
(двадесет и шест декара и шестотин деветдесет и
един кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000079 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и
девет) в землището на с.Боденец,м."Трапа",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
1065,60лв. (хиляда
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при шестдесет и пет лева и
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
шестдесет ст.).
18,533 дка (осемнадесет декара и петстотин
тридесет и три кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 000121 (нула,нула,нула,сто двадесет и
едно) в землището на с.Боденец,м."Кашинец",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
1186,20 лв. (хиляда сто
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
осемдесет и шест лева
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 26,448 и двадесет ст).
дка (двадесет и шест декара и четиристотин
четиридесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 082001 (нула,осемдесет и
две,нула,нула,едно) в землището на с.Боденец,
м."Кашинец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин 723,20 лв. (седемстотин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
двадесет и три лева и
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
двадесет ст.).
имота: 17,661 дка (седемнадесет декара и шестотин
шестдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 000072 (нула,нула,нула,нула,седемдесет и
две) в землището на с.Игнатица, м."Войчов лак",
ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин на трайно
249,70 лв. (двеста
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при четиридесет и девет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 39,014
лева и седемдесет ст.).
дка (тридесет и девет декара,нула,четиринадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000237 (нула,нула,нула,двеста тридесет и
седем) в землището на с.Игнатица, м."Зла
мъртвина", ЕКАТТЕ 32281, общ.Мездра. Начин на 155,80 лв. (сто петдесет
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
и пет лева и осемдесет
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
ст.).
имота: 10,598 дка ( десет декара,петстотин
деветдесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000697 (нула,нула,нула,шестотин
деветдесет и седем) в землището на с.Игнатица,
м."Миторово кащище", ЕКАТТЕ 32281,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
31,30 лв. (тридесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни един лева и тридесет
условия: Девета. Площ на имота: 5,597 дка (пет
ст.).
декара и петстотин деветдесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000699 (нула,нула,нула, шестотин
119,30 лв. (сто и
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Актове
№ 000699

559

2560/08-04-2015

2560

560

2569/09-04-2015

2569

561

2570/09-04-2015

2570

562

2571/09-04-2015

2571

563

2572/09-04-2015

2572

564

2573/09-04-2015

2573

565

2574/09-04-2015

2574

566

2598/16-04-2015

2598

деветдесет и девет) в землището на с.Игнатица,
деветнадесет лева и
м."Миторово кащище", ЕКАТТЕ 32281,
тридесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 21,311 дка (
двадесет и един декар и триста и единадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 002614 (нула,нула,две,шестотин и
четиринадесет) в землището на с.Игнатица,
м."Караджинец", ЕКАТТЕ 32281 ,общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Каражинец",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 67,10 лв. (шестдесет и
002614
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на седем лева и десет ст.).
имота: 10,477 дка (десет декара и четиристотин
седемдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 018005 (нула,осемнадесет,нула,нула,пет) в
землището на с.Моравица, м."Каменица", ЕКАТТЕ
49031, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 38,90 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Каменица",имот №
условия: Десета. Площ на имота: 13,638 дка (
осем лева и деветдесет
018005
тринадесет декара и шестотин тридесет и осем
ст.).
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел-363/к-0,201
дка -широколистна гора;363/л-3,529 дкашироколистна гора. Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021003 (нула,двадесет и
едно,нула,нула,три) в землището на с.Моравица,
м."Рудината", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Рудината",имот №
на трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на 40,30 лв. (четиридесет
021003
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
лева и тридесет ст.).
имота: 1,576 дка (един декар и петстотин
седемдесет и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021006 (нула,двадесет и
едно,нула,нула,шест) в землището на
с.Моравица,м."Рудината", ЕКАТТЕ 49031 ,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Рудината",имот №
82,50 лв. (осемдесет и
храсти.Категория на земята при неполивни
021006
два лева и петдесет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 3,223 дка (три
декара и двеста двадесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 021060 (нула,двадесет и
едно,нула,шестдесет) в замлището на с.Моравица,
м."Манчовските кошари", ЕКАТТЕ 49031,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с 726,50 лв. (седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Манчовските
храсти. Категория на цемята при неполивни
двадесет и шест лева и
кошари",имот № 021060
условия: Шеста. Площ на имота: 28,380 дка
петдесет ст.).
(двадесет и осем декара и триста и осемдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 021103 (нула,двадесет и едно,сто и три) в
землището на с.Моравица, м."Дренова могила",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
164,40 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Дренова могила",имот № ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
шестдесет и четири
021103
при неполивни условия: Шеста. Площ на имота:
лева и четиридесет ст.).
6,423 дка ( шест декара и четиристотин двадесет и
три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 021121 (нула,двадесет и едно,сто двадесет
и едно) в землището с.Моравица, м."Дренова
могила", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Дренова могила",имот № трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
101,90 лв. (сто и един
021121
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
лева и деветдесет ст.).
имота: 3,982 дка (три декара и деветстотин
осемдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Аличо",имот № 024129 Имот № 024129 (нула,двадесет и четири,сто
14,90 лв.
двадесет и девет) в землището на
(четиринадесет лева и
с.Моравица,м."Аличо", ЕКАТТЕ 49031,
деветдесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с
храсти. Категория на земята при неполивни
условия: Десета. Площ на имота: 6,220 дка (шест
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567

2599/16-04-2015

2599

568

2602/17-04-2015

2602

569

2603/17-04-2015

2603

570

2604/17-04-2015

2604

571

2605/17-04-2015

2604

572

2606/17-04-2015

2606

573

2607/17-04-2015

2607

574

2608/17-04-2015

2608

575

2609/17-04-2015

2609

декара и двеста и двадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 024174 (нула,двадесет и четири,сто
седемдесет и четири) в землището на
с.Моравица,м."Орли глав", ЕКАТТЕ 49031,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с 44,30 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м"Орли глав",имот №
храсти.Категория на земята при неполивни
и четири лева и
024174
условия: Десета. Площ на имота: 18,475 дка
тридесет ст.).
(осемнадесет декара и четиристотин седемдесет и
пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000221 (нула,нула,нула,двеста двадесет и
едно) в землището на с.Върбешница,м."Дедов дол",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
27,60 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Дедов дол",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при седем лева и шестдесет
000221
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 7,998 ст.).
дка (седем декара и деветстотин деветдесет и осем
кв.м).
Имот № 165001 (сто шестдесет и
пет,нула,нула,едно) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Върха", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 1544,60 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Върха",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория петстотин четиридесет
165001
на земята при неполивни условия: Четвърта. Площ и четири лева и
на имота: 34,324 дка (тридесет и четири декара и шестдесет ст.).
триста двадесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000208 (нула,нула,нула,двеста и осем) в
землището на с.Върбешница, м."Буков дол,
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера.Категория на земята при
170,80 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол",имот №
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 21,353 седемдесет лева и
000208
дка (двадесет и един декара и триста петдесет и три осемдесет ст.).
кв.м). Имотът попада в : Отдел/подотдел - 164/4просека- 0,001 дка (нула декара,нула,нула,един
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000219 (нула,нула,нула,двеста и
деветнадесет) в землището на с. Върбешница, м.
"Герова орница", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.
88,70 лв. (осемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Герова орница",имот Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория осем лева и седемдесет
№ 000219
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
ст.).
имота: 10,563 дка (десет декара и петстотин
шестдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 000224 (нула, нула,нула,двеста двадесет и
четири) в землището на
с.Върбешница,м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704,
64,30 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
четири лева и тридесет
№ 000224
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 7,655 дка (седем
декара и шестстотин петдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000226 (нула,нула,нула,двеста,двадесет и
шест) в землището на с.Върбешница,м."Герова
46,30 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Герова орница",имот орница", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
и шест лева и тридесет
№ 000226
земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 5,510 дка (пет декара и петстотин и десет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000244 (нула,нула,нула,двеста
четиридесет и четири) в землището на
с.Върбешница, м."Барата", ЕКАТТЕ 12704,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Барата",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
64,00 лв. (шестдесет и
000244
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четири лева и нула ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 8,004 дка (осем
декара и нула,нула,четири кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Червена бара",имот № Имот № 000284 (нула,нула,нула,двеста осемдесет 75,50 лв. (седемдесет и
000284
и четири) в землището на
пет лева и петдесет ст.).
с.Върбешница,м."Червена бара", ЕКАТТЕ 12704,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 8,989 дка (осем
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576

2610/20-04-2015

2610

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Ечоменище",имот №
000305

577

2611/20-04-2015

2611

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Дедов дол",имот №
000307

578

2612/20-04-2015

2612

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буйни връх",имот №
000329

579

2613/20-04-2015

2613

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Манастирище",имот
№ 052002

580

2614/20-04-2015

2614

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Иванов дол",имот
№053007

581

2615/20-04-2015

2615

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Иванов дол",имот №
053009

582

2616/22-04-2015

2616

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешо бърдо",имот №
151005

583

2617/22-04-2015

2617

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешно бърдо",имот
№ 151015

584

2618/22-04-2015

2618

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешно бърдо",имот
№ 151016
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декара и деветстотин осемдесет и девет кв.м).
Имота попада в: Отдел/подотдел - 165/ф1широколистна гора-2,478 дка (два декара и
четиристотин седемдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000305 (нула,нула,нула,триста и пет) в
землището на с.Върбешница, м."Ечоменище",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
41,00 лв. (четиридесет
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при
и един лева и нула ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 5,689
дка (пет декара и шестотин осемдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000307 (нула,нула,нула,триста и седем) в
землището на с.Върбешница, м."Дедов дол",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
31,30 лв. (тридесет и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при един лева и тридесет
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 9,932 ст.).
дка (девет декара и деветстотин тридесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000329 (нула,нула,нула,триста двадесет и
девет) в землището на с.Върбешница,м."Буйни
връх", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на
58,50 лв. (петдесет и
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
осем лева и петдесет
земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 8,129 дка (осем декара и сто двадесет и
девет кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 052002 (нула,петдесет и
две,нула,нула,две) в землището на
с.Върбешница,м."Манастирище", ЕКАТТЕ 12704, 129,80 лв. (сто дведесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и девет лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни осемдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 18,033 дка
(осемнадесет декара и нула,тридесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 053007 (нула,петдесет и
три,нула,нула,седем) в землището на
с.Върбешница, м."Иванов дол", ЕКАТТЕ 12704,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
19,20 лв. (деветнадесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни лева и двадесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 3,002 дка (три
декара и нула,нула, два кв.м). Имотът е възстановен
в нови граници.
Имот № 053009 (нула,петдесет и
три,нула,нула,девет) в землището на
с.Върбешница, м."Иванов дол", ЕКАТТЕ 12704,
52,60 лв. (петдесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
два лева и шестдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 8,221 дка (осем
декара и двеста двадесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 151005 (сто петдесет и
едно,нула,нула,пет) в землището на с.Върбешница,
м."Пешно бърдо", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.
403,40 лв.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
(четиристотин и три
на земята при неполвини условия: Девета. Площ на лева и четиридесет ст.).
имота: 56,034 дка (петдесет и шест декара ,нула
тридесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 151015 (сто петдесет и
едно,нула,петнадесет) в землището на
с.Върбешница, м."Пешно бърдо", ЕКАТТЕ 12704, 43,20 лв. (четиридесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и три лева и двадесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 5,998 дка (пет
декара и деветстотин деветдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 151016 (сто петдесет и
31,00 лв. (тридесет и
едно,нула,шестнадесет) в землището на
един лева и нула ст.).
с.Върбешница, м."Пешно бърдо", ЕКАТТЕ 12704,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 4,301 дка (четири
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2619/22-04-2015

2618

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешно бърдо",имот
№ 151053

586

2620/22-04-2015

2620

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешно бърдо",имот
№ 151060

587

2621/22-04-2015

2621

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешно бърдо",имот
№ 151061

588

2622/22-04-2015

2622

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешно бърдо",имот
№ 151063

589

2623/22-04-2015

2623

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Кошарата",имот №
153007

590

2624/22-04-2015

2624

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол", имот №
161039

591

2625/22-04-2015

2625

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол",имот №
161041

592

2626/22-04-2015

2626

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Воева могила",имот
№ 163002

593

2627/22-04-2015

2627

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол",имот №
166001
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декара и триста и един кв.м). Имотът е възстановен
в нови граници.
Имот № 151053 (сто петдесет и едно,нула,петдесет
и три) в землището на с.Върбешница,м."Пешно
бърдо", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на
58,30 лв. (петдесет и
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
осем лева и тридесет
земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 8,096 дка (осем декара и нула,деветдесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 151060(сто петдесет и
едно,нула,шестдесет) в землището на
с.Върбешница,м."Пешно бърдо", ЕКАТТЕ 12704,
94,80 лв. (деветдесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
четири лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни осемдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 13,171 дка
(тринадесет декара и сто седемдесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 151061 (сто петдесет и
едно,нула,шестдесет и едно) в землището на
с.Върбешница, м."Пешно бърдо", ЕКАТТЕ 12704 ,
42,20 лв. (четиридесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и два лева и двадесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 5,866 дка (пет
декара и осемстотин шестдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 151063 (сто петдесет и
едно,нула,шестдесет и три) в землището на
с.Върбешница,м."Пешно бърдо", ЕКАТТЕ 12704 ,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
28,20 лв. (двадесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
осем лева и двадесет
условия: Девета. Площ на имота: 3,923 дка (три
ст.).
декара и деветстотин двадесет и три кв.м). Имота
попапада в: Отдел/подотдел- 166/о-шириколистна
гора-0,065 дка (нула декара,нула,шестдесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 153007 (сто петдесет и
три,нула,нула,седем) в землището на
с.Върбешница, м."Кошарата", ЕКАТТЕ 12704,
69,80 лв. (шестдесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
девет лева и осемдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 8,310 дка (осем
декара и триста и десет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 161039 (сто шестдесет и
едно,нула,тридесет и девет) в землището на
с.Върбешница,м."Буков дол", ЕКАТТЕ 12704,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
32,00 лв. (тридесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни два лева и нула ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 4,999 дка (четири
декара и деветстотин деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 161041 (сто шестдесет и
едно,нула,четиридесет и едно) в землището на
с.Върбешница,м. "Буков дол", ЕКАТТЕ 12704,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
24,00 лв. (двадесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четири лева и нула ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 3,330 дка (три
декера и триста и тридесет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 163002 (сто шестдесет и
три,нула,нула,две) в землището на с.Върбешница,
м."Воева могила", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.
615,40 лв. (шестотин и
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория петнадесет лева и
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
четиридесет ст.).
имота: 66,887 дка (шестдесет и шест декара и
осемстотин осемдесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 166001 (сто шестдесет и
63,60 лв. (шестдесет и
шест,нула,нула,едно) в землището на
три лева и шестдесет
с.Върбешница, м."Буков дол", ЕКАТТЕ 12704,
ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 7,570 дка (седем
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол",имот №
166003
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2629/22-04-2015

2628

обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Бошков шумак",имот №
002923

596

2649/24-04-2015

2649

обл.Враца,общ.Мездра,с.люти дол,м."Мурджовец",имот №
128007

597

2650/30-04-2015

2650

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Райкьова
могила",имот №000352
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2651/30-04-2015

2651

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Бачвар",имот №
000382
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2652/30-04-2015

2652

обл.Враца, общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Край село",имот
№ 000407
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2654/30-04-2015

2654

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Бапките",имот №
074001

601

2655/30-04-2015

2655

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Бапките",имот №
074015

602

2656/30-04-2015

2656

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Антине",имот №
077001
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2657/30-04-2015

2657

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Антине",имот №
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декара и петстотин и седемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 166003 (сто шестдесет и
шест,нула,нула,три) в землището на
с.Върбешница,м."Буков дол", ЕКАТТЕ 12704,
67,40 лв. (шестдесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седем лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
четиридесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 8,027 дка (осем
декара и нула,двадесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 002923 (нула,нула,две,деветстотин
двадесет и три) в землището на
с.Игнатица."Бошков шумак", ЕКАТТЕ 32281,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
129,70 лв. (сто двадесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и девет лева и
условия: Осма. Площ на имота: 11,579 дка
седемдесет ст.).
(единадесет декара и петстотин седемдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 128007 (сто двадесет и
осем,нула,нула,седем) в землището на с.Люти дол,
м."Мурджовец", ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра.
485,90 лв.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория (четиристотин
на земята при неполивни условия: Четвърта. Площ осемдесет и пет лева и
на имота: 9,256 дка (девет декара и двеста петдесет деветдесет ст.).
и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000352 (нула,нула,нула, триста петдесет и
две) в землището на с.Горна Бешовица,
м."Райкьова могила", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 180,00 лв. (сто и
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория осемдесет лева и нула
на земята при неполивни условия: Четвърта. Площ ст.).
на имота: 3,428 дка (три декара и четиристотин
двадесет и осем кв.м).
Имот № 000382 (нула,нула,нула,триста осемдесет
и две) в землището на с.Горна
Бешовица,м."Бачвар", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра.
155,10 лв. (сто петдесет
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория и пет лева и десет ст.).
на земята при неполивни условия: Четвърта. Площ
на имота: 2,954 дка (два декара и деветстотин
петдесет и четири кв.м).
Имот № 000407 (нула,нула,нула,четиристотин и
седем) в землището на с.Горна Бешовица, м."Край
село", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на
31,80 лв. (тридесет и
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
един лева и осемдесет
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на ст.).
имота: 0,605 дка (нула декара,шестотин и пет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 074001 (нула,седемдесет и
четири,нула,нула,едно) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Бапките", ЕКАТТЕ 16122,
58,90 лв. (петдесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
осем лева и деветдесет
Пасище,мера. Катгория на земята при неполивни ст.).
условия: Осма. Площ на имота: 6,009 дка (шест
декара и нула,нула,девет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 074015 (нула,седемдесет и
четири,нула,петнадесет) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Бапките", ЕКАТТЕ 16122,
общ.Мездра. начин на трайно ползване:
30,90 лв. (тридесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни лева и деветдесет ст.).
условия: Осма. Площ на имота: 3,157 дка (три
декара и стопетдесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 077001 (нула,седемдесет и
седем,нула,нула,едно) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Антине", ЕКАТТЕ 16122,
278,90 лв. (двеста
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седемдесет и осем лева
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
и деветдесет ст.).
условия: Пета. Площ на имота: 11,000 дка
(единадесет декара и нула кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 077006 (нула,седемедест и
90,40 лв. (деветдесет
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2671/12-05-2015

2671

609

2673/13-05-2015

2673

610

2675/13-05-2015

2675

611

2677/13-05-2015

2677

612

2678/19-05-2015

2678

седем,нула,шест) в землището на с.Горна
лева и четиридесет ст.).
Бешовица, м."Антине", ЕКАТТЕ 16122,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота: 3,568 дка (три
декара и петстотин шестдесет и осем кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 080015 (нула,осемдесет,нула,петнадесет)
в землището на с.Горна Бешовица, м."Лицето",
123,20 лв. (сто двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Лицето",имот № ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при и три лева и двадесет
080015
неполивни условия: Трета. Площ на имота: 2,982 ст.).
дка (два декара и деветстотин осемдесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 081004 (нула,осемдесет и
едно,нула,нула,четири) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Превец", ЕКАТТЕ 16122,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Превец",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
103,30 лв. (сто и три
081004
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни лева и тридесет ст.).
условия: Трета. Площ на имота: 2,500 дка (два
декара и петстотин кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 081012 (нула,осемдесет и
едно,нула,дванадесет) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Превец", ЕКАТТЕ 16122,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Превец",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
70,40 лв. (седемдесет
081012
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни лева и четиридесет ст.)
условия: Трета. Площ на имота: 1,705 дка (един
декар и седемстотин и пет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 167007 (сто шестдесет и
седем,нула,нула,седем) в землището на с.Горна
Бешовица, м."Върха", ЕКАТТЕ 16122, общ.Мездра. 120,70 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Върха",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
двадесет лева и
167007
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на седемдесет ст.).
имота: 2,948 дка (два декара и деветстотин
четиридесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 122028 (сто двадесет и две,нула,двадесет
и осем) в землището на с.Люти дол, м."Кръста",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
236,00 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Кръста",имот № 122028 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при тридесет и шест лева и
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 10,491
нула ст.).
дка (десет декара и четиристотин деветдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 042536 (нула,четиридесет и две,петстотин
тридесет и шест) в землището на с.Типченица,
м."Траповете", ЕКАТТЕ 72432, общ.Мездра. Начин
72,90 лв. (седемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Траповете",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
два лева и деветдесет
042536
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на
ст.).
имота: 1,388 дка (един декар и триста осемдесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 042551 (нула,четиридесет и две петстотин
петдесет и едно) в землището на
с.Типченица,м."Горната падина", ЕКАТТЕ 72432,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
116,30 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Горната падина",имот
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни шестнадесет лева и
№ 042551
условия: Четвърта. Площ на имота: 2,215 дка (два тридесет ст.).
декара и двеста и петнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 047151 (нула,четиридесет и седем,сто
петдесет и едно) в землището на
с.Типченица,м."Шугавия рът", ЕКАТТЕ 72432,
148,20 лв.п (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Шугавия рът", имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четиридесет и осем
047151
условия: Четвърта. Площ на имота: 2,578 дка (два лева и двадесет ст.).
декара и петстотин седемдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Голия връх",имот № 005001 Имот № 005001 (нула,нула,пет,нула,нула,едно) в
517,00 лв. (петстотин и
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613

2679/19-05-2015

2679

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Грам. шумак", имот №
042020

614

2680/19-05-2015

2680

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Грам. шумак", имот №
042029

615

2681/19-05-2015

2681

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Грам. шумак", имот №
042042

616

2682/19-05-2015

2682

обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Грам. шумак",имот №
042045

617

2697/01-06-2015

2697

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Лиска",имот № 101012

618

2698/01-06-2015

2698

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Лиска",имот № 101014

619

2699/01-06-2015

2699

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол, м."Могилата",имот №
102122

620

2700/01-06-2015

2700

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Могилата",имот №
102123

621

2701/01-06-2015

2701

обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Сърчивец",имот №
125051
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землището на с.Крапец, м."Голия връх", ЕКАТТЕ седемнадесет лева и
39483 ,общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
нула ст.).
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Четвърта. Площ на имота: 8,992 дка (осем
декара и деветстотин деветдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 042020 (нула,четиридесет и
две,нула,двадесет) в землището на с.Крапец,
м."Грам. шумак", ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра.
65,70 лв. (шестдесет и
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория пет лева и седемдесет
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 9,127 дка (девет декара и сто двадесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 042029 (нула,четиридесет и
две,нула,двадесет и девет) в землището на
с.Крапец, м."Грам. шумак", ЕКАТТЕ 39483,
61,80 лв. (шестдесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
един лева и осемдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 8,579 дка (осем
декара и петстотин седемдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 042042 (нула,четиридесет и
две,нула,четиридесет и две) в землището на
с.Крапец, м."Грам. шумак", ЕКАТТЕ 39483,
121,90 лв. (сто двадесет
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и един лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни деветдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 16,934 дка
(шестнадесет декара и деветстотин тридесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен нови граници.
Имот № 042045 (нула,четиридесет и
две,нула,четиридесет и пет) в землището на
с.Крапец, м."Грам. шумак", ЕКАТТЕ 39483,
27,30 лв. (двадесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седем лева и тридесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 3,798 дка (три
декара и седемстотин деветдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 101012 (сто и едно,нула,дванадесет ) в
землището на с.Люти дол, м."Лиска", ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
78,50 лв. (седемдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
осем лева и петдесет
условия: Шеста. Площ на имота: 2,725 дка ( два
ст.).
декара и седемстотин двадесет и пет кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 101014 (сто и едно,нула,четиринадесет) в
землището на с.Люти дол, м."Лиска", ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
167,00 лв. (сто
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
шестдесет и седем лева
условия: Шеста. Площ на имота: 5,799 дка (пет
и нула ст.).
декара и седемстотин деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 102122 (сто и две,сто двадесет и две) в
землището на с.Люти дол, м."Могилата", ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
1291,80 лв. (хиляда
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни двеста деветдесет и
условия: Шеста. Площ на имота: 44,854 дка
един лева и осемдесет
(четиридесет и четири декара и осемстотин
ст.).
петдесет и четири кв.м.) Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 102123 (сто и две,сто двадесет и три) в
землището на с.Люти дол, м."Могилата", ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
398,90 лв. (триста
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни деветдесет и осем лева
условия: Шеста. Площ на имота: 13,852 дка
и деветдесет ст.).
(тринадесет декара и осемстотин петдесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 125051 (сто двадесет и пет,нула,петдесет 652,60 лв. (шестотин
и едно) в землището на с.Люти дол,м."Сърчивец", петдесет и два лева и
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
шестдесет ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
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622

2702/01-06-2015

2702

623

2716/08-06-2015

2716

624

2717/08-06-2015

2717

625

2718/08-06-2015

2718

626

2719/08-06-2015

2719

627

2720/08-06-2015

2720

628

2721/08-06-2015

2721

629

2722/08-06-2015

2722

630

2727/10-06-2015

2727

неполивни условия: Пета. Площ на имота: 18,594
дка (осемнадесет декара и петстотин деветдесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 125292 (сто двадесет и пет,двеста
деветдесет и две) в землището на с.Люти дол,
м."Сърчивец", ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин 119,90 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Сърчивец",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
деветнадест лева и
125292
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
деветдесет ст.).
имота: 3,415 дка (три декара,четиристотин и
петнадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 016040
(нула,шестнадесет,нула,четиридесет) в землището
на с.Моравица, м."Пояките", ЕКАТТЕ 49031,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Пояките", имот №
65,00 лв. (шестдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
016040
пет лева и нула ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 7,741 дка (седем
декара и седемстотин четиридесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 016057 (нула,шестнадесет,нула,петдесет и
седем) в землището на с.Моравица, м."Лъката
рекитака", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на 338,00 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Лъката рекитака",имот трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
тридесет и осем лева и
№ 016057
земята при неполивни условия: Девета. Площ на нула ст.).
имота: 33,804 дка (тридесет и три декара и
осемстотин и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 021014 (нула,двадесет и
едно,нула,четиринадесет) в землището на
с.Моравица, м."Козарника", ЕКАТТЕ 49031,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Козарника",имот №
90,00 лв. (деветдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
021014
лева и нула ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 2,961 дка (два
декара и деветстотин шестдесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 022013 (нула,двадесет и
две,нула,тринадесет) в землището на с.Моравица,
м."Кетовец", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин
380,60 лв. (триста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Кетовец",имот № 022013 на трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на осемдесет лева и
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на шестдесет ст.).
имота: 9,514 дка (девет декара и петстотин и
четиринадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 024035 (нула,двадесет и
четири,нула,тридесет и пет) в землището на
с.Моравица,м. "Драгавец", ЕКАТТЕ 49031,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с 15,40 лв. (петнадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Драгавец",имот №
храсти. Категория на земята при неполивни
024035
лева и четиридесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 6,401 дка (шест
декара и четиристотин и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 024097 (нула ,двадесет и
четири,нула,деветдесет и седем) в землището на
с.Моравица, м."Върха", ЕКАТТЕ 49031,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с 40,40 ст. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Върха",имот № 024097 храсти. Категория на земята при неполивни
лева и четиридесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 16,852 дка
(шестнадесет декара и осемстотин петдесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 024167 (нула,двадесет и четири,сто
шестдесет и седем) в землището на с.Моравица,
м."Аличо", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
15,60 лв. (петнадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Аличо",имот № 024167
земята при неполивни условия: Десета. Площ на лева и шестдесет ст.).
имота: 6,510 дка (шест декара и петстотин и десет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Сърчивец",имот №
Имот № 125059 (сто двадесет и пет ,нула петдесет 718,40 лв. (седемстотин
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1/10/2019

Актове
125059

631

2728/15-06-2015

2728

632

2735/15-06-2015

2735

633

2738/23-06-2015

2738

634

2739/23-06-2015

2739

635

2740/23-06-2015

2740

636

2741/23-06-2015

2741

637

2742/23-06-2015

2742

638

2743/23-06-2015

2743

и девет) в землището на с.Люти дол, м."Сърчивец", и осемнадесет лева и
ЕКАТТЕ 44759, обл.Враца. Начин на трайно
четиридесет ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Пета Площ на имота: 20,467
дка (двадесет декара и четиристотин шестдесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000230 (нула,нула,нула,двеста и тридесет)
в землището на с.Ослен Криводол, м. "Край село",
ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на трайно
179,40 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Край село", имот ползване: Пасище,мера. Категория на земята при седемдесет и девет лева
№ 000230
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 11,141 и четиридесет ст.).
дка (единадесет декара и сто четиридесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 010304 (нула,десет,триста и четири) в
землището на с.Царевец, м."Байково търне",
ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин на трайно
275,80 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Байково търне",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
седемдесет и пет лева и
010304
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 8,841
осемдесет ст.).
дка (осем декара и осемстотин четиридесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 005005 (нула,нула,пет,нула,нула,пет) в
землището на с.Лик, м."Камика", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
2129,80 лв. (две хиляди
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни сто двадесет и девет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Камика",имот № 005005
условия: Пета. Площ на имота: 68,263 дка
лева и осемдесет ст.).
(шестдесет и осем декара и двеста шестдесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 005008 (нула,нула,пет,нула,нула,осем) в
землището на с.Лик, м."Камика", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
29,80 лв. (двадесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни девет лева и осемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Камика",имот № 005008
условия: Пета. Площ на имота: 0,955 дка (нула
ст.).
декара,деветстотин петдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005011 (нула,нула,пет,нула,единадесет) в
землището на с.Лик, м."Камика", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
34,30 лв. (тридесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четири лева и тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Камика",имот № 005011
условия: Пета. Площ на имота:1,098 дка (един
ст.).
декар ,нула,деветдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005015 (нула,нула,пет,нула,петнадесет) в
землището на с.Лик, м."Камика", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
292,30 лв. (двеста
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Камика",имот № 005015
деветдесет и два лева и
условия: Пета. Площ на имота: 9,370 дка ( девет
тридесет ст.).
декара и триста и седемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005018 (нула,нула,пет,нула,осемнадесет) в
землището на с.Лик, м."Камика", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
57,30 лв. (петдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седем лева и тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Камика",имот № 005018
условия: Пета. Площ на имота: 1,633 дка (един
ст.).
декар и шестотин тридесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005075 (нула,нула,пет,нула,седемдесет и
пет) в землището на с.Лик, м."Селски дол",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
373,90 лв. (триста
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 12,984
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Селски дол",имот № 005075
седемдесет и три лева и
дка (дванадесет декара и деветстотин осемдесет и деветдесет ст.).
четири кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел -291/
о1-широколистна гора-0,002 дка (нула
декара,нула,нула,два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
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639

2744/23-06-2015

2744

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Плачковица",имот № 005127

640

2745/23-06-2015

2745

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Плачковица",имот № 005129

641

2746/24-06-2015

2746

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Мокра",имот № 003002

642

2747/24-06-2015

2747

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Мокра",имот № 003006

643

2748/24-06-2015

2748

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Мокра",имот № 003035

644

2749/24-06-2015

2749

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Мокра",имот № 003066

645

2750/24-06-2015

2750

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Мокра",имот № 003067

646

2751/24-06-2015

2751

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Мокра",имот № 003078

647

2752/24-06-2015

2752

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Мокра",имот № 003099

648

2753/24-06-2015

2753

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Лилова бара",имот № 003144
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Имот №№ 005127 (нула,нула,пет,сто двадесет и
1184,80 лв. (хиляда сто
седем) в землището на с.Лик, м."Плачковица",
осемдесет и четири
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и осемдесет ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 33,755
дка (тридесет и три декара и седемстотин петдесет
и пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 005129 (нула,нула,пет,сто двадесет и
девет) в землището на с.Лик, м."Плачковица",
ЕКАТТЕ 43654 ,общ.Мездра. Начин на трайно
247,20 лв. (двеста
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
четиридесет и седем
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 7,924
лева и двадесет ст.).
дка (седем декара и деветстотин двадесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 003002 (нула,нула,три,нула,нула,две) в
землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
123,40 лв. (сто двадесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и три лева и
условия: Пета. Площ на имота: 4,521 дка (четири четиридесет ст.).
декара и петстотин двадесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 003006 (нула,нула,три,нула,нула,шест) в
землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
272,30 лв. (двеста
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седемдесет и два лева и
условия: Пета. Площ на имота: 8,727 дка (осем
тридесет ст.).
декара и седемстотин двадесет и седем кв.м).
Имотът е вазстановен в нови граници.
Имот № 003035 (нула,нула,три,нула,тридесет и
пет) в землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
328,30 лв. (триста
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни двадесет и осем лева и
условия:Пета. Площ на имота: 10,522 дка (десет
тридесет ст.).
декара и петстотин двадесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 003066 (нула,нула,три,нула,шестдесет и
шест) в землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
91,10 лв. (деветдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни един лева и десет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 4,065 дка (четири
декара,нула,шестдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 003067 (нула,нула,три,нула,шестдесет и
седем) в землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
135,90 лв. (сто
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни тридесет и пет лева и
условия: Шеста. Площ на имота: 6,069 дка (шест деветдесет ст.).
декара ,нула,шестдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 003078 (нула,нула,три,нула,седемдесет и
осем) в землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
257,90 лв. (двеста
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни петдесет и седем лева и
условия: Шеста. Площ на имота: 10,075 дка (десет деветдесет ст.).
декара,нула,седемдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 003099 (нула,нула,три,нула,деветдесет и
девет) в землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
69,30 лв. (шестдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни девет лева и тридесет
условия: Пета. Площ на имота: 2,222 дка (два
ст.).
декара,двеста двадесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 003144 (нула,нула,три,сто четиридесет и
четири) в землищета на с.Лик, м."Лилова бара",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
125,70 лв. (сто двадесет
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
и пет лева и седемдесет
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 4,911 ст.).
дка (четири декара,деветстотин и единадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
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1/10/2019

Актове

649

2754/24-06-2015

2754

650

2755/29-06-2015

2755

651

2756/29-06-2015

2756

652

2757/29-06-2015

2757

653

2758/29-06-2015

2758

654

2759/29-06-2015

2759

655

2760/29-06-2015

2760

656

2761/29-06-2015

2761

657

2762/29-06-2015

2762

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Мокра",имот № 003159

Имот № 003159 (нула,нула,три,сто петдесет и
1496,90 лв. (хиляда
девет) в землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ четиристотин
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
деветдесет и шест лева
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и деветдесет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 58,474 дка
(петдесет и осем декара и четиристотин седемдесет
и четири кв.м). Имотът е образуван от имот №
003101 (нула,нула,три,сто и едно). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 001002 (нула,нула,едно,нула,нула,две) в
землището на с.Лик, м."Полето", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
28,30 лв. (двадесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни осем лева и тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Полето",имот № 001002
условия: Пета. Площ на имота: 1,038 дка (един
ст.).
декар и нула,тридесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001013 (нула,нула,едно,нула,тринадесет) в
землището на с.Лик, м."Градището", ЕКАТТЕ
43654 , общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
170,00 лв. (сто и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, м."Градището", имот № 001013
седемдесет лева и нула
условия: Пета. Площ на имота: 6,227 дка (шест
ст.).
декара и двеста двадесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001015 (нула,нула,едно,нула,петнадесет) в
землището на с.Лик, м. "Градището", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
538,50 лв. (петстотин
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Градището",имот № 001015
тридесет и осем лева и
условия: Пета. Площ на имота: 19,724 дка
петдесет ст.).
(деветнадесет декара и седемстотин двадесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001016 (нула,нула,едно,нула,шестнадесет)
в землището на с.Лик, м."Градището", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 34,00 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Градището",имот № 001016
условия: Пета. Площ на имота: 1,247 дка (един
четири лева и нула ст.).
декар и двеста четиридесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001021 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
едно) в землището на с.Лик, м."Мокра", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
1750,10 лв. (хиляда
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седемстотин и петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Мокра",имот № 001021
условия: Пета. Площ на имота: 49,861 дка.
лева и десет ст.).
(четиридесет и девет декара и осемстотин
шестдесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001028 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
осем) в землището на с.Лик, м."Росн. търне",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
68,10 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Росн. търне",имот № 001028
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,940
осем лева и десет ст.).
дка (един декар и деветстотин и четиридесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001030 (нула,нула,едно,нула,тридесет) в
землището на с.Лик, м."Св. Петка", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
238,10 лв. (двеста
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Св.Петкаа",имот № 001030
тридесет и осем лева и
условия: Пета. Площ на имота: 6,783 дка (шест
десет ст.).
декара и седемстотин осемдесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001032 (нула,нула,едно,нула,тридесет и
две) в землището на с.Лик, м."Св.Петка", ЕКАТТЕ
43654 ,общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 73,20 лв. (седемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Св.Петка",имот № 001032
условия: Пета. Площ на имота: 2,085 дка (два
три лева и двадесет ст.).
декара,нула,осемдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
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74/120

1/10/2019

Актове

658

2763/29-06-2015

2763

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Св.Петка", имот № 001034

659

2764/30-06-2015

2764

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Липата",имот № 001043

660

2765/30-06-2015

2765

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Липата",имот № 001046

661

2766/30-06-2015

2766

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Липата",имот № 001048

662

2767/30-06-2015

2767

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Липата",имот № 001057

663

2768/30-06-2015

2768

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Липата",имот № 001058

664

2769/30-06-2015

2769

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Липата",имот № 001060

665

2770/30-06-2015

2770

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Гръцкия камък",имот №
001080

666

2771/03-07-2015

2771

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Аличовец",имот № 001105

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

Имат № 001034 (нула,нула,едно,нула,тридесет и
56,00 лв. (петдесет и
четири) в землището на с.Лик, м."Св.Петка",
шест лева и нула ст.).
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 111,821
дка (сто и единадесет декара и осемстотин двадесет
и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001043 (нула,нула,едно,нула,четиридесет
и три) в землището на с.Лик, м."Липата", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 56,00 лв. (петдесет и
условия: Пета. Площ на имота: 1,596 дка (един
шест лева и нула ст.).
декар и петстотин деветдесет и шест кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001046 (нула,нула,едно,нула,четиридесет
и шест) в землището на с.Лик, м."Липата",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
263,40 лв. (двеста
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 7,505
шестдесет и три лева и
дка (седем декара и петстотин и пет кв.м). Имота четиридесет ст.).
попада в: Отдел/подотдел- 290/м2-широколистна
гора-1,465 дка (един декар,четиристотин шестдесет
и пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 001048 (нула,нула,едно,нула,четиридесет
и осем) в землището на с.Лик,м."Липата", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 68,80 лв. (шестдесет и
условия: Пета. Площ на имота: 1,959 дка (един
осем лева и осемдесет
декар и деветстотин петдесет и девет кв.м). Имота ст.).
попада в: Отдел/подотдел - 290/м2-широколистна
гора-1,959 дка (един декар и деветстотин петдесет
и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001057 (нула,нула,едно,нула,петдесет и
седем) в землището на с.Лик, м."Липата", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
96,20 лв. (деветдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
шест лева и двадесет
условия: Пета. Площ на имота: 2,742 дка (два
ст.).
декара и седемстотин четиридесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001058 (нула,нула,едно,нула,петдесет и
осем) в землището на с.Лик, м."Липата", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
316,70 лв. (триста и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
шестнадесет лева и
условия: Пета. Площ на имота: 9,022 дка (девет
седемдесет ст.).
декара,нула,двадесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001060 (нула,нула,едно,нула,шестдесет) в
землището на с.Лик, м."Липата", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
397,50 лв. (триста
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни деветдесет и седем лева
условия: Пета. Площ на имота: 11,326 дка
и петдесет ст.).
(единадесет декара и триста двадесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001080 (нула,нула,едно,нула,осемдесет) в
землището на с.Лик,м."Гръцкия камък", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
120,60 лв. (сто и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни двадесет лева и
условия: Пета. Площ на имота: 3,436 дка (три
шестдесет ст.).
декара и четиристотин тридесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001105 (нула,нула,едно,сто и пет) в
66,90 лв. (шестдесет и
землището на с.Лик, м."Аличовец", ЕКАТТЕ 43654 шест лева и деветдесет
, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
ст.).
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота: 1,906 дка (един
декар и деветстотин и шест кв.м). Имотът е
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1/10/2019

Актове

667

2772/03-07-2015

2772

668

2773/03-07-2015

2773

669

2774/03-07-2015

2774

670

2775/03-07-2015

2775

671

2776/03-07-2015

2776

672

2777/03-07-2015

2777

673

2778/03-07-2015

2778

674

2779/03-07-2015

2779

675

2780/03-07-2015

2780

възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001112 (нула,нула,едно,сто и дванадесет)
в землището на с.Лик, м."Аличовец", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
323,00 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Аличовец",имот № 001112
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни двадесет и три лева и
условия: Пета. Площ на имота: 9,202 дка (девет
нула ст.).
декара и двеста и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 002030 (нула,нула,две,нула,тридесет) в
землището на с.Лик, м."Градището", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 23,10 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Градището",имот № 002030
условия: Шеста. Площ на имота: 1,032 дка (един три лева и десет ст.).
декар,нула,тридесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 002031 (нула,нула,две,нула,тридесет и
едно) в землището на с.Лик, м."Градището",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайн
оползване: Пасище,мера. Категория на земята при 100,60 лв. (сто лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Градището",имот № 002031
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 4,492 шестдесет ст.).
дка (четири декара и четиристотин деветдесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 006002 (нула,нула,шест,нула,нула,две) в
землището на с.Лик, м."Брестака", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 46,90 лв. (четиридесет
условия: Шеста. Площ на имота: 2,092 дка (два
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брестака",имот № 006002
и шест лева и
декара,нула,деветдесет и два кв.м). Имота попада в: деветдесет ст.).
Отдел/подотдел-288/у-широколистна гора-0,009 дка
(нула декара,нула,нула,девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 006010 (нула,нула,шест,нула,десет) в
землището на с.Лик, м."Камика", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
319,50 лв. (триста и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни деветнадесет лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик, м."Камика",имот № 006010
условия: Пета. Площ на имота: 10,241 дка (десет
петдесет ст.).
декара и двеста четиридесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
гарници.
Имот № 006019
(нула,нула,шест,нула,деветнадесет) в землището на
с.Лик, м."Драгошов хрът", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
504,50 лв. (петстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Драгошов хрът",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четири лева и петдесет
006019
условия: Пета. Площ на имота: 10,243 дка (десет ст.).
декара и двеста четиридесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 006020 (нула,нула,шест,нула,двадесет) в
землището на с.Лик, м."Драгошов хрът", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
504,50 лв. (петстотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Драгошов дол",имот № 006020 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четири лева и петдесет
условия: Пета. Площ на имота: 16,170 дка
ст.).
(шестнадесет декара и сто и седемдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 006023 (нула,нула,шест,нула двадесет и
три) в землището на с.Лик, м."Драгошов хрът",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
1014,50 лв. (хиляда и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Драгошов хрът",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
четиринадесет лева и
006023
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 28,902 петдесет ст.).
дка (двадесет и осем декара,деветстотин и два
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Градището",имот № 006081
Имот № 006081 (нула,нула,шест,нула,осемдесет и 760,30 лв. (седемстотин
едно) в землището на с.Лик,м. "Градището",
и шестдесет лева и
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
тридесет ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 29,698
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Актове

676

2781/06-07-2015

2781

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брестака",имот № 007020

677

2782/06-07-2015

2782

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Берсетака",имот № 007027

678

2783/06-07-2015

2783

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брестака",имот № 007028

679

2784/06-07-2015

2784

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брестака",имот № 007028

680

2785/06-07-2015

2785

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Туфите",имот № 007056

681

2786/06-07-2015

2786

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Петков дол",имот № 007064

682

2787/06-07-2015

2787

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Петков дол",имот № 007067

683

2788/06-07-2015

2788

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Лилякаша",имот № 007068

684

2789/06-07-2015

2789

обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Петков дол",имот № 007071
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дка (двадесет и девет декара и шестотин деветдесет
и осем кв.м). Имотът е образуван от имот № 006004
(нула,нула,шест,нула,нула,четири). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 007020 (нула,нула,седем,нула,двадесет) в
землището на с.Лик, м."Брестака", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
526,30 лв. (петстотин
Пасище,мера. Категория на земята при неполивин двадесет и шест лева и
условия: Шеста. Площ на имота: 20,559 дка
тридесет ст.).
(двадесет декара и петстотин петдесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 007027 (нула,нула,седем,нула,двадесет и
седем) в землището на с.Лик,м."Брестака",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на тарйно
144,00 лв. (сто
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
четиридесет и четири
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 5,624 лева и нула ст.).
дка (пет декара и шестотин двадесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 007028 (нула,нула,седем,нула,двадесет и
осем) в землището на с.Лик, м."Брестака", ЕКАТТЕ
43654 , общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
35,80 лв. (тридесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
пет лева и осемдесет
условия: Шеста. Площ на имота: 1,397 дка (един ст.).
декар и триста деветдесет и седем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 007029 (нула,нула,седем,нула,двадесет и
девет) в землището на с.Лик, м."Брестака",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
130,80 лв. (сто и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при тридесет лева и
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 5,108
осемдесет ст.).
дка (пет декара и сто и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 007056 (нула,нула,седем,нула,петдесет и
шест) в землището на с.Лик, м."Туфите", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
2579,60 лв. (две хиляди
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни петстотин седемдесет и
условия: Пета. Площ на имота: 73,493 дка
девет лева и шестдесет
(седемдесет и три декара и четиристотин
ст.).
деветдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 007064 (нула,нула,седем,нула,шестдесет и
четири) в землището на с.Лик, м."Петков дол",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
141,60 лв. (сто
ползване: пасище,мера. Категория на земята при
четиридесет и един
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 4,540
лева и шестдесет ст.).
дка (четири декара и петстотин и четиридесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 007067 (нула,нула,седем,нула,шестдесет и
седем) в землището на с.Лик, м."Петков дол",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
267,80 лв. (двеста
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
шестдесет и седем лева
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 10,461 и осемдесет ст.).
дка (десет декара и четиристотин шестдесет и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имоти №№ 007068
(нула,нула,седем,нула,шестдесет и осем) в
землището на с.Лик, м."Лилякаша", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
98,30 лв. (деветдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни осем лева и тридесет
условия: Шеста. Площ на имота: 3,838 дка ( три
ст.).
декара,осемстотин тридесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 007071 (нула,нула,седем,нула,седемдесет 31,30 лв. (тридесет и
и едно) в землището на с.Лик, м."Петков дол",
три лева и тридесет ст.).
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра.Начин на трайно
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ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,224
дка (един декар и двеста двадесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граница.
Имот № 007094 (нула,нула,седем,нула,деветдесет
и четири) в землището на с.Лик, м."Лилякаша",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
844,60 лв. (осемстотин
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при четиридесет и четири
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 24,064
лева и шестдесет ст.).
дка (двадесет и четири декара и нула,шестдесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 007098 (нула,нула,седем,нула,деветдесет
и осем) в землището на с.Лик, м."Туфите",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
639,50 лв. (шестотин
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
тридесет и девет лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 18,220 петдесет ст.).
дка (осемнадесет декара и двеста и двадесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 007100 (нула,нула,седем,сто) в землището
на с.Лик, м."Лилякаша", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
2149,90 лв. (две хиляди
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
сто четиридесет и девет
условия: Пета. Площ на имота: 61,248 дка
лева и деветдесет ст.).
(шестдесет и един декар и двеста четиридесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 007122 (нула,нула,седем,сто двадесет и
две) в землището на с.Лик, м."Петков дол",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
112,00 лв. (сто и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 3,590 лв.
дванадесет лева и нула
(три декара и петстотин и деветдесет кв.м). Имотът ст.).
е образуван от имот № 007061
(нула,нула,седем,нула,шестдесет и едно). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 008003 (нула,нула,осем,нула,нула,три) в
землището на с.Лик, м."Чичера", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
201,60 лв. (двеста и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни един лева и шестдесет
условия: Пета. Площ на имота: 5,744 дка (пет
ст.).
декара и седемстотин четиридесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 008073 (нула,нула,осем,нула,седемдесет и
три) в землището на с.Лик,м."Лейовец", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 62,10 лв. (шестдесет и
условия: Пета. Площ на имота: 1,770 дка (един
два лева и десет ст.).
декар и седемстотин и седемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 008103 (нула,нула,осем,сто и три) в
землището на с.Лик, м."Лейовец", ЕКАТТЕ 43654,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
82,60 лв. (осемдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
два лева и шестдесет
условия: Пета. Площ на имота: 2,016 дка (два
ст.)
декара,нула,шестнадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 008400 (нула,нула,осем,четиристотин) в
землището на с.Лик,м."Железков кръст", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 16,00 лв. (шестнадесет
условия: Шеста. Площ на имота: 0,475 дка
лева и нула ст.).
(нула,декара,четиристотин седемдесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални гарници.
Имот № 008488 (нула,нула,осем,четиристотин
5040,80 лв. (пет хиляди
осемдесет и осем) в землището на с.Лик,м."
и четиридесет лева и
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Чичера", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на
осемдесет ст.).
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 123,097 дка (сто двадесет и три декара и
нула,деветдесет и три кв.м). Имота попада в:
Отдел/подотдел: 291/е1-широколистна гора - 2,956
дка (два декара,деветстотин петдесет и шест кв.м).
Имотът е образуван от имот № 008013
(нула,нула,осем,нула,тринадесет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009045 (нула,нула,девет,нула,четиридесет
и пет) в землището на с.Лик, м. "Лага", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
148,70 лв. (сто
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четиридесет и осем
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Лага",имот № 009045
условия: Шеста. Площ на имота: 5,164 дка (пет
лева и седемдесет ст.).
декара и сто шестдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009067 (нула,нула,девет,нула,шестдесет и
седем) в землището на с.Лик,м."Реката", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
54,60 лв. (петдесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четири лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Реката",имот № 009067
условия: Шеста. Площ на имота: 1,624 дка (един шестдесет ст.).
декар и шестотин двадесет и четири кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009069 (нула,нула,девет,нула,шестдесет и
девет) в землището на с.Лик, м."Клисавицата",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
140,00 лв. (сто и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Клисавицата",имот № 009069
четиридесет лева и нула
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 3,803 ст.).
дка (три декара и осемстотин и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009081(нула,нула,девет,нула,осемдесет и
едно) в землището на с.Лик, м."Реката", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
375,70 лв. (триста
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седемедесет и пет лева
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Реката",имот № 009081
условия: Шеста. Площ на имота: 11,181 дка
и седемдесет ст.).
(единадесет декара и сто осемдесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 009152 (нула,нула,девет,сто петдесет и
две) в землището на с.Лик, м."Ветрен", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
143,00 лв. (сто
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни четиридесет и три лева
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Ветрен",имот № 009152
условия: Шеста. Площ на имота: 4,256 дка (четири
и нула ст.).
декара и двеста петдесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009154 (нула,нула,девет,сто петдесет и
четири) в землището на с.Лик, м."Ветрен",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
39,90 лв. (тридесет и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Ветрен",имот № 009154
девет лева и деветдесет
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,188 ст.).
дка (един декар и сто осемдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 009159 (нула,нула,девет,сто петдесет и
девет) в землището на с.Лик, м."Ветрен", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
737,00 лв. (седемстотин
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Ветрен",имот № 009159
тридесет и седем лева и
условия: Шеста. Площ на имота: 21,936 дка
нула ст.).
(двадесет и един декар и деветстотин тридесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Добрин дол", имот № 009236 Имот № 009236 (нула,нула,девет,двеста тридесет и 46,10 лв. (четиридесет
шест) в землището на с.Лик, м."Добрин дол",
и шест лева и десет ст.).
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,371
дка (един декар и триста седемедесет и един кв.м).
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Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 009237 (нула,нула,девет,двеста тридесет и
седем) в землището на с.Лик, м."Добрин дол",
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
54,50 лв. (петдесет и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Добрин дол",имот № 009237
четири лева и петдесет
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,622 кв.м).
дка (един декар и шестотин двадесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 009533 (нула,нула,девет,петстотин
тридесет и три) в землището на с.Лик, м."Добрин
дол", ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
154,10 лв. (сто петдесет
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Добрин дол",имот № 009533
и четири лева и десет
имота: 4,586 дка (четири декара и петстотин
ст.).
осемдесет и шест кв.м). Имотът е образуван от
имот № 009232 (нула,нула,девет,двеста тридесет и
две). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 138011 (сто тридесет и
осем,нула,единадесет) в землището на с.Цаконица,
м."Гроба", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
езмята пхри неполивни условия: Десета.Площ на
630,00 лв. (шестотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Гроба",имот № 138011 имота: 200,000 дка (двеста декара ,нула кв.м).
тридесет лева и нула
Имота попаза в : Отдел/подотдел: 378/мст.).
широколистна гора-18,018 дка (осемнадесет
декара,нула,осемнадесет кв.м). Имотът е образуван
от имот № 138007 (сто тридесет и
осем,нула,нула,седем). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 138012 (сто тридесет и
осем,нула,дванадесет) в землището на
с.Цаконица,м."Гроба", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 84,155 дка (осемдесет и четири декара и сто 239,80 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Гроба",имот № 138012 петдесет и пет кв.м). Имота попада в: Отдел/
тридесет и девет лева и
подотдел: 378/м-широколистна гора-10,756 дка
осемдесет ст.).
(десет декара и седемстотин петдесет и шест кв.м).
Имотът е образуван от имот № 138007 (сто
тридесет и осем,нула,нула,седем).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 138013 (сто тридесет и
осем,нула,тринадесет) в землището на с.Цаконица,
м."Гроба", ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
214,90 лв. (двеста и
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Гроба",имот № 138013
четиринадесет лева и
имота: 68,228 дка (шестдесет и осем декара и
деветдесет ст.).
двеста двадесет и осем кв.м). Имотът е образуван
от имот № 138007 (сто тридесет и
осем,нула,нула,седем). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000233 (нула,нула,нула,двеста тридесет и
три) в землището на с.Оселна, м."Остриките",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
64,70 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Остриките",имот № 000233 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при четири лева и
неполивни условия : Осма. Площ на имота: 4,020 седемдесет ст.).
дка (четири декара,нула и двадесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000091 (нула,нула,нула,нула,деветдесет и
едно) в землището на с. Ослен Криводол,
м."Полето", ЕКАТТЕ 54256, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ослен Криводол,м."Полето",имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
22,00 лв. (двадесет и
000091
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
два лева и нула ст.).
имота: 0,563 дка (нула декара, петстотин шестдесет
и три кв.м). Имотът е образуван от имот № 000013
(нула,нула,нула,нула,тринадесет).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Тарпин рас",имот №
Имот № 000025 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
18,20 лв. (осемнадесет
000025
пет) в землището на с.Очин дол, м."Тарпин рас",
лева и двадесет ст.).
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
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ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,162
дка ( два декара и сто шестдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000022 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
две) в землището на с.Очин дол, м."Зебрец",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
659,40 лв. (шестотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Зебрец",имот № 000022 неполивни условия: Девета. Площ на имота:
петдесет и девет лева и
126,805 дка (сто двадесет и шест декара и
четиридесет ст.).
осемсдтотин и пет кв.м). Имота попада в: Отдел/
подотодел- 341/г-широколистна гора- 0,622 дка
(нула,декара,шестотин двадесет и два кв.м).
Имот № 000023 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
три) в землището на с.Очин дол, м."Говедарника",
ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно
954,20 лв. (деветстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Говедерника",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при петдесет и четири лева
000023
неполивни условия: Девета. Площ на имота:
и двадесет ст.).
183,491 дка (сто осемдесет и три декара и
четиристотин деветдесет и един кв.м).
Имот № 000058 (нула,нула,нула,нула,петдесет и
осем) в землището на с.Очин дол, м."Говедерника",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
64,30 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Говедарника",имот
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 12,356 четири лева и тридесет
№000058
дка (дванадесет декара и триста петдесет и шест
ст.).
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел- 342/жшироколистна гора- 9,377 дка (девет декара и
триста седемдесет и седем кв.м).
Имот № 000059 (нула,нула,нула,нула,петдесет и
девет) в землището на с.Очин дол, м."Езерото",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на зеямта при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 75,941 394,90 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Езерото",имот № 000059 дка (седемдесет и пет дакара и деветстотин
деветдесет и четири
четиридесет и един кв.м). Имота попада в: Отдел/ лева и деветдесет ст.).
подотдел-344/в-широколистна гора-0,009 дка (нула
декара,нула,нула,девет кв.м).; Отдел-подотдел-344/
г-широколистна гора- 52,586 дка (петдесет и два
декара , петстотин осемдесет и шест кв.м).
Имот № 000067 (нула,нула,нула,нула,шестдесет и
седем) в землището на с.Очин дол, м."Бук",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
13,50 лв. (тринадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000067
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при лева и петдесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,419
дка (два декара и четиристотин и деветнадесет
кв.м).
Имот № 000125 (нула,нула,нула,сто двадесет и
пет) в землището на с.Очин дол, м."Бук", ЕКАТТЕ
54506,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
62,10 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук", имот № 000125
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни два лева и десет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 11,095 дка (
единадесет декара,нула,деветдесет и пет кв.м).
Имот № 000130 (нула,нула,нула,сто и тридесет) в
землището на с.Очин дол, м."Бук", ЕКАТТЕ 54506,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 364,30 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000130
условия: Девета. Площ на имота: 65,050 дка
шестдесет и четири
(шестдесет и пет декара и нула,петдесет кв.м).
лева и тридесет ст.).
Имота попада в : Отдел/подотдел- 6/ршироколистна гора- 0,001 дка (нула
декара,нула,нула,един кв.м).
Имот № 000136 (нула,нула,нула,сто тридесет и
шест) в землището на с.Очин дол, м."Варовитица",
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Варовитица",имот №
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
20,60 лв. (двадесет лева
000136
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при и шестдесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,218
дка (три декара и двеста и осемнадесет кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Креща",имот № 000137 Имот № 000137 (нула,нула,нула,сто тридесет и
36,20 лв. (тридесет и
седем) в землището на с. Очин дол, м."Креща",
шест лева и двадесет
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
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неполивни условия: Девета. Площ на имота: 5,664
дка (пет декара и шестотин шестдесет и четири
кв.м).
Имот № 000138 (нула,нула,нула,сто тридесет и
осем) в землището на с.Очин дол, м."Креща",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
107,10 лв. (сто и седем
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Креща",имот № 000138 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при лева и десет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 16,739
дка (шестнадесет декара и седемстотин тридесет и
девет кв.м).
Имот № 000154 (нула,нула,нула,сто петдесет и
четири) в землището на с. Очин дол, м."Колово
равнище",
ЕКАТТЕ 54506 , общ.Мездра.Начин на 88,00 лв. (осемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Колово равнище",имот №
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
000154
осем лева и нула ст.).
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 41,904 дка (четиридесет и един декара и
деветстотин и четири кв.м).
Имот № 000181 (нула,нула,нула,сто осемдесет и
едно) в землището на с.Очин дол, м."Валого",
15,20 лв. (петнадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Валого",имот № 000181 ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при лева и двадесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,378
дка (два декара и триста седемдесет и осем кв.м).
Имот № 000183 (нула,нула,нула,сто осемдесет и
три) в землището на с.Очин дол, м."Валого",
ЕКАТТЕ 54506. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 130,70 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,общ.Мездра,с.Очин
условия: Девета. Площ на имота: 20,425 дка
тридесет лева и
дол,м."Валого",имот № 000183
(двадесет декара и четиристотин двадесет и пет
седемдесет ст.).
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел - 5/к широколистна гора- 2,396 дка (два декара и триста
деветдесет и шест кв.м).
Имот № 000204 (нула,нула,нула,двеста и четири) в
землището на с.Очин дол, м."Валого", ЕКАТТЕ
27,60 лв. (двадесет и
54506,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Валого",имот № 000204
седем лева и шестдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 4,317 дка (четири
декара и триста и седемнадесет кв.м).
Имот № 000267 (нула,нула,нула,двеста шестдесет
и седем) в землището на с.Очин дол, м."Тесно
лице", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
170,00 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Тесно лице",имот №
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
седемдесет лева и нула
000267
имота: 30,364 дка (тридесет декара и триста
ст.).
шестдесет и четири кв.м). Имота попада в: Отдел/
подотдел - 7/ю - широколистна гора - 27,388 дка
(двадесет и седем декара и триста осемдесет и осем
кв.м).
Имот № 000295 (нула,нула,нула,двеста деветдесет
и пет) в землището на с.Очин дол, м."Валого",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
17,00 лв. (седемнадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Валого",имот № 000295
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при лева и нула ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,655
дка (два декара и шестотин петдесет и пет кв.м).
Имот № 000296 (нула,нула,нула,двеста деветдесет
и шест) в землището на с.Очин дол, м."Реката",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
153,70 лв. (сто петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Реката",имот № 000296 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при и три лева и седемдесет
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 13,726 ст.).
дка (тринадесет декара и седемстотин двадесет и
шест кв.м).
Имот № 000298 (нула,нула,нула,двеста деветдесет
и осем) в землището на с.Очин дол, м."Китката",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
96,80 лв. (деветдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Китката",имот № 000298 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при шест лева и осемдесет
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 8,647
ст.).
дка (осем декара и шестотин четиридесет и седем
кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Арто", имот № 000310
Имот № 000310 (нула,нула,нула,триста и десет) в 8,20 лв. (осем лева и
земището на с.Очин дол, м."Арто", ЕКАТТЕ 54506, двадесет ст.).
общ.Мездра.Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
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условия: Десета. Площ на имота: 3,435 дка (три
декара и четиристотин тридесет и пет кв.м).
Имот № 000316 (нула,нула,нула,триста и
шестнадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Камарата", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 115,80 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Камарата",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
петнадесет лева и
000316
земята при неполивни условия: Десета. Площ на осемдесет ст.).
имота: 48,264 дка ( четиридесет и осем декара и
двеста шестдесет и четири кв.м).
Имот № 000321 (нула,нула,нула,триста двадесет и
едно) в землището на с.Очин дол, м."Ключо",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
7,10 лв. (седем лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ключо",имот № 000321 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при десет ст).
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 2,949
дка (два декара и деветстотин четиридисет и девет
кв.м).
Имот №000326 (нула,нула,нула,триста двадесет и
шест) в землището на с.Очин дол, м."Дамянов
камък", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Дамянов камък",имот №
7,60 лв. (седем лева и
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
000326
шестдесет ст.).
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 3,183 дка (три декра и сто осемдесет и три
кв.м).
Имот № 000346 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и шест) в землището на с.Очин дол,
м."Ключо", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
8,00 лв. (осем лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ключо",имот № 000346 трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
нула ст.).
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 3,342 дка (три декара и триста четиридесет
и два кв.м).
Имот № 000389 (нула,нула,нула,триста осемдесет
и девет) в землището на с.Очин дол, м."Ломо",
ЕКАТТЕ 54506 , общ.Мездра. Начин на трайно
5,70 лв. (пет лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ломо",имот № 000389
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при седемдесет ст.).
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 2,372
дка (два декара и триста седемдесет и два кв.м).
Имот № 000404 (нула,нула,нула,четиристотин и
четири) в землището на с.Очин дол, м."Гнойща",
44,90 лв. (четиридесет
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Гнойща",имот № 000404
и четири лева и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при деветдесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 7,016
дка (седем декара,нула, шестнадесет кв.м).
Имот № 000417 (нула,нула,нула,четиристотин и
седемнадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Падеж", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
13,00 лв. (тринадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Падеж",имот № 000417 трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и нула ст.).
имота: 2,029 дка (два декара,нула,двадесет и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000478 (нула,нула,нула,четиристотин
седемдесет и осем) в землището на с.Очин дол,
м."Козарнико", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Козарнико",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
99,10 лв. (деветдесет и
000478
земята при неполивни условия: Девета. Площ на девет лева и десет ст.).
имота: 11,800 дка (единадесет декара и осемстотин
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000500 (нула,нула,нула,петстотин) в
землището на с.Очин дол, м."Петкова ливада",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начи на трайно
37,70 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Петкова ливада",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
седем лева и седемдесет
000500
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 2,993
ст.).
дка (два декара и деветстотин деветдесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долно Бачево",имот №
Имот № 000169 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
346,90 лв. (триста
000169
девет) в землището на с.Оселна, м."Долно Бачево", четиридесет и шест
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
лева и деветдесет ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 21,548
дка (двадесет и един декара и петстотин
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обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Петкова ливада", имот
№ 000502

740

2912/20-01-2016

2912

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Мирово селище",имот №
000538

741

2913/20-01-2016

2913

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Валете",имот № 000514

742

2914/20-01-2016
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Валете",имот № 000515

743

2915/20-01-2016

2915

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Миров прелог",имот №
000516

744

2916/20-01-2016

2916

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Миров прелог",имот №
000517

745

2917/20-01-2016
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Козарнико",имот №
000521

746

2918/20-01-2016

2918

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Козарнико",имот №
000522

747

2919/20-01-2016

2919

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Мирово селище",имот №
000523

748

2920/20-01-2016

2920

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Мирово селище",имот №
000530
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четиридесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000502 (нула,нула,нула,петстотин и две) в
землището на с.Очин дол, м."Петкова Ливада",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
129,10 лв. (сто двадесет
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
и девет лева и десет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 17,925 ст.).
дка (седемнадесет декара и деветстотин двадесет и
пет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000538 (нула,нула,нула,петстотин
тридесет и осем) в землището на с.Очин дол,
м."Мирово селище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. 567,60 лв. (петстотин
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория шестдесет и седем лева
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на и шестдесет ст.).
имота: 38,611 дка (тридесет и осем декара и
шестотин и единадесет кв.м). Имотът е възстановен
в съществуващи стари реални граници.
Имот № 000514 (нула,нула,нула,петстотин и
четиринадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Валете", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
103,60 лв. (сто и три
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
лева и шестдесет ст.).
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 12,328 дка (дванадесет декара и триста
двадесет и осем кв.м).
Имот № 000515 (нула,нула,нула,петстотин и
петнадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Валете", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на 11,70 лв. (единадесет
трайно ползване: Пасище,мера.Категория на земята лева и седемдесет ст.).
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
1,393 дка (един декар и тристадеветдесет и три
кв.м).
Имот № 000516 (нула,нула,нула,петстотин и
шестнадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Миров прелог", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
48,60 лв. (четиридесет
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория и осем лева и шестдесет
на земята при неполвини условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 5,790 дка (пет декара и седемстотин и
деветдесет кв.м).
Имот № 000517 (нула,нула,нула,петстотин и
седемнадесет) в землището на с.Очин
дол,м."Миров прелог", ЕКАТТЕ 54506,
67,70 лв. (шестдесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седем лева и седемдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 8,064 дка (осем
декара ,нула, шестдесет и четири кв.м).
Имот № 000521 (нула,нула,нула,петстотин
двадесет и едно) в землището на с.Очин дол,
м."Козарнико", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
22,00 лв. (двадесет и
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
два лева и нула ст.).
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 2,616 дка (два декара и шестотин и
шестнадесет кв.м).
Имот № 000522 (нула,нула,нула,петстотин
двадесет и две) в землището на с.Очин
дол,м."Козарнико", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
46,90 лв. (четиридесет
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория и шест лева и
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на деветдесет ст.).
имота: 5,587 дка (пет декара и петстотин осемдесет
и три кв.м).
Имот № 000523 (нула,нула,нула,петстотин
двадесет и три) в землището на с.Очин дол,
м."Мирово селище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. 16,00 лв. (шестнадесет
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
лева и нула ст.).
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 1,902 дка (един декар и деветстотин и два
кв.м).
Имот № 000530 (нула,нула,нула,петстотин и
7,90 лв. (седем лева и
тридесет) в землището на с.Очин дол, м."Мирово деветдесет ст.).
селище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
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имота: 0,945 кв.м ( нула декара,деветстотин
четиридесет и пет кв.м).
Имот № 000544 (нула,нула,нула,петстотин
четиридесет и четири) в землището на с.Очин дол,
м."Мирово селище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Мирово селище",имот № Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 12,70 лв. (дванадесет
0005444
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на лева и седемдесет ст.).
имота: 0,867 дка (нула декара,осемстотин
шестдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000569 (нула,нула,нула,петстотин
шестдесет и девет) в землището на с.Очин
дол,м."Мирово селище", ЕКАТТЕ 54506,
122,90 лв. (сто двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Мирово селище",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и два лева и деветдесет
000569
условия: Осма. Площ на имота: 8,363 дка (осем
ст.).
декара и триста шестдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000589 (нула,нула,нула,петстотин
осемдесет и девет) в землището на с.Очин дол,
м."Ведните ниви", ЕКАТТЕ 54506,общ.Мездра.
43,60 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ведните ниви",имот № Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
и три лева и шестдесет
000589
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на ст.).
имота: 2,969 дка (два декара и деветстотин
шестдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000616 (нула,нула,нула,шестотин и
шестнадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Мирово селище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Мирово селище",имот № Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 7,20 лв. (седем лева и
000616
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на двадесет ст.).
имота: 2,288 дка (два декара и двеста осемдесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000638 (нула,нула,нула,шестотин
тридесет и осем) в землището на с.Очин дол,
м."Валете", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
175,90 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Валете",имот № 000638 трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
седемдесет и пет лева и
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
деветдесет ст.).
имота: 11,969 дка (единадесет декара и деветстотин
шестдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000675 (нула,нула,нула,шестотин
седемдесет и пет) в землището на с.Очин дол,
м."Чубавица", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Чубавица",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
108,70 лв. (сто и осем
000675
земята при неполивни условия: Девета. Площ на лева и седемдесет ст.).
имота: 12,942 дка (дванадесет декара и деветстотин
четиридесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000678 (нула,нула,нула,шестотин
седемдесет и осем) в землището на с.Очин дол,
м."Зад кръста", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Зад кръста",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
101,90 лв. (сто и един
000678
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
лева и деветдесет ст.).
имота: 6,931 дка (шест декара и деветстотин
тридесет и един кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000696 (нула,нула,нула,шестотин
деветдесет и шест) в землището на с.Очин дол,
м."Зад кръста", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 43,90 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Зад кръста",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
и три лева и деветдесет
000696
земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 4,770 дка (четири декара и седемстотин и
седемдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Преслъп",имот № 000701 Имот № 000701 (нула,нула,нула,седемстотин и
55,00 лв. (петдесет и
едно) в землището на с.Очин дол, м."Преслъп",
пет лева и нула ст.).
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 5,975

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

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

Кмета на Община Мездра

85/120

1/10/2019

Актове

758

2930/25-01-2016

2930

759

2931/28-01-2016

2931

760

2932/28-01-2016

2932

761

2933/28-01-2016

2933

762

2934/28-01-2016

2934

763

2935/28-01-2016

2935

764

2936/28-01-2016

2936

765

2937/28-01-2016

2937

766

2938/28-01-2016

2938

767

2939/28-01-2016

2939

дка (пет декара и деветстотин седемдесет и пет
кв.м).
Имот № 000630 (нула,нула,нула,шестотин и
тридесет) в землището на с.Очин дол, м."Говнец",
296,10 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Говнец",имот № 000630 ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
деветдесет и шест лева
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
и десет ст.).
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 21,150
дка (двадесет и един декара и сто и петдесет кв.м).
Имот № 000702 (нула,нула,нула,седемстотин и
две) в землището на с.Очин дол, м."Преслъп",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
30,60 лв. ( тридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Преслъп",имот № 000702 неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,644 лева и шестдесет ст.).
дка (три декара и шестотин четиридесет и четири
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел- 11/кшироколистна гора-0,007 дка (нула
декара,нула,нула,седем кв.м).
Имот № 000706 (нула,нула,нула,седемстотин и
шест) в землището на с.Очин дол, м."Гнойща",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
32,20 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Гнойща",имот № 000706 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
два лева и двадесет ст.).
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 2,877
дка (два декара и осемстотин седемдесет и седем
кв.м).
Имот № 000708 (нула,нула,нула,седемстотин и
осем) в землището на с.Очин дол, м."Реката",
24,70 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Реката",имот № 000708 ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
четири лева и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при седемдесет ст.).
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 2,207
дка (два декара и двеста и седем кв.м).
Имот № 000709 (нула,нула,нула,седемстотин и
девет) в землището на с.Очин дол, м."Геновска
154,90 лв. (сто петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Геновска нива",имот № нива", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
и четири лева и
000709
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
деветдесет ст.).
имота: 10,540 дка ( десет декара и петстотин и
четиридесет кв.м).
Имот № 000713 (нула,нула,нула,седемстотин и
тринадесет) в землището на с.Очин дол, м."Реката",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
127,40 лв. (сто двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Реката",имот № 000713 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при и седем лева и
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 11,372 четиридесет ст.).
дка ( единадесет декара и триста седемдесет и два
кв.м).
Имот № 000720 (нула,нула,нула,седемстотин и
двадесет) в землището на с.Очин дол, м."Злия
камък", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
184,60 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Злия камък",имот №
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
осемдесет и четири
000720
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
лева и шестдесет ст.).
имота: 16,480 дка (шестнадесет декара и
четиристотин и осемдесет кв.м).
Имот № 000724 (нула,нула,нула,седемстотин
двадесет и четири) в землището на с.Очин дол,
22,40 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Злия камък",имот №
м."Злия камък", ЕКАТТЕ 54506,общ.Мездра. Начин два лева и четиридесет
000724
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
ст.).
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
имота: 2,002 дка (два декара,нула,нула,два кв.м).
Имот № 000743 (нула,нула,нула,седемстотин
четиридесет и три) в землището на с.Очин дол,
м."Гърбавец", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Гърбавец",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
63,20 ( шестдесет и три
000743
земята при неполивни условия: Десета. Площ на лева и двадесет ст.).
имота: 18,310 дка (осемнадесет декара и триста и
десет кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000747 (нула,нула,нула,седемстотин
четиридесет и седем) в землището на с.Очин
дол,м."Селски дол", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. 38,70 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Селски дол", имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
осем лева и седемдесет
000747
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на ст.).
имота: 10,309 дка (десет декара и триста и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
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1/10/2019

Актове

768

2940/28-01-2016

2940

769

2942/04-02-2016

2942

770

2943/04-02-2016

2943

771

2944/04-02-2016

2944

772

2945/04-02-2016

2945

773

2947/04-02-2016

2947

774

2948/04-02-2016

2948

775

2949/05-02-2016

2949

776

2950/05-02-2016

2950

777

2951/05-02-2016

2951

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Зад кръста",имот №
000748

Имот № 000748 (нула,нула,нула,седемстотин
9,70 лв. (девет лева и
четиридесет и осем) в землището на с.Очин дол,
седемдесет ст.).
м."Зад кръста", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 2,580 дка (два декара и петстотин и
осемдесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници. Имотът е
образуван от имот № 000745
(нула,нула,нула,седемстотин четиридесет и пет).
3170 кв.м (три хиляди сто и седемдесет квадратни
метра) идеални части от урегулиран поземлен имот 6619,00 лв. (шест
хиляди шестотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,УПИ І,пл.№ 108,кв.1 І (първи), пл.№ 108 (сто и осем), кв.1 (едно) по
плана на с.Горна Бешовица, общ.Мездра, одобрен деветнадесет лева и
със Заповед № 257/07.06.1995 г. , целият от 5650
нула ст.).
кв.м ( пет хиляди шестотин и петдесет кв.м).
Имот № 000840 (нула,нула,нула,осемстотин и
четиридесет) в землището на с.Очин дол,
м."Издегла", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на 43,50 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Издегла",имот № 000840 трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
и три лева и петдесет
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
ст.).
имота: 2,962 дка (два декара и деветстотин
шестдесет и два кв.м).
Имот № 000871 (нула,нула,нула,осемстотин
седемдесет и едно) в землището на с.Очин дол,
443,30 лв.
м."Усов рът", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин (четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Усов рът",имот № 000871 на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
четиридесет и три лева
земята при неполивни условия: Девета. Площ на и тридесет ст.).
имота: 61,574 дка (шестдесет и един декара и
петстотин седемдесет и четири кв.м).
Имот № 000873 (нула,нула,нула,осемстотин
седемдесет и три) в землището на с. Очин дол,
м."Усов рът", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
3,50 лв. (три лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Усов дол",имот № 000873 на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
петдесет ст.).
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 0,491 дка (нула декара,четиристотин
деветдесет и един кв.м).
Имот № 001055 (нула,нула,едно,нула,петдесет и
пет) в землището на с.Оселна, м." Ковачева
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева падина",имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
7,30 лв. (седем лева и
001055
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
тридесет ст.).
имота: 0,453 дка (нула декара,четиристотин
петдесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001056 (нула,нула,едно,нула,петдесет и
шест) в землището на с.Оселна,м."Ковачева
падина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Ковачева падина",имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
12,30 лв. (дванадесет
001056
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
лева и тридесет ст.).
имота: 0,764 дка (нула декара,седемстотин
шестдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000878 (нула,нула,нула,осемстотин
седемдесет и осем) в землището на с.Очин дол,
м."Усов рът", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 134,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Усов рът",имот № 000878 на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
тридесет и четири лева
земята при неполивни условия: Девета. Площ на и десет ст.).
имота: 15,968 дка (петнадесет декара и деветстотин
шестдесет и осем кв.м).
Имот № 000911 (нула,нула,нула,деветстотин и
единадесет) в землището на с.Очин дол, м."Ристак
гьол", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ристак гьол",имот №
47,00 лв. (четиридесет
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
000911
и седем лева и нула ст.).
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
имота: 3,195 дка ( три декара и сто деветдесет и пет
кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Селски дол",имот №
Имот № 000923 (нула,нула,нула,деветстотин
12,30 лв. (дванадесет
000923
двадесет и три) в землището на с.Очин дол, м."
лева и тридесет ст.).
Селски дол", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
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2952/05-02-2016
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779

2953/05-02-2016

2953

780

2954/05-02-2016

2954

781

2955/05-02-2016
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782

2957/08-02-2016

2957

783

2958/08-02-2016

2958

784

2959/08-02-2016

2959

785

2960/09-02-2016

2960

786

2961/09-02-2016

2961

787

2962/09-02-2016

2962

имота: 0,838 дка (нула декара,осемстотин тридесет
и осем кв.м).
Имот № 000924 (нула,нула,нула,деветстотин
двадесет и четири) в землището на с.Очин дол,
м."Селски дол", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Селски дол",имот №
15,80 лв. (петнадесет
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
000924
лева и осемдесет ст.).
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на
имота: 1,078 дка (един декар,нула,седемдесет и
осем кв.м).
Имот № 000974 (нула,нула,нула,деветстотин
седемдесет и четири) в землището на с.Очин дол,
м."Преслъп", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 29,90 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Преслъп",имот № 000974 на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
девет лева и деветдесет
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
ст.).
имота: 2,031 дка (два декара,нула,тридесет и един
кв.м).
Имот № 000975 (нула,нула,нула,деветстотин
седемдесет и пет) в землището на с.Очин
дол,м."Ведно лице", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. 56,50 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ведно лице",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория шест лева и петдесет
000975
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 6,143 дка (шест декара и сто четиридесет и
три кв.м).
Имот № 000882 (нула,нула,нула,осемстотин
осемдесет и две) в землището на с.Очин дол,
м."Усов рът", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 24,50 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Усов дол",имот № 000882 на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
четири лева и петдесет
земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 3,402 дка (три декера и четиристотин и два
кв.м).
Имот № 000415 (нула,нула,нула,четиристотин и
петнадесет) в землището на с.Оселна, м."Гергова
мъртвина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на 150,40 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселва,м."Гергова мъртвина",имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
петдесет лева и
000415
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
четиридесет ст.).
имота: 9,339 дка (девет декара и триста тридесет и
девет кв.м). Имотът е образуван от имот № 000409
(нула,нула,нула,четиристотин и девет).
Имот № 000337 (нула,нула,нула,триста тридесет и
седем) в землището на с.Оселна,м."Дева могила",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
231,30 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Дева могила",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
тридесет и един лева и
000337
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 15,733 тридесет ст.).
дка (петнадесет декара и седемстотин тридесет и
три кв.м). Имотът е образуван от имот № 000328
(нула,нула,нула,триста двадесет и осем).
Имот № 000122 (нула,нула,нула,сто двадесет и
две) в землището на с.Очин дол, м."Бук", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
119,00 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Бук",имот № 000122
Временно неизползвана ливада. Категория на
деветнадесет лева и
земята при неполивни услвоия: Девета. Площ на нула ст.).
имота: 12,146 дка (дванадесет декара и сто
четиридесет и шест кв.м).
Имот № 000809 (нула,нула,нула,осемстотин и
девет) в землището на с.Очин дол, м."Издегла",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
9,80 лв. (девет лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Издегла",имот № 000809 ползване: Пасище,мера. Категория на езямта при
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 3,123 осемдесет ст.).
дка (три декара и сто двадесет и три кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000834 (нула,нула,нула,осемстотин
тридесет и четири) в землището на с.Очин
дол,м."Пресветица", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категоря
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Пресветица",имот №
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на 0,50 лв. (нула
000834
имота: 0,150 дка (нула,декара,сто и петдесет кв.м). лева,петдесет ст.).
Имотът е образуван от имот № 000804
(нула,нула,нула,осемстотин и четири). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Пресветица",имот №
Имот № 000870 (нула,нула,нула,осемстотин и
87,60 лв. (осемдесет и
000870
седемдесет) в землището на с.Очин дол,
седем лева и шестдесет
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2963/09-02-2016

2963
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2964/09-02-2016
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2965/09-02-2016

2965
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2966/09-02-2016

2966
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2967/10-02-2016

2967
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2968/10-02-2016

2968

794
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2969

795

2970/10-02-2016
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796

2971/10-02-2016

2971

797

2972/10-02-2016

2972

м."Пресветица", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
ст.).
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
на земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 25,403 дка (двадесет и пет декара и
четиристотин и три кв.м). Имотът е образуван от
имот № 000804 (нула,нула,нула,осемстотин и
четири).
Имот № 000930 (нула,нула,нула,деветстотин и
тридесет) в землището на с.Очин дол, м."Селски
дол", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
59,90 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ. Мездра,с.Очин дол,м."Селски дол",имот №
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
девет лева и деветдесет
000930
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
ст.).
имота: 6,512 дка (шест декара и петстотин и
дванадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000950 (нула,нула,нула,деветстотин и
петдесет) в землището на с.Очин дол,м."Тарпин
рас", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Тарпин рас",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
17,10 лв. (седемнадесет
000950
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,038 лева и десет ст.).
дка (два декара,нула,тридесет и осем кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000989 (нула,нула,нула,деветстотин
осемдесет и девет) в землището на с.Очин дол,
м."Заградня", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
50,40 лв. (петдесет лева
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Заградня",имот № 000989
земята при неполивни услвоия: Осма. Площ на
и четиридесет ст.).
имота: 3,430 дка (три декара и четиристотин и
тридесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001327 (нула,нула,триста двадесет и
седем) в землището на с.Очин дол, м."Ведно лице",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ведно лице",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
15,50 лв. (петнадесет
001327
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,690 лева и петдесет ст.).
кв.м ( един декар и шестотин и деветдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001036 (нула,нула,едно,нула,тридесет и
шест) в землището на с.Очин дол,м."Реката",
59,70 лв. (петдесет и
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Реката",имот № 001036
девет лева и седемдесет
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при ст.).
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 5,327
дка (пет декара и триста двадесет и седем кв.м).
Имот № 001040
(нула,нула,едно,нула,четириридесет) в землището
на с.Очин дол,м."Реката", ЕКАТТЕ 54506,
60,00 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Реката",имот № 001040 общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
лева и нула ст.).
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Осма. Площ на имота: 5,353 дка (пет
декара и триста петдесет и три кв.м).
Имот № 001183 (нула,нула,едно,сто осемдесет и
три) в землището на с.Очин дол, м."Шуман",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
161,30 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Шуман",имот № 001183 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при шестдесет и един кв.м).
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 10,974
дка (десет декара и деветстотин седемдесет и
четири кв.м).
Имот № 001191 (нула,нула,едно,сто деветдесет и
едно) в землището на с.Очин дол, м."Паразете",
85,70 лв. (осемдесет и
ЕКАТТЕ
54506,общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Паразете",имот № 001191
пет лева и седемдесет
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
ст.).
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 6,805
дка (шест декара и осемстотин и пет кв.м).
Имот № 001195 (нула,нула,едно,сто деветдесет и
пет) в землището на с.Очин дол, м."Паразете",
87,40 лв. (осемедесет и
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Паразете",имот № 001195
седем лева и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при четиридесет ст.).
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 6,935
дка (шест декара,деветстотин тридесет и пет кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Шуман",имот № 001199 Имот № 001199 (нула,нула,едно,сто деветдесет и 6,80 лв. (шест лева и
девет) в землището на с Очин дол,м."Шуман",
осемдесет ст.).
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ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 0,537
дка (нула,декара ,петстотин тридесет и седем кв.м).
Имот № 001201 (нула,нула,едно,двеста и едно) в
землището на с.Очин дол, м."Валого", ЕКАТТЕ
41,60 лв. (четиридесет
54506,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Валого",имот № 001201
и един лева и шестдесет Кмета на Община Мездра
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 6,493 дка (шест
декара и четиристотин деветдесет и три кв.м).
Имот № 001206 (нула,нула,едно,двеста и шест) в
землището на с.Очин дол, м."Завоя", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
48,80 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Завоя", имот № 001206 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и осем лева и осемдесет Кмета на Община Мездра
условия: Девета. Площ на имота: 6,100 дка (шест ст.).
декара и сто кв.м). Имотът е образуван от имот №
001001 (нула,нула,едно,нула,нула,едно).
Имот № 001211 (нула,нула,едно,двеста и
единадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Мартин", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на 25,70 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Мартин",имот № 001211 трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
пет лева и седемдесет Кмета на Община Мездра
земята при неполивни услвоия: Осма. Площ на
ст.).
имота: 1,747 дка (един декар,седемстотин
четиридесет и седем кв.м).
Имот № 034003 (нула,тридесет и
четири,нула,нула,три) в землището на с.Руска бела,
м."Садината", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. Начин 648,20 лв. (шестотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Садината",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
четиридесет и осем
Кмета на Община Мездра
0034003
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и двадесет ст.).
имота: 14,452 дка (четиринадесет декара и
четиристотин петдесет и два кв.м).
Имот № 034006 (нула,тридесет и
четири,нула,нула,шест) в землището на с.Руска
бела, м."Садината", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
3070,80 лв. ( три
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Садината",имот №
Кмета на Община Мездра Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория хиляди и седемдесет
034006
гл. спец. "ОС"
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на лева и осемдесет ст.).
имота: 68,468 дка (шестдесет и осем декара и
четиристотин шестдесет и осем кв.м).
Имот № 034009 (нула,тридесет и
четири,нула,нула,девет) в землището на с.Руска
бела,
м."Садината", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
786,70 лв. (седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Садината",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера.Категория осемдесет и шест лева Кмета на Община Мездра
034009
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на и седемдесет ст.).
имота : 16,137 дка ( шестнадесет декара и сто
тридесет и седем кв.м).
Имот № 034011 (нула,тридесет и
четири,нула,единадесет) в землището на с.Руска
2975,30 лв. (две хиляди
бела, м."Садината", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. деветстотин седемдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Садината",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
Кмета на Община Мездра
034011
и пет лева и тридесет
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на ст.).
имота: 61,032 дка (шестдесет и един декара,нула,
тридесет и два кв.м).
Имот № 000342 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и две) в землището на с.Оселна,
м."Дева могила", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Дева могила",имот №
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на 302,80 лв. (триста и два
Кмета на Община Мездра
000342
имота: 20,599 дка (двадесет декара и петстотин
лева и осемдесет ст.).
деветдесет и девет кв.м). Имотът е образуван от
имот 000328 (нула,нула,нула,триста двадесет и
осем). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000412 (нула,нула,нула,четиристотин и
дванадесет) в землището на с.Оселна,м. "Гергова
мъртвина", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
249,80 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Гергова мъртвина",имот № земята при неполивни условия: Осма. Площ на
четиридесет и девет
Кмета на Община Мездра
000412
имота: 15,514 дка (петнадесет декара и петстотин и
лева и осемдесет ст.).
четиринадесет кв.м). Имотът е образуван от имот
№ 000409 (нула,нула,нула,четиристотин и девет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Елисейна,м."Караджов рът",имот №
Имот № 000288 (нула,нула,нула,двеста осемдесет 21,90 лв. (двадесет и
Кмета на Община Мездра
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и осем) в землището на с.Елисейна,м."Караджов
един лева и деветдесет
рът", ЕКАТТЕ 27317, общ.Мездра. Начин на трайно ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 1,487
дка ( един декар и четиристотин осемдесет и седем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 004102 (нула,нула,четири,сто и две) в
землището на с.Дърманци, м."Гарван", ЕКАТТЕ
24668, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
566,50 лв. (петстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Гарван",имот № 004102 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни шестдесет и шест лева
условия: Девета. Площ на имота: 61,577 дка
и петдесет ст.).
(шестдесет и един декар и петстотин седемдесет и
седем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000043 (нула,нула,нула,нула,четиридесет
и три) в землището на с.Брусен, м."Кошуто поле",
ЕКАТТЕ 06599, общ.Мездра. Начин на трайно
33,60 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Кошуто поле",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при три лева и шестдесет
000043
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 0,957
ст.).
дка (нула декара,деветстотин петдесет и седем
кв.м).
Имот № 000015 (нула,нула,нула,нула,петнадесет) в
землището на с.Брусен, м. "Долна лъка", ЕКАТТЕ
06599, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище с храсти. Категория на земята при
276,40 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м. "Долна лъка", имот №
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 6,749
седемдесет и шест лева
000015
дка (шест декара,седемстотин четиридесет и девет и четиридесет ст.).
кв.м). Имота попада в : Отдел/подотдел-139/мшироколистна гора-0,062 дка (нула,нула,шестдесет
и два кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000084 (нула,нула,нула,нула,осемдесет и
четири) в землището на с.Брусен, м."Стенка",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
205,70 лв. (двеста и пет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Стенка",имот № 000084
5,861 дка (пет декара и осемстотин шестдесет и
лева и седемдесет ст.).
един кв.м).Имотът е образуван от имот № 000070
(нула,нула,нула,нула,седемдесет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 009001 (нула,нула,девет,нула,нула,едно) в
землището на с.Брусен, м."Керимица", ЕКАТТЕ
06598, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
123,70 лв. (сто двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Керимица",имот № 009001 Пасище с храсти. Категория на земята при
и три лева и седемдесет
неполивни условия: Четвърта. Площ на имота:
ст.).
2,749 дка (два декара,седемстотин четиридесет и
девет кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 012009 (нула,дванадесет,нула,нула,девет)
в землището на с.Брусен,м."Брусненски слог",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Брусненски слог",имот № ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
8,70 лв. (осем лева и
012009
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: седемдесет ст.).
0,174 дка (нула декара,сто седемдесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 021093 (нула,двадесет и
едно,нула,деветдесет и три) в землището на
с.Брусен, м."Долна лъка", ЕКАТТЕ 06598,
59,70 лв. (петдесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Долна лъка",имот № 021093
девет лева и седемдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: 1,701 дка (един декар ,седемстотин и един
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Зад могилата",имот №
Имот № 022022 (нула,двадесет и две,нула,двадесет 832,80 лв. (осемстотин
022022
и две) в землището на с.Брусен, м."Зад могилата", тридесет и два лева и
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
осемдесет ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 20,336
дка (двадесет декара и триста тридесет и шест
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел- 140/вшироколистна гора - 0,005 дка (нула
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декара,нула,нула,пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 025031 (нула,двадесет и пет нула
,тридесет и едно) в землището на
с.Брусен,м."Кръста", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. 325,50 лв. (триста
Начин на трайно ползване: Пасище с храсти.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Кръста",имот № 025031
двадесет и пет лева и
Категория на земята при неполивни услвоия: Трета. петдесет ст.).
Площ на имота : 5,255 дка (пет декара,двеста
петдесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 025033 (нула,двадесет и пет,нула,тридесет
и три) в землището на с.Брусен, м. "Кръста",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
354,70 лв. (триста
неполивни условия: Трета. Площ на имота: 5,725 петдесет и четири лева
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Кръста",имот № 025030
дка (пет декара,седемстотин двадесет и пет кв.м).
и седемдесет ст.).
Имотът е образуван от имот № 025030
(нула,двадесет и пет,нула,тридесет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000004 (нула,нула,нула,нула,нула,четири)
в землището на с.Боденец, м."Мочура", ЕКАТТЕ
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
197,50 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Мочура",имот № 000004 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни деветдесет и седем лева
условия: Четвърта. Площ на имота: 3,761 дка (три и петдесет ст.).
декара и седемстотин шестдесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000017
(нула,нула,нула,нула,седемнадесет) в землището на
с.Боденец, м."Кашинец", ЕКАТТЕ 04827,
131,40 лв. (сто
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Кашинец",имот № 000017
тридесет и един лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четиридесет ст.).
условия: Четвърта. Площ на имота: 2,503 дка (два
декара,петстотин и три кв.м). Имотът е възстановен
в нови граници.
Имот № 000021 (нула,нула,нула,нула,двадесет и
едно) в землището на с.Боденец,м."Камъка",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
106,10 лв. (сто и шест
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Камъка",имот № 000021 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при лева и десет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,590
дка (два декара и петстотин и деветдесет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000035 (нула,нула,нула,нула,тридесет и
пет) в землището на с.Боденец, м."Мезровец",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
298,50 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Мезровец",имот № 000035 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при деветдесет и осем лева
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 7,289
и петдесет ст.).
дка (седем декара,двеста осемдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000040 (нула,нула,нула,нула,четиридесет)
в землището на с.Боденец, м."Кашинец", ЕКАТТЕ
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
390,00 лв. (триста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Кашинец",имот № 000040 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни деветдесет лева и нула
условия: Пета. Площ на имота: 8,695 дка (осем
ст.).
декара,шестотин деветдесет и пет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000058 (нула,нула,нула,нула,петдесет и
осем) в землището на с.Боденец, м."Барата",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
227,00 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Барата",имот № 000058
ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
двадесет и седем лева и
при неполивни услвоия: Пета. Площ на имота:
нула ст.).
6,466 дка (шест декара и четиристотин шестдесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000068 (нула,нула,нула,шестдесет и осем)
в землището на с.Боденец, м."Долец", ЕКАТТЕ
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
56,60 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Долец",имот № 000068
Пасище, мера. Категория на земята при неполивни шест лева и шестдесет
условия: Пета. Площ на имота: 1,814 дка (един
ст.).
декар и осемстотин и четиринадесет кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Кръкожаб",имот № 000102 Имот № 000102 (нула,нула,нула,сто и две) в
48,30 лв. (четиридесет
землището на с.Боденец, м."Кръкожаб", ЕКАТТЕ и осем лева и тридесет
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
ст.).
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Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота: 1,180 дка (един
декар и сто и осемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000107 (нула,нула,нула,сто и седем) в
землището на с.Боденец,м."Край гробищата",
ЕКАТТЕ
04827, общ.Мездра. Начин на трайно
266,10 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Край гробищата",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при шестдесет и шест лева Кмета на Община Мездра
000107
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 6,497
и десет ст.).
дка (шест декара,четиристотин деветдесет и седем
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000016 (нула,нула,нула,нула,шестнадесет)
в землището на с.Моравица, м."Гладния връх",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
145,10 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Гладния връх",имот №
ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
четиридесет и пет лева Кмета на Община Мездра
000016
при неполивни условия: Трета. Площ на имота:
и десет ст.).
2,343 дка (два декара и триста четиридесет и три
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000017
(нула,нула,нула,нула,седемнадесет) в землището на
с.Моравица, м."Вършец",ЕКАТТЕ 49031,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Вършец",имот № 000017 общ.Мездра. Начин на трайно ползвнае: Пасище с 83,00 лв. (осемдесет и Кмета на Община Мездра
храсти. Категория на земята при неполивни
три лева и нула ст.).
условия: Трета. Площ на имота: 1,224 дка (един
декар и двеста двадесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 018111 (нула,осемнадесет,сто и
единадесет) в землището на с.Моравица, м."Русин
свинак", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Русин свинак",имот №
9,50 лв. (девет лева и
Кмета на Община Мездра имота: 3,952 дка (три декара и деветстотин
018111
петдесет ст.).
гл. спец. "ОС"
петдесет и два кв.м) . Имота попада в: Отдел/
подотдел - 152/п - шипоколистна гора- 3,952 дка (
три декара и деветстотин петдесет и два
кв.м).Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 022066 (нула,двадесет и
две,нула,шестдесет и шест) в землището на
с.Моравица, м."Кетовец", ЕКАТТЕ 49031,
75,40 лв. (седемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Кетовец",имот № 022066 общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
пет лева и четиридесет Кмета на Община Мездра
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Четвърта. Площ на имота: 1,885 дка (един
декар и осемстотин осемдесет и пет кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 022073 (нула,двадест и
две,нула,седемдесет и три) в землището на
с.Моравица, м."Кетовец", ЕКАТТЕ 49031,
53,10 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Кетовец",имот № 022073 общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Кмета на Община Мездра
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни три лева и десет ст.).
условия: Четвърта. Площ на имота: 1,328 дка ( един
декар и триста двадесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000425 (нула,нула,нула,четиристотин
двадесет и пет) в землището на с.Руска бела,
м."Булиното", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
217,30 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Булиното",имот №
земята при неполивни условия: Шеста - 4,162 дка седемнадесет лева и
Кмета на Община Мездра
000425
(четири декара и сто шестдесет и два кв.м); Пета - тридесет ст.).
2,774 дка (два декара и седемстотин седемдесет и
четири кв.м). Площ на имота: 6,936 дка (шест
декара и деветстотин тридесет и пет кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 000429 (нула,нула,нула,четиристотин
двадесет и девет) в землището на с.Руска бела,
м."Под кантона", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
397,80 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Под кантона",имот № Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
деветдесет и седем лева Кмета на Община Мездра
000429
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на и осемдесет ст.).
имота: 8,870 дка (осем декара и осемстотин и
седемдесет кв.м).Имотът е възстановен в нови
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Дърводелци",имот №
Имот № 000432 (нула,нула,нула,четиристотин
255,00 лв. (двеста
Кмета на Община Мездра
000432
тридесет и две) в землището на с.Руска бела,
петдесет и пет лева и
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м."Дърводелци", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
нула ст.).
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 7,265 дка (седем декара и двеста шестдесет
и пет кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000434 (нула,нула,нула,четиристотин
тридесет и четири) в землището на с.Руска бела,
м."Дърводелци", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Дърводелци",имот №
92,00 лв. (деветдесет и
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория два лева и нула ст.).
000434
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на
имота: 2,620 дка (два декара и шестотин и двадесет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000436 (нула,нула,нула,четиристотин
тридесет и шест) в землището на с.Руска бела,
м."Калиновец", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
62,60 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Калиновец",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
два лева и шестдесет
000436
на земята при неполивни условия: Седма. Площ на ст.).
имота: 3,314 дка (три декара и триста и
четиринадесет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 000441 (нула,нула,нула,четиристотин
четиридесет и едно) в землището на с.Руска бела,
м."Далигиното", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
744,60 лв. (седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Далигиното", имот № Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория четиридесет и четири
000441
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на лева и шестдесет ст.).
имота: 18,184 дка (осемнадесет декара и сто
осемдесет и четири кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 000453 (нула,нула,нула,четиристотин
петдесет и три) в землището на с.Руска бела,
м."Садината", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. Начин
128,70 лв. (сто двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Садината",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
и осем лева и
000453
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
седемдесет ст.).
имота: 2,870 дка (два декара и осемстотин и
седемдесет кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 000473 (нула,нула,нула,четиристотин
седемдесет и три) в землището на с.Руска бела, м."
Орничака", ЕКАТТЕ 63450 , общ.Мездра. Начин на 187,50 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Орничака",имот №
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
осемдесет и седем лева
000473
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на и петдесет ст.).
имота: 3,572 дка (три декара и петстотин
седемдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 000474 (нула,нула,нула,четиристотин
седемдесет и четири) в землището на с.Руска бела,
м."Далигиното", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
63,80 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Далигиното",имот №
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
три лева и осемдесет
000474
на земята при неполивни условия: Седма. Площ на ст.).
имота: 3,938 дка (три декара и деветстотин
тридесет и осем кв.м). Имотът е възстановен в нови
граници.
Имот № 000475 (нула,нула,нула,четиристотин
седемдесет и пет) в землището на с.Руска бела,
71,60 лв. (седемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Филипов дол",имот № м."Филипов дол", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория един лева и шестдесет
000475
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на ст.).
имота: 2,041 дка (два декара и нула,четиридесет и
един кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000479 (нула,нула,нула,четиристотин
седемдесет и девет) в землището на с.Руска бела, м.
"Под
шосето", ЕКАТТЕ 63450, общ.Мездра. Начин 404,40 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Под шосето",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
(четиристотин и четири
000479
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и четиридесет ст.).
имота: 8,016 дка (осем декара,нула,шестнадесет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Пясъка",имот № 011016 Имот № 011016
152,90 лв. (сто петдесет
(нула,единадесет,нула,шестнадесет) в землището и два лева и деветдесет
на с.Руска бела, м."Пясъка", ЕКАТТЕ 63450,
ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
услвоия: Пета. Площ на имота: 3,734 дка (три
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3091

852

3092/30-03-2016

3092

декара и седемстотин тридесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 370004 (триста и
седемдесет,нула,нула,четири) в землището на
с.Руска бела, м."Пясъка", ЕКАТТЕ 63450,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
117,60 лв. ( сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска бела,м."Пясъка",имот № 370004 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седемнадесет лева и
условия: Пета. Площ на имота: 2,873 дка (два
шестдесет ст.).
декара и осемстотин седемдесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000067 (нула,нула,нула,шестдесет и
седем) в землището на с. Брусен, м."Горна лъка",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
417,60 лв.
(четиристотин и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Горна лъка",имот № 000067 ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
седемнадесет лева и
10,197 дка (десет декара и сто деветдесет и седем шестдесет ст.).
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 026127 (нула,двадесет и шест,сто двадесет
и седем) в землището на с.Брусен, м."Гумнище",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
53,50 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026127 ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
три лева и петдесет ст.).
1,306 дка (един декар и триста и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 026129 (нула,двадесет и шест,сто двадесет
и девет) в землището на с.Брусен, м."Гумнище",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
173,30 лв. (сто
ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026129
седемдесет и три лева и
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
тридесет ст.).
5,555 дка (пет декара и петстотин петдесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 026130 (нула,двадесет и шест,сто и
тридесет) в землището на с.Брусен, м."Гумнище",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
223,70 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026130 ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
двадесет и три лева и
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
седемдесет ст.).
5,463 дка (пет декара и четиристотин шестдесет и
три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 026147 (нула,двадесет и шест,сто
четиридесет и седем) в землището на с.Брусен,
м."Гумнище", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
140,60 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026147 имота: 4,508 дка (четири декара и петстотин и осем четиридесет лева и
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел -139/р шестдесет ст.).
широколистна гора - 0,243 дка (нула декара,двеста
четиридесет и три кв.м); 139/с - широколистна гора
- 0,988 дка (нула декара, деветстотин осемдесет и
осем кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000104 (нула,нула,нула,сто и четири) в
землището на с.Боденец, м."Крапешка бара",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
145,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Крапешка бара",имот № ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
четиридесет и пет лева
000104
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: и осемдесет ст.).
3,240 дка (три декара и двеста и четиридесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000133 (нула,нула,нула,сто тридесет и
три) в землището на с.Боденец, м."Лозята",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
51,70 (петдесет и един
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Лозята",имот № 000133
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
лева и седемдесет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,263
дка (един декар и двеста шестдесет и три кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Дърта кория",имот №
Имот № 000163 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
138,30 лв. (сто
000163
три) в землището на с.Боденец,м."Дърта кория",
тридесет и осем лева и
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
тридесет ст.).
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ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 3,377
дка (три декара и триста седемдесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000164 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
четири) в землището на с.Боденец,м."Бапката",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
116,80 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Бапката",имот № 000164 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при шестнадесет лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,605
осемдесет ст.).
дка (два декара и шестотин и пет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 040021 (нула,четиридесет,нула,двадесет и
едно) в землището на с.Боденец, м."Метиляв дол",
ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Метиляв дол",имот №
102,00 лв. (сто и два
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при лева и нула ст.).
040021
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 2,492
дка (два декара и четиристотин деветдесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 050016 (нула,петдесет,нула,шестнадесет)
в землището на с.Боденец, м."Кашинец", ЕКАТТЕ
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
46,50 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Кашинец",имот № 050016 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и шест лева и петдесет
условия: Пета. Площ на имота: 1,136 дка (един
ст.).
декар и сто тридесет и шест кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 050017 (нула,петдесет,нула,седемнадесет)
в землището на с.Боденец, м."Кашинец", ЕКАТТЕ
04827, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
61,40 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Кашинец",имот № 050017 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни един лева и
условия: Пета. Площ на имота: 1,499 (един декар и четиридесет ст.).
четиристотин деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 085001 (нула ,осемдесет и
пет,нула,нула,едно) в землището на
с.Боденец,м."Селището", ЕКАТТЕ 04827,
1622,50 лв. (хиляда
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Селището",имот № 085001 общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с шестотин двадесет и
храсти. Категория а земята при неполивни условия: два лева и петдесет ст.).
Пета. Площ на имота: 39,621 дка ( тридесет и девет
декара и шестотин двадесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 095007 (нула,деветдесет и
пет,нула,нула,седем) в землището на с.Боденец,
м."Долец", ЕКАТТЕ 04827, общ.Мездра. Начин на 156,50 лв. (сто петдесет
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Боденец,м."Долец",имот № 095007
и шест лева и петдесет
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
ст.).
имота: 3,489 дка (три декара и четиристотин
осемдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 173011 (сто седемдесет и
три,нула,единадесет) в землището на с.Кален,
м."Свинище", ЕКАТТЕ 35314, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
7126,50 лв. (седем
земята при неполивни условия: Четвърта. Площ на хиляди сто двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Свинище",имот № 173011 имота: 123,939 дка (сто двадесет и три декара и
шест лева и петдесет
деветстотин тридесет и девет кв.м). Имота попада ст.).
в: Отдел/подотдел-190/з-широколистна гора- 0,178
дка (нула,декара,сто седемдесет и осем кв.м).
Имотът е образуван от имот № 000022
(нула,нула,нула,нула,двадесет и две).
Имот № 000084 (нула,нула,нула,нула,осемдесет и
четири) в землището на с.Брусен, м."Стенка",
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
205,70 лв. (двеста и пет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Стенка",имот № 000084
5,861 дка (пет декара и осемстотин шестдесет и
лева и седемдесет ст.).
един кв.м). Имотът е образуван от имот № 000070
(нула,нула,нула,нула,седемдесет ). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Гумнище",имот № 026126 Имот № 026126 (нула,двадесет и шест,сто двадесет 97,90 лв. (деветдесет и
и шест) в землището на с.Брусен, м."Гумнище",
седем лева и деветдесет
ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на трайно
ст.).
ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
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869

3143/13-04-2016

3143

870

3147/14-04-2016

3147

при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
2,390 дка (два декара и триста и деветдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 004009 (нула,нула,четири,нула,нула,девет)
в землището на с.Люти брод, м."Герчово лице",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
213,00 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Герчово лице",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при тринадесет лева и нула
004009
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 6,828
ст.).
дка (шест декара и осемстотин двадесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 004001 (нула,нула,четири,нула,нула,едно)
в землището на с.Люти брод, м."Герчово лице",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
691,40 лв. (шестотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Герчово лице",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
деветдесет и един лева
004001
неполивни услвоия: Пета. Площ на имота: 22,160 и четиридесет ст.).
дка (двадесет и два декара и сто и шестдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 004010 (нула,нула,четири,нула,десет) в
землището на с.Люти брод, м."Герчово лице",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
223,20 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Герчово лице",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
двадесет и три лева и
004010
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 7,155
двадесет ст.).
дка (седем декара и сто петдесет и пет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 004041
(нула,нула,четири,нула,четиридесет и едно) в
землището на с.Люти брод, м."Герчово лице",
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Герчово лице",имот № ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
126,10 лв. (сто двадесет
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
004041
и шест лева и десет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 3,592
дка (три декара и петстотин деветдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 005081 (нула,нула,пет,нула,осемдесет и
едно) в землището на с.Люти брод,м."Бранището",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
49,20 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Бранището",имот №
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,708 и девет лева и двадесет
005081
дка (един декар и седемстотин и осем кв.м). Имота
ст.).
попада в: Отдел/подотдел-107/у-широколистна
гора-0,524 дка (нула,декара,петстотин двадесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 006264 (нула,нула,шест,двеста шестдесет
и четири) в землището на с.Люти брод,
м."Гърдовец", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Гърдовец",имот №
на трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на 106,10 лв. (сто и шест
006264
зеямта при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и десет ст.).
имота: 3,022 дка (три декара ,нула,двадесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 006274 (нула,нула,шест,двеста седемдесет
и четири) в землището на с.Люти брод, м."Бебраш",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
107,40 лв. (сто и седем
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Бебраш",имот № 006274 ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 3,060
лева и четиридесет ст.).
дка (три декара,нула,шестдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 006417 (нула,нула,шест,четиристотин и
седемнадесет) в землището на с.Люти брод,
м."Долни дел", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин 299,80 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Долни дел",имот №
на трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
деветдесет и девет лева
006417
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
и осемдесет ст.).
имота: 10,411 дка (десет декара и четиристотин и
единадесет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Дабижовец",имот №
Имот № 008022 (нула,нула,осем,нула,двадесет и
168,20 лв. (сто
008022
две) в землището на с.Люти брод, м."Дабижовец", шестдесет и осем лева и
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ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
двадесет ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 5,842
дка (пет декара и осемстотин четиридесет и два
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 008404 (нула,нула,осем,четиристотин и
четири) в землището на с.Люти брод, м."Бебраш",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра.Начин на трайно
25,70 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Бебраш", имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при пет лева и седемдесет
008404
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 8,574
ст.).
дка (осем декара и петстотин седемдесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 008407 (нула,нула,осем,четиристотин и
седем) в землището на с.Люти брод, м."Брусето",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
217,60 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Брусето",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
седемнадесет лева и
008407
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 5,914 шестдесет ст.).
дка (пет декара и деветстотин и четиринадесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 011053 (нула,единадесет,нула,петдесет и
три) в землището на с.Люти брод, м."Моравешки
връх", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на
136,00 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Моравешки връх",имот трпайно ползване: Пасище,мера. Категория на
тридесет и шест лева и
№ 011053
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
нула ст.).
имота: 12,145 дка (дванадесет декара и сто
четиридесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 012004
(нула,дванадесет,нула,нула,четири) в землището на
с.Люти брод, м."Полето", ЕКАТТЕ 44745,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с 47,50 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Полето",имот № 012004 храсти. Категория на земята при неполивни
и седем лева и петдесет
условия: Десета. Площ на имота: 13,764 дка
ст.).
(тринадесет декара и седемстотин шестдесет и
четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 014024 (нула,четиринадесет,нула,двадесет
и четири) в землището на с. Люти брод,
м."Мраморен", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Мраморен",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
305,20 лв. (триста и пет
014024
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
лева и двадесет ст.).
имота: 8,293 дка (осем декара и двеста деветдесет и
три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 015004
(нула,петнадесет,нула,нула,четири) в землището на
с.Люти брод, м."Между рупите", ЕКАТТЕ 44745,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Между рупите",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с 58,50 лв. (петдесет и
храсти. Категория на земята при неполивни
осем лева и петдесет
015004
условия: Десета. Площ на имота: 16,946 дка
ст.).
(шестнадесет декара и деветстотин четиридесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 015104 (нула,петнадесет,сто и четири) в
землището на с.Люти брод, м."Прадището",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
1142,00 лв. (хиляда сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Прадището",имот №
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 31,033 четиридесет и два лева
015104
дка (тридесет и един декара,нула,тридесет и три
и нула ст.).
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел-107/гшироколистна гора-1,177 дка (един декар и сто
седемдесет и седем кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брусника",имот № 011005
Имот № 011005 (нула,единадесет,нула,нула,пет) в 676,90 лв. (шестотин
землището на с.Лик, м."Брусника", ЕКАТТЕ 43654, седемдесет и шест лева
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
и деветдесет ст.).
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота: 21,695 дка
(двадесет и един декара,шестотин деветдесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
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Имот № 011013 (нула,единадесет,нула,тринадесет)
в землището на с.Лик, м."Брусника", ЕКАТТЕ
43654, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
443,00 лв.
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни (четиристотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Брусника",имот № 011013
условия: Шеста. Площ на имота: 15,383 дка
четиридесет и три лева
(петнадесет декара и триста осемдесет и три кв.м). и нула ст.).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 016063 (нула,шестнадесет,нула,шестдесет
и три) в землището на с.Моравица, м."Боганица",
ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
86,50 лв. (осемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Боганица",имот №
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 9,403 шест лева и петдесет
016063
дка (девет декара и четиристотин и три кв.м).
ст.).
Имотът е образуван от имот № 016022
(нула,шестнадесет,нула двадесет и две). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 024379 (нула,двадесет и четири,триста
седемдесет и девет) в землището на с.Моравица,
м."Върха", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
7,40 лв. (седем лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Върха",имот № 024379
земята при неполивни условия: Десета. Площ на четиридесет ст.).
имота: 3,101 дка (три декара и сто и един кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 024240 (нула,двадесет и четири,двеста и
четиридесет) в землището на с.Моравица,
м."Върха", ЕКАТТЕ 49031, общ.Мездра. Начин на
8,50 лв. (осем лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Моравица,м."Върха",имот № 024240 трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
земята при неполивни условия: Десета. Площ на петдесет ст.).
имота: 3,536 дка (три декара и петстотин тридесет
и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000448 (нула,нула,нула,четиристотин
четиридесет и осем) в землището на с.Люти брод,
м."Крушака", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин
234,80 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод, м."Крушака",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
тридесет и четири лева
000448
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
и осемдесет ст.).
имота: 8,599 дка (осем декара и петсотин
деветдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000740 (нула,нула,нула,седемстотин и
четиридесет) в землището на с.Люти брод,
м."Воьова сеч", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория 774,40 лв. (седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод, м."Воьова сеч",имот №
на земята при неполивни условия: Пета. Площ на седемдесет и четири
000740
имота: 22,063 дка (двадесет и два
лева и четиридесет ст.).
декара,нула,шестдесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 008404 (нула,нула,осем,четиристотин и
четири) в землището на с.Люти брод, м."Бебраш",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
25,70 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра. с.Люти брод,м."Бебраш",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при пет лева и седемдесет
008404
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 8,574
ст.).
дка (осем декара и петстотин седемдесет и четири
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 012007 (нула,дванадесет,нула,нула,седем)
в землището на с.Люти брод, м."Черепиш",
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
51,90 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Черепиш",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
един лева и деветдесет
012007
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 16,486 ст.).
дка (шестнадесет декара и четиристотин осемдесет
и шест кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Цаконица,м."Совата",имот № 000032 Имот № 000032 (нула,нула,нула,нула,тридесет и
601,30 лв. (шестстотин
две) в землището на с.Цаконица, м."Совата",
и един лева и тридесет
ЕКАТТЕ 78015, общ.Мездра. Начин на трайно
ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Десета. Площ на имота:
250,533 дка (двеста и петдесет декара и петстотин
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Актове

888

3176/16-05-2016

3176

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Бели брег",имот №
000054

889

3177/16-05-2016

3177

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Ямите",имот №
000080

890

3179/16-05-2016

3179

обл.Враца, общ.Мездра, с.Върбешница, м."Керкеското", имот
№ 000165

891

3180/16-05-2016

3180

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол",имот №
000180

892

3181/16-05-2016

3189

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол",имот №
000199

893

3182/16-05-2016

3182

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол",имот №
000216

894

3186/26-05-2016

3185

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Веслеца",имот №
000155

895

3188/26-05-2016

3188

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Селиманов
връх",имот № 000237

896

3189/26-05-2016

3189

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Воева могила",имот
№ 000242

897

3190/26-05-2016

3190

обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешно бърдо",имот
№ 000260
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тридесет и три кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000054 (нула,нула,нула,нула,петдесет и
четири) в землището на с.Върбешница, м."Бели
брег", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на
87,20 лв. (осемдесет и
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
седем лева и двадесет
земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 12,107 дка (дванадесет декара и сто и седем
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000080 (нула,нула,нула,нула,осемдесет) в
землището на с.Върбешница, м."Ямите", ЕКАТТЕ
12704, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
12,40 лв. (дванадесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни лева и четиридесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 1,550 дка (един
декар и петстотин и петдесет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000165 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
пет) в землището на с.Върбешница,
м."Керкеското", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.
195,20 лв. (сто
Начин на трайно ползване: Пасище с храсти.
деветдесет и пет лева и
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет ст.).
Шеста. Площ на имота: 5,809 дка (пет декара и
осемстотин и девет кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 000180 (нула,нула,нула,сто и осемдесет) в
землището на с.Върбешница, м."Буков дол",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
58,20 лв. (петдесет и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при осем лева и двадесет
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 8,077 ст.).
дка (осем декара,нула,седемедесет и седем кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000199 (нула,нула,нула,сто деветдесет и
девет) в землището на с.Върбешница, м."Буков
дол", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на
64,90 лв. (шестдесет и
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
четири лева и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на деветдесет ст.).
имота: 7,051 дка (седем декара,нула,петдесет и
един кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000216 (нула,нула,нула,двеста и
шестнадесет) в земището на с.Върбешница,
м."Буков дол", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин 83,90 лв. (осемдесет и
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
три лева и деветдесет и
земята при неполивни условия: Девета. Площ на девет ст.).
имота: 9,992 дка (девет декара и деветстотин
деветдесет и два кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 000155 (нула,нула,нула,сто петдесет и
пет) в землището на с.Върбешница, м."Веслеца",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
9,20 лв. (девет лева и
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,648 двадесет ст.).
дка (един декар и шестотин четиридесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000237 (нула,нула,нула,двеста тридесет и
седем) в землището на
с.Върбешница,м."Селиманов връх", ЕКАТТЕ
74,40 лв. (седемдесет и
12704, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
четири лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
четиридесет ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 2,582 дка (два
декара и петстотин осемдесет и два кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 000242 (нула,нула,нула,двеста
четиридесет и две) в землището на с.Върбешница,
м."Воева могила", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.
13,50 лв. (тринадесет
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория лева и петдесет ст.).
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 1,610 дка (един декар и шестстотин и десет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000260 (нула,нула,нула,двеста и
18,70 лв. (осемнадесет
шестдесет) в землището на с. Върбешница,
лева и седемдесет ст.).
м."Пешно бърдо", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
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1/10/2019

Актове

898

3191/26-05-2016

3191

899

3192/26-05-2016

3192

900

3193/27-05-2016

3193

901

3194/27-05-2016

3194

902

3195/27-05-2016

3195

903

3196/27-05-2016

3196

904

3197/27-05-2016

3197

905

3198/27-05-2016

3198

906

3199/27-05-2016

3199

на земята при неполивни условия: Девета. Площ на
имота: 2,591 дка (два декара петстотин деветдесет
и един кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000304 (нула,нула,нула,триста и четири) в
землището на с.Върбешница, м."Ечоменище",
ЕКАТТЕ
12704, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Ечоменище",имот №
27,00 лв. (двадесет и
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
000304
седем лева и нула ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 3,756
дка (три декара и седемстотин петдесет и шест
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000330 (нула,нула,нула,триста и тридесет)
в землището на с.Върбешница, м."Буйни връх",
ЕКАТТЕ
12704, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буйни връх",имот №
16,60 лв. (шестнадесет
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
12704
лева и шестдесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,300
дка (два декара и триста кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 034029 (нула,тридесет и
четири,нула,двадесет и девет) в землището на
с.Върбешница, м."Селиманов връх", ЕКАТТЕ
12704, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Селиманов
8,70 лв. (осем лева и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
връх",имот № 034029
седемдесет ст.).
услвия: Десета. Площ на имота: 2,762 дка (два
декара и седемстотин шестдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 038040 (нула,тридесет и
осем,нула,четиридесет) в землището на
с.Върбешница, м."Веслеца", ЕКАТТЕ 12704,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
21,70 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Веслеца",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни един лева и седемдесет
038040
условия: Девета. Площ на имота: 3,880 дка (три
ст.).
декара и осемстотин и осемдесет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 151006 (сто петдесет и
едно,нула,нула,шест) в землището на
с.Върбешница,м."Пешно бърдо", ЕКАТТЕ 12704,
28,50 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешно бърдо",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
осем лева и петдесет
№ 151006
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 3,965 дка (три
декара,деветстотин шестдесет и пет кв.м). Имотът
е възстановен в нови граници.
Имот № 151019 (сто петдесет и
едно,нула,деветнадесет) в землището на
с.Върбешница, м."Пешно бърдо",ЕКАТТЕ 12704,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешно бърдо",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
15,10 лв. (петнадесет
№ 151019
Пасище,мера.Категория на земята при неполивни лева и десет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 2,098 дка (два
декара,нула,деветдесет и осем кв.м).Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 151040 (сто петдесет и
едно,нула,четиридесет) в землището на
с.Върбешница,м."Пешно бърдо", ЕКАТТЕ 12704,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Пешно бърдо",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
28,00 лв. (двадесет и
№ 151040
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни осем лева и нула ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 3,891 дка (три
декара и осемстотин деветдесет и един кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 161001 (сто шестдесет и
едно,нула,нула,едно) в землището на
с.Върбешница, м. "Буков дол", ЕКАТТЕ 12704,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
16,20 лв. (шестнадесет
161001
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни лева и двадесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 2,524 дка (два
декара и петстотин двадесет и четири кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Буков дол",имот №
Имот № 161009 (сто шестдесет и
25,90 лв. (двадесет и
161009
едно,нула,нула,девет) в землището на
пет лева и деветдесет
с.Върбешница, м."Буков дол", ЕКАТТЕ 12704,
ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 3,599 дка (три
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1/10/2019

Актове

907

3235/04-07-2016

3235

908

3237/06-07-2016

3237

909

3238/06-07-2016

3238

910

3239/06-07-2016

3239

911

3243/06-07-2016

3243

912

3314/27-12-2016

3314

913

3316/06-01-2017

3316

914

3317/06-01-2017

3317

декара и петстотин деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 000418 (нула,нула,нула,четиристотин и
осемнадесет) в землището на с.Люти брод,
м."Пожега", ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
3220,20 лв. (три хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Пожега",имот № 000418 земята при неполивни условия: Пета. Площ на
двеста и двадесет лева
имота : 91,746 дка (деветдесет и един декара и
и двадесет ст.).
седемстотин четиридесет и шест кв.м). Имота
попада в: Отдел/подотдел - 348/5 - поляна - 0,030
дка (нула декара,нула,нула тридесет кв.м).
Имот № 001019
(нула,нула,едно,нула,деветнадесет) в землището на
с.Ребърково,м."Равенски дел", ЕКАТТЕ 62390,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Равенски дел",имот № общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с 89,80 лв. (осемдесет и
храсти. Категория на земята при неполивни
девет лева и осемдесет
001019
условия: Шеста. Площ на имота : 2,672 дка (два
ст.).
декара и шестстотин седемдесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001023 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
три) в землището на с.Ребърково, м."Равенски дел",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
41,60 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Равенски дел",имот № ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
и един лева и шестдесет
001023
при неполивни условия: Шеста. Площ на имота:
ст.).
1,237 дка (един декар и двеста тридесет и седем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001026 (нула,нула,едно,нула,двадесет и
шест) в землището на с.Ребърково, м."Равенски
дел", ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
75,40 лв. (седемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Равенски дел",имот № ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
пет лева и четиридесет
001026
при неполивни условия: Шеста. Площ на имота:
ст.).
2,245 дка (два декара и двеста четиридесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 007022 (нула,нула,седем,нула,двадесет и
две) в землището на с.Ребърково, м."Лозята",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
при неполивни условия: Пета. Площ на имота:
104,30 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Лозята",имот № 007022 2,578 (два декара и петстотин седемдесет и осем
четири лева и тридесет
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел - 359/н2 ст.).
2,549 дка (два декара и петстотин седемдесет и
осем кв.м). Имотът е образуван от имот № 007016
(нула,нула,седем,нула,шестнадесет) . Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000494 (нула,нула,нула,четиристотин
деветдесет и четири) в землището на
с.Оселна,м."Водни рът", ЕКАТТЕ 54047,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
554,10 лв. (петстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна, м."Водни рът",имот № 000494 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни петдесет и четири лева
условия: Шеста. Площ на имота : 15,058 дка
и десет ст.).
(петнадесет декара,нула,петдесет и осем кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000116 (нула,нула,нула,сто и
шестнадесет) в землището на с.Царевец,
м."Меторица", ЕКАТТЕ 78135, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на
5,60 лв. (пет лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Меторица",имот № 000116
имота: 1,001 дка (един декар,нула,нула,един кв.м). шестдесет ст.).
Имотът е образуван от имот № 000114
(нула,нула,нула,сто и четиринадесет).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Царевец,м."Метеорица",имот №
Имот № 000118 (нула,нула,нула,сто и осемнадесет) 1026,30 лв. (хиляда
000118
в землището на с. Царевец,м." Метеорица",
двадесет и шест лева и
ЕКАТТЕ 78135,общ.Мездра. Начин на трайно
тридесет ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия:Девета. Площ на имота:
142,542 дка (сто четиридесет и два декара и
петстотин четиридесет и два кв.м). Имотът е
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3325/16-02-2017

3325

образуван от имот № 000114 (нула,нула,нула, сто и
четиринадесет). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
УПИ XIV (четиринадесет), пл. № 243 (двеста
четиридесет и три) в кв. 15 (петнадесет) по плана
на с.Лик,общ.Мездра,одобрен със Заповед №774
/09.06.1966 г. с площ от 9050 кв.м (девет хиляди и
петдесет кв.м) ,заедно с построените в имота
81730,70 лева
сгради: 1.Учебен блок № 1 със застроена площ от
(осемдесет и една
обл.Враца, общ.Мездра, с.Лик, УПИ ХIV, пл.№ 243, кв.15,
206 кв.м (двеста и шест кв.м), на дваетажа, масивна хиляди седемстотин и
ул.Ал.Стамболийски" № 16
конструкция, построен 1967 г.; 2.Учебен блок № 2
тридесет лева и
със застроена площ от 471 кв.м (четиристотин
седемдесет ст.).
седемдесет и един кв.м), на два етажа,масивна
конструкция, построен 1967 г.; 3. Учебен блок № 3
със застроена площ от 334 кв.м (триста тридесет и
четири кв.м), на един етаж,масивна
конструкция,построен 1967 г.
Имот № 035123 (нула,тридесет и пет,сто двадесет
и три) в землището на с.Горна Кремена,
м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
324,20 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот № на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Десета. Площ на двадесет и четири лева
035123
имота: 120,082 дка (сто и двадесет декара,
и двадесет ст.)
нула,осемдесет и два кв.м). Имотът е образуван от
имот № 035111 (нула,тридесет и пет,сто и
единадесет).
Имот № 218011 (двеста и
осемнадесет,нула,единадесет) в землището на
с.Кален,м."Дедово Христово кладенче", ЕКАТТЕ
35314, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Дедово Христово кладенче", Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 1080,30 лв. (хиляда и
условия: Пета. Площ на имота : 30,778 дка
осемдесет лева и
имот № 218011
(тридесет декара и седемстотин седемдесет и осем тридесет ст.)
кв.м). Имота попада в: Отдел/подотдел: 384/сшироколистна гора- 3,302 дка (три декара и триста
и два кв.м). Имотът е образуван от имот № 218004
(двеста и осемнадесет,нула,нула,четири).
Имот № 035122 (нула,тридесет и пет,сто двадесет
и две) в землището на с.Горна Кремена,
м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра. Начин
144,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот № на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Десета. Площ на четиридесет и четири
035122
имота: 53,421 дка (петдесет и три декара и
лева и двадесет ст.)
четиристотин двадесет и един кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 218012 (двеста и
осемнадесет,нула,дванадесет) в землището на
с.Кален, м."Дедово Христово кладенче", ЕКАТТЕ
35314,общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Пета. Площ на имота: 411,819 дка
18470,10 лв.
(четиристотин и единадесет декара, осемстотин и (осемнадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Дедово Хр. кладенче",имот
деветнадесет
кв.м).Имота
попада
в:
Отдел/
хиляди,четиристотин
и
№ 218012
подотдел: 384/з- широколистна гора- 6,000 дка
седемдесет лева и десет
(шест декара,нула кв.м) ; 384/н -широколистна
ст.)
гора- 7,531 дка (седем декара и петстотин тридесет
и един кв.м) ;384/с- широколистна гора-16,040 дка
(шестнадесет декара,нула,четиридесет кв.м).
Имотът е образуван от имот № 218004 (двеста и
осемнадесет, нула,нула,четири)
Имот № 035042 (нула,тридесет и
пет,нула,четиридесет и две) в землището на с.Горна
Кремена, м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с
324,00 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот № храсти. Категория на земята три неполивни
условия: Десета. Площ на имота: 120,000 дка (сто и двадесет и четири лева
035042
двадесет декара и нула кв.м). Имота попада в:
и нула ст.).
Отдел/подотдел: 385/а-широколистна гора-17,797
дка (седемнадесет декара,седемстотин деветдесет и
седем кв.м). Имотът е образуван от имот № 035040
(нула,тридесет и пет,нула,четиридесет).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот №
Имот № 035043 (нула, тридесет и пет,
84,00 лв. (осемдесет и
035043
нула,четиридесет и три) в землището на с.Горна
четири лева и нула ст.).
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот №
035044

923

3327/16-02-2017

3327

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот №
035045

924

3328/16-02-2017

3328

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот №
035046

925

3336/17-02-2017

3336

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Шумака",имот №
035039

926

3337/17-02-2017

3337

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Попов
пчелин",имот № 035114

927

3338/17-02-2017

3338

обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Кремена,м."Попов
пчелин",имот № 035115

928

3340/21-02-2017

3340

обл.Враца,общ.Мездра, с.Боденец, УПИ I общ.,кв.35

929

3341/21-02-2017

3341

930

3342/22-02-2017

3342

Кремена, м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с
храсти. Категория на земята при неполивни
условия: Десета. Площ на имота: 31,125 дка
(тридесет и един декара, сто двадесет и пет кв.м).
Имота попада в: Отдел/подотдел: 385/гшироколистна гора- 0,234 дка (нула декара, двеста
тридесет и четири кв.м). Имотът е образуван от
имот № 035040 (нула ,тридесет и пет, нула
четиридесет).
Имот № 035044 (нула, тридесет и пет, нула,
четиридесет и четири) в землището на с.Горна
Кремена,м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256, общ.Мездра.
Начин на трайно ползване: Пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни условия:
12,20 лв. (дванадесет
Десета. Площ на имота: 4,517 дка (четири
лева и двадесет ст.).
декара,петстотин и седемнадесет кв.м). Имота
попада в: Отдел/подотдел : 385/г - широколистна
гора- 0,234 дка (нула декара,двеста тридесет и
четири кв.м). Имотът е образуван от имот №
035040 (нула,тридесет и пет,нула,черидесет ).
Имот № 035045 (нула, тридесет и пет, нула,
четиридесет и пет) в землището на с.Горна
Кремена, м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. начин на трайно ползване: Пасище с 47,10 лв. (четиридесет
храсти. Категория на земята при неполивни
и седем лева и десет
условия: Десета. Площ на имота: 17,440 дка
ст.).
(седемнадесет декара,четиристотин и четиридесет
кв.м). Имотът е образуван от имот № 035040
(нула,тридесет и пет,нула,четиридесет).
Имот № 035046 (нула, тридесет и пет, нула,
четиридесет и шест) в землището на с.Горна
Кремена, м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище с 79,90 лв. (седемдесет и
храсти. Категория на земята при неполивни
девет лева и деветдесет
условия: Десета. Площ на имота: 29,586 дка
ст.).
(двадесет и девет декара,петстотин осемдесет и
шест кв.м). Имотът е образуван от имот № 035040
(нула,тридесет и пет,нула,четиридесет).
Имот № 035039 (нула,тридесет и пет,нула,тридесет
и девет) в землището на с.Горна Кремена,
м."Шумака", ЕКАТТЕ 16256,общ.Мездра. Начин на
80,50 лв. (осемдесет
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
лева и петдесет ст.).
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 29,811 дка (двадесет и девет декара ,
осемстотин и единадесет кв.м).
Имот № 035114 (нула,тридесет и пет,сто и
четиринадесет) в землището на с.Горна
Кремена,м."Попов пчелин", ЕКАТТЕ 16256,
57,90 лв. (петдесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седем лева и деветдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 2,009 дка (два
декара,нула,нула,девет кв.м).
Имот № 035115 (нула,тридесет и пет,сто и
петнадесет) в землището на с.Горна
Кремена,м."Попов пчелин", ЕКАТТЕ 16256,
37,80 лв. (тридесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
седем лева и осемдесет
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни ст.).
условия: Шеста. Площ на имота: 1,314 дка (един
декар и триста и четиринадесет кв.м).
Урегулиран поземлен имот I (първи) , общински в 2430,20 лв. (две хиляди
квартал 35 (тридесет и пети) по плана на с.Боденец,
четиристотин и
общ.Мездра , одобрен със Заповед №
тридесет лева и
276/12.06.1992 г. с площ от 1220 квадратни метра
двадесет ст.).
(хиляда двеста и двадесет квадратни метра).

Имот № 000832 (нула,нула,нула,осемстотин
тридесет и две) в землището на с.Долна Кремена,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Долна Кремена,м."Етемията",имот № м."Етемията", ЕКАТТЕ 22126, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
000832
земята при неполивни условия: Шеста. Площ на
имота: 15,166 дка (петнадесет декара, сто
шестдесет и шест кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Лочнико",имот № 001217 Имот № 001217 (нула,нула,едно,двеста и
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3348/23-02-2017
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937

3349/23-02-2017
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938

3350/23-02-2017

3350

939

3351/23-02-2017

3351

940

3353/20-03-2017

3353

седемнадесет) в землището на с.Очин дол,
и пет лева и седемдесет
м."Лочнико", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин ст.).
на трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
имота: 10,595 дка (десет декара,петстотин
деветдесет и пет кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000342 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и две) в землището на с.Очин дол,
м."Рачов трап", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 8,50 лв. (осем лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Рачов трап",имот №
на трайно ползване: Временно неизползвана
000342
петдесет ст.).
ливада. Категория на земята при неполивни
условия: Десета. Площ на имота: 2,120 дка (два
декара и сто и двадесет кв.м).
Имот № 000345 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и пет) в землището на с.Очин дол,
м."Рачов
трап", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 6,30 лв. (шест лева и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Рачов трап",имот №
на тарйно ползване: Временно неизползвана
000345
тридесет ст.).
ливада. Категория на земята при неполивни
условия: Десета. Площ на имота: 1,571 дка (един
декар,петстотин седемдесет и един кв.м).
Имот № 000358 (нула,нула,нула,триста петдесет и
осем) в землището на с.Очин дол,м."Ведния
камък", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ведния камък",имот №
5,10 лв. (пет лева и
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на десет ст.).
000358
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 1,263 дка (един декар двеста шестдесет и
три кв.м).
Имот № 000359 (нула,нула,нула,триста петдесет и
девет) в землището на с.Очин дол , м."Ведния
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ведния камък",имот № камък", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
16,20 лв. (шестнадесет
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на лева и двадесет ст.).
000359
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 4,053 дка (четири декара,нула,петдесет и
три кв.м).
Имот № 000360 (нула,нула,нула,триста и
шестдесет) в землището на с.Очин дол, м."Ведния
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ведния камък",имот № камък", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
19,60 лв. (деветнадесет
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на
000360
лева и шестдесет ст.).
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 4,903 дка (четири декара и деветстотин и
три кв.м).
Имот № 000480 (нула,нула,нула,четиристотин и
осемдесет) в землището на с.Очин дол,
м."Козарнико",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин 75,10 лв. (седемдесет и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, м."Козарнико", имот №
на трайно ползване: Временно неизползвана
000480
пет лева и десет ст.).
ливада. Категория на земята при неполивни
условия: Девета. Площ на имота: 5,646 дка (пет
декара , шестотин четиридесет и шест кв.м).
Имот № 001105 (нула, нула ,едно, сто и пет) в
землището на с.Очин дол, м."Скрадни дол",
125,20 лв. (сто двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Скрадни дол", имот №
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
и пет лева и двадесет
001105
ползване: Изоставена нива. Категория на земята
ст.).
при неполивни условия: Девета. Площ на имота :
6,804 дка (шест декара, осемстотин и четири кв.м).
Имот № 001160 (нула, нула, сто и шестдесет) в
землището на с.Очин дол, м."Шуман", ЕКАТТЕ
54506, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
191,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Шуман", имот № 001160 Изоставени трайни насаждения.Категория на
деветдесет и един лева
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
и двадесет ст.).
имота: 3,372 дка (три декара, триста седемдесет и
два кв.м).
Имот № 001166 (нула,нула,едно,сто шестдесет и
шест) в землището на с.Очин дол, м."Шуман",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
63,10 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Шуман",имот № 001166 ползване: Използвана ливада. Категория на земята три лева и десет ст.).
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
2,611 дка (два декара и шестстотин и единадесет
кв.м).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Торището",имот № 000449 Имот № 000449 (нула,нула,нула,четиристотин
49,70 лв. (четиридесет
четиридесет и девет) в землището на с. Оселна,
и девет лева и
м."Торището", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин седемдесет ст.).
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
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3374/30-03-2017

3374

950

3375/30-03-2017

3375

земята при неполивни условия: Осма. Площ на
имота: 3,090 дка (три декара,нула,деветдесет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 002048 (нула,нула,две,нула,четиридесет и
осем) в землището на с.Зверино, м."Рого", ЕКАТТЕ
30510, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
19,70 лв. (деветнадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Рого",имот № 002048
Ливада. Категория на земята при неполивни
лева и седемдесет ст.).
условия: Десета. Площ на имота: 4,930 дка (четири
декара,деветстотин и тридесет кв.м).
Имот № 003075 (нула,нула,три,нула,седемдесет и
пет) в землището на с.Зверино, м."Бела вода",
ЕКАТТЕ
30510, общ.Мездра. Начин на трайно
20,80 лв. (двадесет лева
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Бела вода",имот № 003075
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при и осемдесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 2,606
дка (два декара,шестстотин и шест кв.м).
Имот № 000349 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и девет) в землището на с. Очин дол,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ведния камък", имот № м."Ведния камък", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
3,90 лв. (три лева и
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
000349
деветдесет ст.).
Категория на земята при неполивни условия:
Десета. Площ на имота: 0,969 дка (нула
декара,деветстотин шестдесет и девет кв.м).
Имот № 000354 (нула,нула,нула,триста петдесет и
четири) в землището на с.Очин дол, м."Ведния
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ведния камък",имот № камък", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
3,60 лв. (три лева и
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на шестдесет ст.).
000354
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 0,906 дка (нула,декара,деветстотин и шест
кв.м).
Имот № 000367 (нула,нула,нула,триста шестдесет
и седем) в землището на с.Очин дол, м."Ведния
камък", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ведния камък",имот №
10,00 лв. (десет лева
трайно ползване: Използвана ливада. Категория на ,нула ст.).
000367
земята при неполивни условия: Десета. Площ на
имота: 2,489 дка (два декара,четиристотин
осемдесет и девет кв.м).
Имот № 000371 (нула,нула,нула,триста седемдесет
и едно) в землището на с.Очин дол, м."Ниньовица",
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ниньовица",имот №
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
20,30 лв. (двадесет лева
000371
ползване: Използвана ливада. Категория на земята и тридесет ст.).
при неполивни условия: Десета. Площ на имота:
5,066 дка (пет декара,нула,шестдесет и шест кв.м).
Имот № 000380 (нула,нула,нула,триста и
осемдесет) в землището на с.Очин дол,
м."Ниньовица", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Ниньовица",имот №
10,10 лв. (десет лева и
Начин на трайно ползване: Използвана ливада.
000380
десет ст.)
Категория на земята при неполивни условия:
Десата. Площ на имота: 2,527 дка (два декара и
петстотин двадесет и седем кв.м).
Имот № 001162 (нула,нула,едно,сто шестдесет и
две) в землището на с.Очин дол, м."Шуман",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
48,00 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Шуман",имот № 001162 ползване: Използвана ливада. Категория на земята и осем лева и нула ст.).
при неполивни условия: Осма. Площ на имота:
1,986 дка (един декар и деветстотин осемдесет и
шест кв.м).
Имот № 001053 (нула,нула,едно,нула,петдесет и
три) в землището на с.Ребърково, м."Равенски дел",
ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
392,10 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Равенски дел",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
деветдесет и два лева и
001053
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 11,670 десет ст.).
дка (единадесет декара и шестстотин и седемдесет
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001078 (нула,нула,едно,нула,седемдесет и
осем) в землището на с.Ребърково, м."Равенски
дел", ЕКАТТЕ 62390, общ.Мездра. Начин на трайно
117,70 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Равенски дел",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при седемнадесет лева и
001078
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 3,504
седемдесет ст.).
дка (три декара,петстотин и четири кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
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960

3396/18-04-2017
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обл.Враца,общ.Мездра,с.Горна Бешовица,м."Под шосето",имот Имот № 073014 (нула,седемдесет и
303,60 лв. (триста и три
№ 073014
три,нула,четиринадесет) в землището на с.Горна
лева и шестдесет ст.).
Бешовица, м."Под шосето", ЕКАТТЕ 16122,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Четвърта. Площ на имота: 5,280 дка (пет
декара,двеста и осемдесет кв.м).
Имот № 102129 (сто и две,сто двадесет и девет) в
землището на с.Люти дол, м."Могилата", ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
51,60 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Могилата", имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
един лева и шестдесет
102129
условия: Шеста. Площ на имота: 1,792 дка (един ст.).
декар и седемстотин деветдесет и два кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 102131 (сто и две,сто тридесет и едно) в
землището на с.Люти дол, м."Могилата", ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
41,50 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол, м."Могилата", имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
и един лева и петдесет
102131
условия: Шеста. Площ на имота: 1,442 дка (един ст.).
декар,четиристотин четиридесет и два кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 102132 (сто и две,сто тридесет и две) в
землището на с.Люти дол, м."Могилата", ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. начин на трайно ползване:
34,50 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол, м."Могилата",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четири лева и петдесет
102132
условия: Шеста. Площ на имота: 1,199 дка (един
ст.).
декар,сто деветдесет и девет кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 102135 (сто и две,сто тридесет и пет) в
землището на с.Люти дол, м."Плато", ЕКАТТЕ
44759, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
139,80 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Плато",имот № 102135 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни тридесет и девет лева и
условия: Шеста. Площ на имота: 4,854 дка (четири
осемдесет ст.).
декара,осемстотин петдесет и четири кв.м). Имотът
е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 125123 (сто двадесет и пет, сто двадесет и
три) в землището на с.Люти дол, м."Ерден",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
48,80 лв. (четиридесет
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Ерден",имот № 125123
и осем лева и осемдесет
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,389
ст).
дка (един декар,триста осемдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 125124 (сто двадесет и пет,сто двадесет и
четири) в землището на с.Люти дол, м."Ерден",
ЕКАТТЕ 44759, общ.Мездра. Начин на трайно
48,60 лв. (четиридесет
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Ерден",имот № 125124
и осем лева и шестдесет
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,386
ст.).
дка (един декар,триста осемдесет и шест кв.м).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 007003 (нула,нула,седем,нула,нула,три) в
землището на с.Ребърково, м."Лозята", ЕКАТТЕ
62390, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
112,30 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Лозята",имот № 007003 Пасище с храсти. Категория на земята при
дванадесет лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота 3,200 дка тридесет ст.)
(три декара и двеста кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 007015 (нула,нула,седем,нула,петнадесет)
в землището на с.Ребърково, м."Лозята", ЕКАТТЕ
62390, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище с храсти. Категория на земята при
60,50 лв. (шестдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Ребърково,м."Лозята",имот № 007015
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 1,477
лева и петдесет ст.).
дка (един декар,четиристотин седемдесет и седем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Лик,м."Чичера",имот № 008540
Имот № 008540 (нула,нула,осем,петстотин и
4795,80 лв. (четири
четиридесет) в землището на с.Лик, м."Чичера",
хиляди седемстотин
ЕКАТТЕ 43654, общ.Мездра. Начин на трайно
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3400/18-04-2017

3400

964

3401/18-04-2017

3401

965

3402/18-04-2017

3402

966

3403/19-04-2017

3403

967

3404/19-04-2017

3404

968

3405/19-04-2017

3405

ползване: Пасище,мера. Категория на земята при деветдесет и пет лева и
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 117,113 осемдесет ст.).
дка (сто и седемнадесет лева и сто и тринадесет
кв.м). Имотът е образуван от имот № 008015
(нула,нула,осем,нула,петнадесет). Имотът е
вазстановен в съществуващи стари реални граници.
Имот № 001227 (нула,нула,едно,двеста,двадесет и
седем) в землището на с.Оселна, м."Долна
Белевица", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасще,мера. Категория на земята 123,80 лв. (сто двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Долна Белевица",имот № при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
и три лева и осемдесет
001227
15,475 дка (петнадесет декара,четиристотин
ст.).
седемдесет и пет кв.м). Имотът е образуван от имот
№ 001184 (нула,нула,едно,сто осемдесет и четири).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 001229 (нула,нула,едно,двеста двадесет и
девет) в землището на с.Оселна,м."Свини дол",
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
153,30 лв. (сто петдесет
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 9,523
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Свини дол",имот № 001229
и три лева и тридесет
дка (девет декара,петстотин двадесет и три кв.м). ст.).
Имотът е образуван от имот № 001172
(нула,нула,едно,сто седемдесет и две). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000218 (нула,нула,нула,двеста и
осемнадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Колово равнище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. 41,30 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Колово равнище",имот № Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория
и един лева и тридесет
000218
на земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 7,372 дка (седем декара и триста седемдесет
и два кв.м). Имотът е образуван от имот № 000156
(нула,нула,нула,сто петдесет и шест).
Имот № 000230 (нула,нула,нула,двеста и тридесет)
в землището на с.Очин дол,м."Колово равнище",
ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на трайно
76,40 лв. (седемдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Колово равнище",имот № ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
шест лева и
000230
неполивни условия: Десета. Площ на имота: 36,366 четиридесет ст.).
дка (тридесет и шест декара и триста шестдесет и
шест кв.м). Имотът е образуван от имот № 000157
(нула,нула,нула,сто петдесет и седем).
Имот № 001373 (нула,нула,едно,триста седемдесет
и три) в землището на с.Очин дол, м."Колово
равнище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
207,20 лв. (двеста и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Колово равнище",имот № трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
земята при неполивни условия: Девета. Площ на седем лева и двадесет
001373
имота: 32,372 дка (тридесет и два декара и триста ст.).
седемдесет и два кв.м). Имотът е образуван от имот
№ 000839 (нула,нула,нула,осемстотин тридесет и
девет).
Имот № 001374 (нула,нула,едно,триста седемдесет
и четири) в землището на с.Очин дол, м."Колово
равнище" , ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
735,50 лв. (седемстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Колово равнище",имот №
земята при неполивни условия: Девета. Площ на тридесет и пет лева и
001374
имота: 114,918 дка (сто и четиринадесет
петдесет ст.).
декара,деветстотин и осемнадесет кв.м). Имотът е
образуван от имот № 000839
(нула,нула,нула,осемстотин тридесет и девет).
Имот № 001375 (нула,нула,едно,триста седемдесет
и пет) в землището на с.Очин дол, м."Колово
равнище", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
228,90 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Колово равнище",имот №
земята при неполивни условия: Девета. Площ на двадесет и осем лева и
001375
имота: 40,875 дка (четиридесет декара и
деветдесет ст.).
осемстотин седемдесет и пет кв.м). Имотът е
образуван от имот № 000839 (нула,нула,нула,
осемстотин тридесет и девет).
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Лиската",имот №
Имот № 012023 (нула,дванадесет,нула,двадесет и 3821,00 лв. (три хиляди
012023
три) в землището на с.Люти брод, м."Лиската",
осемстотин двадесет и
ЕКАТТЕ 44745, общ.Мездра. Начин на трайно
един лева и нула ст.).
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 108,860
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Актове

969

3411/26-04-2017

3411

970

3412/26-04-2017

3412

971

3413/26-04-2017

3413

972

3414/26-04-2017

3414

973

3415/02-05-2017

3415

974

3416/02-05-2017

3416

975

3420/25-05-2017

3420

976

3424/01-06-2017

3424

977

3425/01-06-2017

3425

дка (сто и осем декара и осемстотин и шестдесет
кв.м). Имота попада в : Отдел/подотдел-95/вшироколистна гора- 13,429 дка (тринадесет
декара,четиристотин двадесет и девет кв.м).
Имотът е образуван от имот № 012012
(нула,дванадесет,нула,дванадесет).
Имот № 001309 (нула,нула,едно,триста и девет) в
землището на с.Игнатица, м."Кривул", ЕКАТТЕ
32281, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Кривул",имот № 001309 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 32,00 лв. (тридесет и
условия: Девета. Площ на имота: 5,708 дка (пет
два лева и нула ст.).
декара,седемстотин и осем кв.м).Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001631 (нула,нула,едно,шестотин
тридесет и едно) в землището на
с.Игнатица,м."Трънски рът", ЕКАТТЕ 32281,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
113,80 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Трънски рът",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни тринадесет лева и
001631
условия: Осма. Площ на имота: 9,034 дка (девет
осемдесет ст.).
декара,нула,тридесет и четири кв.). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 002551 (нула,нула,две,петстотин петдесет
и едно) в землището на
с.Игнатица,м."Клисура",ЕКАТТЕ 32281,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
166,20 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Клисура",имот № 002551 Пасище,мера. Категория на земята при неполивни шестдесет и шест лева
условия: Осма. Площ на имота: 14,537 дка
и двадесет ст.).
(четиринадесет декара,петстотин тридесет и седем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000277 (нула,нула,нула,двеста седемдесет
и седем) в землището на
с.Игнатица,м."Прадището", ЕКАТТЕ 32281,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
обл.Враца,общ.Мездра,с.Игнатица,м."Прадището",имот №
27,10 лв. (двадесет и
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни седем лева и десет ст.).
000277
условия: Десета. Площ на имота: 10,038 дка (десет
декара ,нула,тридесет и осем кв.м). Имота попада
в: Отдел/подотдел-89/и - широколистна гора- 2,122
дка (два декара,сто двадесет и два кв.м).
Имот № 000169 (нула,нула,нула,сто шестдесет и
девет) в землището на с.Крапец, м."Селището",
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
182,30 лв. (сто
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Селището",имот № 000169 ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
осемдесет и два лева и
при неполивни условия: Четвърта. Площ на имота: тридесет ст.).
3,472 дка (три декара,четиристотин седемдесет и
два кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 012028 (нула,дванадесет,нула,двадесет и
осем) в землището на с.Крапец, м."Пърчов връх",
ЕКАТТЕ 39483, общ.Мездра. Начин на трайно
129,60 лв. (сто двадесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Крапец,м."Пърчов връх",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при и девет лева и
012028
неполивни условия: Шеста. Площ на имота:4,499 шестдесет ст.).
дка (четири декара,четиристотин деветдесет и
девет кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 001009 (нула,нула,едно,нула,нула,девет) в
землището на с.Зверино, м."Равна", ЕКАТТЕ 30510,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
1362,80 лв. (хиляда
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни триста шестдесет и два
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Равна",имот № 001009
условия: Девета. Площ на имота: 212,934 дка
лева и осемдесет ст.).
(двеста и дванадесет декара, деветстотин тридесет
и четири кв.м). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 140005 (сто и четиридесет,нула,нула,пет)
в землището на с.Върбешница, м."Край село",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Край село",имот №
60,50 лв. (шестдесет
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при лева и петдесет ст.).
140005
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 1,645
дка (един декар,шестстотин четиридесет и пет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Света троица",имот № Имот № 141004 (сто четиридесет и
43,50 лв. (четиридесет
141004
едно,нула,нула,четири) в землището на
и три лева и петдесет
с.Върбешница,м."Света троица", ЕКАТТЕ 12704, ст.).
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978

3426/01-06-2017

3426

979

3427/01-06-2017

3427

980

3428/02-06-2017

3428

981

3429/02-06-2017

3429

982

3430/02-06-2017

3430

983

3431/02-06-2017

3431

984

3436/04-07-2017

3436

985

3437/04-07-2017

3437

986

3438/04-07-2017

3438

общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Шеста. Площ на имота: 1,294 дка (един
декар,двеста деветдесет и четири кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 153015 (сто петдесет и
три,нула,петнадесет) в землището на
с.Върбешница, м."Кошарата", ЕКАТТЕ 127045,
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Кошарата",имот №
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
13,00 лв. (тринадесет
153015
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни лева,нула ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 1,799 дка (един
декар,седемстотин деветдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 153017 (сто петдесет и три
,нула,седемнадесет) в землището на с.Върбешница,
м."Кошарата", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин 27,70 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Кошарата",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
седем лева и седемдесет
153017
земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 2,198 дка (два декара,сто деветдесет и осем
кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 153020 (сто петдесет и три,нула,двадесет)
в землището на с.Върбешница, м."Кошарата",
ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин на трайно
14,10 лв.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Кошарата",имот №
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при (четиринадесет лева и
153020
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 1,959 десет ст.).
дка (един декар,деветстотин петдесет и девет кв.м).
Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 153021 (сто петдесет и три,нула,двадесет
и едно) в землището на с.Върбешница,
м."Кошарата", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Кошарата",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
8,40 лв. (осем лева и
153021
земята при неполивни условия: Девета. Площ на четиридесет ст.).
имота: 0,999 дка (нула декара,деветстотин
деветдесет и девет кв.м). Имотът е възстановен в
нови граници.
Имот № 153022 (сто петдесет и три,нула,двадесет
и две) в землището на с.Върбешница,
м."Кошарата", ЕКАТТЕ 12704, общ.Мездра. Начин 22,60 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Кошарата",имот №
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
два лева и шестдесет
153022
земята при неполивни условия: Девета. Площ на ст.).
имота: 2,690 дка (два декара,шестотин и деветдесет
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
Имот № 156001 (сто петдесет и
шест,нула,нула,едно) в землището на
с.Върбешница, м."Големия връх", ЕКАТТЕ 12704, 24,40 лв. (двадесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Върбешница,м."Големия връх",имот общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
четири лева и
№ 156001
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни четиридесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 3,820 дка (три
декара,осемстотин и двадесет кв.м). Имотът е
възстановен в нови граници.
Имот № 005081 (нула,нула,пет,нула,осемдесет и
едно) в землището на с.Зверино, м."Алиов дол",
41,50 лв.(четиридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Алиов дол",имот №
ЕКАТТЕ 30510, общ.Мездра. Начин на трайно
един лева и петдесет
005081
ползване: Ливада. Категория на земята при
ст.).
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 2,006
дка (два декара ,нула, нула, шест кв.м)
Имот № 000583 (нула,нула,нула,петстотин
осемдесет и три) в землището на с.Елисейна,
м."Долен Коленик", ЕКАТТЕ 27317, общ.Мездра.
63,70 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Елисейна,м."Долен Коленик",имот № Начин на трайно ползване: Пасище,мера. Категория три лева и седемдесет
000583
на земята при неполивни условия: Осма. Площ на
ст.).
имота: 4,333 дка (четири декара и триста тридесет
и три кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Елисейна,м."Долен Коленик",имот № Имот № 000584 (нула,нула,нула,петстотин
115,70 лв. (сто и
000584
осемдесет и четири) в землището на
петнадесет лева и
с.Елисейна,м."Долен Коленик", ЕКАТТЕ 37317,
седемдесет ст.).
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Осма. Площ на имота: 7,873 дка (седем
декара,осемстотин седемдесет и три кв.м). Имотът
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987

3450/23-10-2017

3450

обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Зад могилата",имот №
022002

988

3451/15-11-2017

3451

обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Торището",имот № 001370

989

3455/15-11-2017

3455

обл.Враца,общ.Мездра,с.Очин дол,м."Камарата",имот №
000315

990

3474/12-03-2018

3474

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Равенски дел", имот
72432.1.123

991

3475/12-03-2018

3475

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Нейкова могила", имот
72432.20.138

992

3476/12-03-2018

3476

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Нейкова могила", имот
72432.20.28

993

3477/12-03-2018

3477

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица, м."Гложето", имот
72432.21.10

994

3478/12-03-2018

3478

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Мрамора", имот
72432.21.236

995

3479/12-03-2018

3479

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Кълнева могила", имот
№ 72432.5.295

996

3480/12-03-2018

3480

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Гложето",имот
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е възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 022002 (нула двадесет и
две,нула,нула,две) в землището на с.Брусен, м."Зад
могилата", ЕКАТТЕ 06598, общ.Мездра. Начин на 9058,50 лв. (девет
трайно ползване : Пасище,мера. Категория на
хиляди петдесет и осем
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
лева и петдесет ст.).
имота: 202,495 дка (двеста и два декара,
четиристотин деветдесет и пет кв.м).
Имот № 001370 (нула,нула,едно,триста и
седемдесет) в землището на с.Оселна,
м."Торището", ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин
на трайно ползване: Пасище,мера. Категория на
90,70 лв. (деветдесет
земята при неполивни условия: Осма. Площ на
лева и седемдесет ст.).
имота: 5,636 дка (пет декара,шестотин тридесет и
шест кв.м). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000315 (нула,нула,нула,триста и
петнадесет) в землището на с.Очин дол,
м."Камарата", ЕКАТТЕ 54506, общ.Мездра. Начин
9,30 лв. (девет лева и
на трайно ползване: Временно неизползвана
тридесет ст.).
ливада.Категория на земята при неполивни
условия: Десета. Площ на имота: 2,322 дка (два
декара и триста двадесет и два кв.м).
Поземлен имот с идентификатор 72432.1.123
(седем,две,четири,три,две, точка,едно,точка,сто
двадесет и три) в м."Равенски дел", землището на 4284,00 лв. (четири
с.Типченица, общ.Мездра. Начин на трайно
хиляди двеста
ползване: Пасище.Категория на земята при
осемдесет и четири
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 116414 лева и нула ст.).
кв.м ( сто и шестнадесет хиляди и четиристотин и
четиринадесет квадратни метра).
Имот с идентификатор 72432.20.138
(седем,две,четири,три,две,точка,двадесет , точка,
сто тридесет и осем) в м."Нейкова могила",
465,60 лв.
землището на с.Типченица, общ.Мездра. Начин на (четиристотин
трайно ползване: Пасище. Категория на земята при шестдесет и пет лева и
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 13858 шестдесет ст.).
кв.м ( тринадесет хиляди осемстотин петдесет и
осем квадратни метра).
Имот с идентификатор 72432.20.28
(седем,две,четири,три,две,точка,двадесет,
точка,двадесет и осем) в м."Нейкова могила",
817,10 лв. (осемстотин
землището на с.Типченица, общ.Мездра. Начин на и седемнадесет лева и
трайно ползване: Пасище. Категория на земята при
десет ст.).
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 24318
кв.м (двадесет и четири хиляди триста и
осемнадесет квадратни метра).
Имот с идентификатор 72432.21.10
(седем,две,четири,три,две,точка, двадесет и
едно,точка,десет) в м."Гложето", землището на
343,50 лв. (триста
с.Типченица, общ.Мездра. Начин на трайно
четиридесет и три лева
ползване: Пасище. Категория на земята при
и петдесет ст.).
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 11927
кв.м (единадесет хиляди деветстотин двадесет и
седем квадратни метра).
Имот с идентификатор 72432.21.236
(седем,две,четири,три,две,точка двадесет и
едно,точка,двеста тридесет и шест) в м."Мрамора", 1951,70 лв. (хиляда
землището на с.Типченица,общ.Мездра. Начин на деветстотин петдесет и
трайно ползване: Пасище. Категория на земята при един лева и седемдесет
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 94284 ст.).
кв.м (деветдесет и четири хиляди двеста осемдесет
и четири квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.5.295
(седем,две,четири, три,две,точка,пет,точка,двеста
деветдесет и пет) в м."Кълнева могила",
3721,10 лв. (три хиляди
с.Типченица, общ.Мездра. Начин на трайно
седемстотин двадесет и
ползване: Пасище. Категория на земята при
един лева и десет ст.).
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 129205
кв.м (сто двадесет и девет хиляди двеста и пет
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.5.304
419.80 лв.
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72432.5.304

997

3481/12-03-2018

3481

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Гложето",имот
72432.5.344

998

3482/12-03-2018

3482

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Мрамор",имот
72432.5.399

999

3483/12-03-2018

3483

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Гложето",имот
72432.5.476

1000

3484/13-03-2018

3484

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Гложето", имот №
72432.5.479

1001

3485/13-03-2018

3485

обл.Враца,общ.Мездра,с.Типченица,м."Гложето", имот №
72432.5.519

1002

3486/13-03-2018

3486

обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Гарван",имот №
24668.4.93

1003

3490/15-03-2018

3490

обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Гарван",имот
24668.4.102

1004

3491/15-03-2018

3491

обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Чучуковец",имот №
24668.9.219

1005

3492/15-03-2018

3492

обл.Враца,общ.Мездра,с.Дърманци,м."Гарван",имот №
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(седем,две,четири,три,две,точка пет,точка,триста и (четиристотин и
четири) в м."Гложето", землището на с.Типченица, деветнадесет лева и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище. осемдесет ст.).
Категория на земята при неполивни условия:
Шеста. Площ на имота: 14577 кв.м ( четиринадесет
хиляди петстотин седемдесет и седем квадратни
метра).
Поземлен имот с индетификатор 72432.5.344
(седем,две,четири,три,две,точка, пет,точка,триста
четиридесет и четири) в м."Гложето", землището на 1563,20лв. (хиляда
с.Типченица, общ.Мездра. Начин на трайно
петстотин шестдесет и
ползване: Пасище. Категория на земята при
три лева и двадесет ст.).
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 46523
кв.м (четиридесет и шест хиляди петстотин
двадесет и три квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.5.399
(седем,две,четири,три,две, точка,пет,точка,триста
деветдесет и девет) в м. "Мрамора", землището на 410,50 лв.
с.Типченица, общ.Мездра. Начин на трайно
(четиристотин и десет
ползване: Пасище. Категория на земята при
лева и петдесет ст.).
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 18246
дка (осемнадесет хиляди двеста четиридесет и
шест квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.5.476
(седем,две,четири,три,две,
точка,пет,точка,четиристотин седемдесет и шест) в
м."Гложето", землището на с.Типченица,
37,10 лв. (тридесет и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище. седем лева и десет ст.).
Категория на земята при неполивни условия:
Шеста. Площ на имота: 1288 кв.м (хиляда двеста
осемдесет и осем квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.5.479
(седем,две,четири,три,
две,точка,пет,точка,четиристотин седемдесет и
девет) в м."Гложето", землището на
163,80 лв. (сто
с.Типченица,общ.Мездра. Начин на трайно
шестдесет и три лева и
ползване: Пасище. Категория на земята при
осемдесет ст.).
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 5686
кв.м (пет хиляди шестстотин осемдесет и шест
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.5.519
(седем,две,четири,три,две точка,пет,петстотин и
деветнадесет) в м."Гложето", землището на
1901,80 лв. (хиляда
с.Типченица, общ.Мездра. Начин на трайно
деветстотин и един лева
ползване: Пасище. Категория на земята при
и осемдесет ст.).
неполивни условия: Шеста. Площ на имота: 51678
кв.м (петдесет и една хиляди шестстотин
седемдесет и осем квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 24668.4.93
(две,четири,шест,шест,осем,
точка,четири,деветдесет и три) в м."Гарван",
2522,10 лв. (две хиляди
землището на с.Дърманци, общ.Мездра. Начин на петстотин двадесет и
трайно ползване: Пасище. Категория на земята при
два лева и десет ст.).
неполивни условия: Пета. Площ на имота: 61589
кв.м (шестдесет и една хиляди и петстотин
осемдесет и девет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 24668.4.102
(две,четири,шест,шест,осем, точка,четири,точка,сто
и две) в м."Гарван", землището на с.Дърманци,
517,20 лв. (петстотин и
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище.
седемнадесет лева и
Категория на земята при неполивни условия:
двадесет ст.).
Девета. Площ на имота: 61571 кв.м (шестдесет и
една хиляди петстотин седемдесет и един
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 24668.9.219
(две,четири,шест,шест,осем, точка,девет,двеста и
деветнадесет) в м."Чучуковец", в землището на
792,40 лв. (седемстотин
с.Дърманци,общ.Мездра. Начин на трайно
деветдесет и два лева и
ползване: Пасище. Категория на земята при
четиридесет ст.).
неполивни условия: Девета. Площ на имота:
123813 кв.м (сто двадесет и три хиляди осемстотин
и тринадесет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 24668.4.62
230,20 лв. (двеста и
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24668.4.62

1006

3493/15-03-2018

3493

1007

3494/15-03-2018

3494

1008

3499/20-03-2018

3499

1009

3503/17-04-2018

3503

1010

3508/25-04-2018

3508

1011

3510/21-05-2018

3510

1012

3512/13-06-2018

3512

(две,четири,шест,шест,осем,
тридесет лева и
точка,четири,точка,шестдесет и две) в м."Гарван", в двадесет ст.).
землището на с.Дърманци,общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 35963
кв.м ( тридесет и пет хиляди деветстотин
шестдесет и три квадратни метра).
Имот № 000338 (нула,нула,нула,триста тридесет и
осем) в м."Средно прадище",с.Люти брод, ЕКАТТЕ
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,м."Средно прадище", имот 44745,община Мездра. Начин на трайно ползване: 7090,70 лв. (седем
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни хиляди и деветдесет
№ 000338
условия: Трета. Площ на имота: 114,458 дка (сто и лева и седемдесет ст.).
четиринадесет декара и четиристотин петдесет и
осем кв.м).
Имот № 123039 (сто двадесет и три,нула,тридесет
и девет) в м."Зад кръста",с.Люти дол, ЕКАТТЕ
44759,общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
158,70 лв. (сто петдесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти дол,м."Зад кръста",имот №
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни и осем лева и
123039
условия: Четвърта. Площ на имота: 3,023 дка (три
седемдесет ст.).
декара,нула,двадесет и три кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Урегулиран поземлен имот IV (четвърти),
планоснимачен номер 391 (триста деветдесет и
едно) в квартал 38 ( тридесет и осем) от 535 кв.м
975,80 лв. (деветстотин
(петстотин тридесет и пет квадратни метра) по
обл.Враца,общ.Мездра,с.Люти брод,УПИ IV,пл.№ 391,кв.38
седемдесет и пет лева и
плана на с.Люти брод, одобрен със Заповед № 725/ осемдесет ст.).
07.11.1990 г. в едно с намиращата се в него сграда музей със застроена площ от 42 кв.м (четиридесет
и два квадратни метра).
Поземлен имот № 1532 (хиляда петстотин
33856,10 лв. (тридесет
тридесет и две) по плана на гр.Мездра, одобрен със
и три хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра,ПИ № 1532
Заповед № 111/20.02.1989 г. , предназначен за
осемстотин петдесет и
озеленяване, целият с площ от 4525 кв.м (четири
шест лева и десет ст.).
хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 06598.22.2
(нула,шест,пет,девет,осем,точка, двадесет и
две,точка,две) в м."Зад могилата",землището на
9801,50 лв. (девет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Брусен,м."Зад могилата",имот №
с.Брусен,общ.Мездра. Начин на трайно ползване: хиляди осемстотин и
06598.22.2
Пасище. Категория на земята при неполивни
един лева и петдесет
условия: Пета.Площ на имота: 201057 кв.м (двеста ст.).
и една хиляди нула петдесет и седем квадратни
метра)
Имот № 216011 (двеста и
шестнадесет,нула,единадесет) в землището на
с.Кален, м."Мишова падина", ЕКАТТЕ 35314,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 354,40 лв. (триста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Кален,м."Мишова падина",имот №
условия: Девета. Площ на имота: 49,229 дка
петдесет и четири лева
216011
(четиридесет и девет декара и двеста двадесет и
и четиридесет ст.).
девет квадратни метра). Имота попада в : Отдел/
подотдел - 187/к1- широколистна гора - 24,904 дка
(двадесет и четири декара и деветстотин и четири
кв.м). Имотът е възстановен в нови граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска Бела, идентификатор
Поземлен имот с идентификатор 63450.501.82
9489,20 лв. (девет
63450.501.82 ул."Хр.Ботев" № 10
(шест,три, четири, пет, нула, точка,петстотин и
хиляди четиристотин
едно,точка,осемдесет и две) от 1131 кв.м ( хиляда осемдесет и девет лева
сто тридесет и един квадратни метра) по КККР на и двадесет ст.).
с.Руска Бела в едно със сградите находящи се в
имота: 1. Административна сграда с
идентификатор 63450.501.82.1
(шест,три,четири,пет,нула,точка,петстотин и
едно,точка,осемдесет и две,точка,едно), масивна на
два етажа със застроена площ от 158 кв.м (сто
петдесет и осем квадратни метра); 2. Сграда на
допълващото застрояване с идентификатор
63450.501.82. 2 (шест,три,четири,
пет,нула,точка,петстотин и едно,точка,осемдесет и
две, точка,две) на един етаж със застроена площ от
33 кв.м (тридесет и три квадратни метра ) ;
3.Сграда на допълващото застрояване с
идентификатор 63450.501.82.3 (шест,
три,четири,пет,нула,точка,петстотин и едно, точка,
осемдесет и две,точка,три) на един етаж със
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застроена площ от 70 кв.м (седемдесет квадратни
метра).
Поземлен имот с идентификатор 63450.70.11
(шест,три,четири,пет,нула,точка,седемдесет,точка
единадесет) в м."Рупака" , землището на с.Руска
621,80 лв. (шестстотин
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска Бела,м."Рупака", имот №
Бела,общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
двадесет и един лева и
63450.70.11
Пасище. Категория на земята при неполивни
осемдесет ст.).
условия: Седма. Площ на имота : 38383 кв.м
(тридесет и осем хиляди триста осемдесет и три
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 63450.70.12
(шест,три,четири,пет,нула,точка,седемдесет,точка
дванадесет) в м."Рупака", землището на с.Руска
221,50 лв. (двеста
обл.Враца,общ.Мездра,с.Руска Бела,м."Рупака", имот №
Бела. Начин на трайно ползване: Пасище.
двадесет и един лева и
63450.70.12
Категория на земята при неполивни условия:
петдесет ст.).
Седма. Площ на имота: 13671 кв.м ( тринадесет
хиляди шестстотин седемдесет и един квадратни
метра).
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
62390.501.204.1.2 (шест, две, три, девет, нула,
точка, петстотин и едно, точка, двеста и четири,
точка, едно, точка, две), представляващ втори етаж
от масивна двуетажна сграда построена през 1965 г.
находяща се в имот с идентификатор 62390.501.204
(шест, две, три, девет, нула, точка, петстотин и
5176,30 лв. (пет хиляди
обл.Враца, общ.Мездра, с.Ребърково, 62390.501.204 , ул."9-ти едно, точка, двеста и четири) със застроена площ сто седемдесет и шест
Септември" № 20
251 кв.м (двеста петдесет и един квадратни метра) лева и тридесет ст.).
ведно с отстъпеното право на строеж върху
застроената площ. 2. Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 62390.501.204.2.2 представляващ
склад /мазе/ от 30 кв.м (тридесет квадратни метра)
находящ се в имот с идентификатор 62390.501.204
(шест, две, три, девет, нула, точка, петстотин и
едно, точка, двеста и четири)
Двуетажна масивна сграда с предназначение за
административни нужди разгъната застроена площ
от 300 кв.м (триста квадратни метра) ведно с
17915,80 лв.
отстъпено право на строеж върху 227 кв.м (двеста (седемнадесет хиляди
обл.Враца, общ.Мездра, с.Зверино, УПИ I, кв.73
двадесет и седем квадратни метна) от УПИ I (едно) деветстотин и
в кв. 73 (седемдесет и три), целият от 4952 кв.м по петнадесет лева и
плана на с.Зверино, общ.Мездра, одобрен със
осемдесет ст.).
Заповед № 400/1990 г. и изменен със Заповед №
168/2002 г.
Поземлен имот с идентификатор 47714.500.4052
(четири , седем, седем, едно, четири, точка,
123723,00 лв. (сто
петстотин, точка, четири хиляди петдесет и две) по двадесет и три хиляди
обл.Враца,общ.Мездра,гр.Мездра, имот № 47717.500.4052
КККР на гр.Мездра . Начин на трайно ползване:
седемстотин двадесет и
Обществен селищен парк, градина. Площ на имота: три лева и нула ст.).
17333 кв.м (седемнадедести хиляди триста
тридесет и три квадратни метра) .
Поземлен имот с идентификатор 62390.501.76
(шест,две,три,девет,нула,точка,петстотин и
едно,точка,седемдесет и шест) по КККР на
с.Ребърково, общ.Мездра с площ от 4269 кв.м
(четири хиляди и двеста шестдесет и девет
квадратни метра) в едно с намиращите се в него
сгради: 1. Двуетажна масивна сграда с
идентификатор 62390.501.76.1 със застроена площ 16905,70 лв.
212 кв.м (двеста и дванадесет квадратни метра),
обл.Враца, общ.Мездра, с.Ребърково, имот № 62390.501.76.1;
(шестнадесет хиляди
първият етаж е със самостоятелен вход и се състои деветстотин и пет лева
ул."Янко Николов" № 1
от коридор и салон с предназначение за читалище.
и седемдесет ст.).
Вторият етаж се състои от занималня, кухня,
спалня и санитарен възел и е с предназначение за
детска градина. 2.Двуетажна масивна сграда с
идентификатор 62390.501.76.2 със застроена площ
14 кв.м (четиринадесет квадратни метра).
3.Едноетажна сграда с идентификатор
62390.501.76.3 със застроена площ 71 кв.м
(седемдесет и един квадратни метра).
обл.Враца, общ.Мездра, с.Долна Кремена, УПИ VII, пл.№ 697, Урегулиран поземлен имот VII (седми),
3291,50 лв. (три хиляди
кв.68
планоснимачен № 697 (шестстотин деветдесет и
двеста деветдесет и
седем) в квартал 68 (шестдесет и осми) по плана на един лева и петдесет
с.Долна Кремена, общ.Мездра, одобрен със Заповед ст.).
№ 2383/07.07.1959 г. и изменен със Заповед №
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445/28.06.2018 г. на Кмета на Община Мездра ,
предназначен за многофункционална спортна
площадка с площ от 1736 кв.м (хиляда седемстотин
тридесет и шест квадратни метра).
Урегулиран поземлен имот VIII (осми),
планоснимачен № 697 (шестстотин деветдесет и
седем) в квартал 68 (шестдесет и осми) по плана на
с.Долна Кремена, общ.Мездра, одобрен със Заповед
№ 2383/07.07.1959 г. и изменен със Заповед №
445/28.06.2018 г. на Кмета на Община Мездра с
площ от 1347 кв.м, (хиляда триста четиридесет и
седем квадратни метра) в едно с масивна сграда за 3166,50 лв. (три хиляди
обл.Враца, общ.Мездра, с.Долна Кремена, УПИ VIII, пл.697,
административни нужди на два етажа: 1. Първия сто шестдесет и шест
кв.68
етаж е с отделен вход със застроена площ от 485
лева и петдесет ст.).
кв.м (четиристотин осемдесет и пет квадратни
метра) и се състои от фоае, киносалон, коридор,
библиотека- с предназначение за читалище 2.
Втория етаж е с предназначение за кметство със
застроена площ от 485 кв.м - състои се от девет
броя помещения. 3. Външна тоалетна от 13 кв.м
(тринадесет квадратни метра).
Имот № 019015 (нула, деветнадесет, нула,
петнадесет) в м."Смок" , ЕКАТТЕ 44745,
землището на с.Люти брод, общ.Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище с храсти. Категория на
879,00 лв. (осемстотин
обл.Враца, общ.Мездра, с.Люти брод, м."Смок", имот №
земята при неполивни условия: Пета. Площ на
седемдесет и девет лева
019015
имота: 19,598 дка (деветнадесет декара , петстотин и нула ст.).
деветдесет и осем квадратни метра). Имотът е
образуван от имот № 019002 (нула, деветнадесет,
нула, нула, две).
Имот № 005190 (нула, нула, пет, сто и деветдесет)
в м."Сини дел", ЕКАТТЕ 30510, с.Зверино,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище,
104,70 лв. (сто и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Сини дел",имот № 005190 мера. Категория на земята при неполивни условия: четири лева и
Девета. Площ на имота: 14,535 дка (четиринадесет
седемдесет ст.).
декара , петстотин тридесет и пет квадратни
метра). Имотът е образуван от имот : 005189
(нула,нула,пет,сто осемдесет и девет).
Имот № 013201 (нула,тринадесет,двеста и едно) в
м."Дева могила" , ЕКАТТЕ 30510, землището на
с.Зверино,общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище, мера. Категория на земята при неполивни
39,30 лв. (тридесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Дева могила",имот №
условия: Осма. Площ на имота: 2,444 дка (два
девет лева и тридесет
013201
декара,четиристотин четиридесет и четири
ст.).
квадратни метра). Имотът е образуван от имот №
013198 (нула, тринадесет,стодеветдесет и осем).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 005107 (нула,нула,пет,сто и седем) в
м."Бежанов дел" , ЕКАТТЕ 30510, с.Зверино,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване :
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
51,50 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Бежанов дел", имот №
условия: Девета. Площ на имота: 7,155 дка (седем един лева и петдесет
005107
декара, сто петдесет и пет квадратни метра).
ст.).
Имотът е образуван от имот № 005039
(нула,нула,пет,нула,тридесет и девет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005109 (нула, нула, пет, сто и девет) в
м."Алиов дол", ЕКАТТЕ 30510, с.Зверино,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище,
мера. Категория на земята при неполивни условия: 52,80 лв. (петдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Алиов дол",имот №
Девета. Площ на имота: 5,737 дка (пет декара,
два лева и осемдесет
005109
седемстотин тридесет и седем квадрпатни метра). ст.).
Имотът е образуван от имот № 005106
1нула,нула,пет,сто и шест). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Машковица",имот №
Имот № 006045 (нула, нула, шест, нула,
49,50 лв. (четиридесет
006045
четиридесет и пет) в м."Машковица" , ЕКАТТЕ
и девет лева и петдесет
30510,с.Зверино, общ.Мездра. Начин на трайно
ст.).
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при
неполивни условия: Девета. Площ на имота: 6,877
дка (шест декара,осемстотин седемдесет и седем
квадратни метра). Имота попада в: Отдел/подотдел
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- 33/в - широколистна гора - 0,017 дка (нула
декара,,нула,седемнадесет квадратни метра).
Имотът е образуван от имот № 006005
(нула,нула,шест,нула,нула,пет). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 013037 (нула, тринадесет, нула, тридесет
и седем) в м."Пречовник", ЕКАТТЕ 30510,
с.Зверино, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище, мера. Категория на земята при неполивни
44,00 лв. (четиридесет
обл.Враца,общ.Мездра,с.Зверино,м."Пречовник",имот №
условия: Десета. Площ на имота: 12,744 дка
и четири лева и нула
013037
(дванадесет декара, седемстотин четиридесет и
ст.).
четири квадратни метра). Имотът е образуван от
имот № 013030 (нула,тринадесет, нула, тридесет).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000219 (нула,нула,нула,двеста и
деветнадесет) в м."Логачница", ЕКАТТЕ 54047,
с.Оселна, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни
условия: Осма. Площ на имота: 3,788 дка (три
61,00 лв. (шестдесет и
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Логачница", имот № 000219
декара,седемстотин осемдесет и осем квадратни
един лева и нула ст.).
метра). Имотът е образуван от имот № 000178
(нула,нула,нула, сто седемдесет и осем). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000376 (нула,нула,нула,триста седемдесет
и шест) в м."Логачница", ЕКАТТЕ 54047, с.Оселна,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
Пасище,мера. Категория на земята при неполивни 135,10 лв. (сто
условия: Осма. Площ на имота: 8,393 дка (осем
обл.Враца,общ.Мездра,с.Оселна,м."Логачница", имот № 000376
тридесет и пет лева и
декара, триста деветдесет и три квадратни метра). десет ст.).
Имотът е образуван от имот № 000178 (нула,
нула,нула, сто седемдесет и осем). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000391 (нула, нула, нула, триста
деветдесет и едно) в м. "Дева могила", ЕКАТТЕ
54047,с. Оселна, общ. Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при 77,30 лв. (седемдесет и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м. "Дева могила", имот №
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 5,260
седем лева и тридесет
000391
дка (пет декара, двеста и шестдесет кв.м). Имотът е ст.).
образуван от имот № 000342 (нула,нула,нула,триста
четиридесет и две). Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 000554 (нула, нула, нула, петстотин
петдесет и четири) в м. "Гергова мъртвина" ,
ЕКАТТЕ 54047 , с. Оселна, общ. Мездра. Начин на
трайно ползване: Пасище, мера. Категория на
135,10 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Гергова мъртвина", имот земята при неполивни условия: Осма. Площ на
тридесет и пет лева и
№ 000554
имота: 8,391 дка (осем декара , триста деветдесет и десет ст.).
един квадратни метра). Имотът е образуван от имот
№ 000412 (нула, нула, нула, четиристотин и
дванадесет). Имотът е възстановен в съществуващи
стари реални граници.
Имот № 000691 (нула, нула, нула, шестстотин
деветдесет и едно) в м."Сухата река", ЕКАТТЕ
54047, с. Оселна, общ. Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при
81,70 лв. (осемдесет и
обл. Враца, общ. Мездра, с. Оселна, м."Сухата река", имот № неполивни условия : Осма. Площ на имота: 5,076 един лева и седемдесет
000691
дка (пет декара, нула, седемдесет и шест кв.м).
ст.).
Имотът е образуван от имот № 000690 (нула, нула,
нула, шестстотин и деветдесет ). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
обл. Враца, общ. Мездра, с. Оселна, м."Сухата река", имот №
Имот № 000692 (нула, нула, нула, шестстотин
45,00 лв. (четиридесет
000692
деветдесет и две) в м."Сухата река", ЕКАТТЕ
и пет лева и нула ст.).
54047,с.Оселна, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 3,062
дка (три декара, нула, шестдесет и два кв.м).
Имотът е образуван от имот № 000690 (нула, нула,
нула, шестстотин и деветдесет) . Имотът е
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Актове

1034

3540/31-07-2018

3540

1035

3541/31-07-2018

3541

1036

3542/31-07-2018

3542

1037

3555/03-08-2018

3555

1038

3556/03-08-2018

3556

1039

3557/03-08-2018

3557

1040

3558/03-08-2018

3558

1041

3559/03-08-2018

3559

1042

3560/08-08-2018

3560

възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 000693 (нула, нула, нула, шестстотин
деветдесет и три) в м."Сухата река", ЕКАТТЕ
54047,с.Оселна, общ. Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при
241,10 лв. (двеста
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Сухата река", имот №
неполивни условия: Осма. Площ на имота: 14,974 четиридесет и един
000693
дка (четиринадесет декара, деветстотин седемдесет
лева и десет ст.).
и четири кв.м). Имотът е образуван от имот №
000690 (нула, нула, нула, шестстотин и деветдесет
). Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
Имот № 000694 (нула, нула, нула, шестстотин
деветдесет и четири) в м."Сухата река", с. Оселна
ЕКАТТЕ 54047, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище, мера. Категория на земята при 149,80 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна,м."Сухата река",имот №
неполивни условия : Осма. Площ на имота : 9,305 четиридесет и девет
000694
дка (девет декара, триста и пет кв.м). Имотът е
лева и осемдесет ст.).
образуван от имот № 000690 (нула, нула, нула,
шестстотин и деветдесет) . Имотът е възстановен в
съществуващи стари реални граници.
Имот № 001626 (нула, нула, едно, шестстотин
двадесет и шест) в м. "Логачница", ЕКАТТЕ
54047,с. Оселна, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище,мера. Категория на земята при
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Логачница", имот №
неполивни условия : Осма. Площ на имота: 3,981
64,10 лв. (шестдесет и
001626
дка ( три декара, деветстотин осемдесет и един
четири лева и десет ст.).
кв.м). Имотът е образуван от имот № 000178 (нула,
нула, нула, сто седемдесет и осем). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 005029 (нула, нула, пет, нула, двадесет и
девет) в м."Локва", ЕКАТТЕ 30510, с. Зверино,
общ. Мездра. Начин на трайно ползване: Ливада.
40,00 лв. (четиридесет
обл. Враца, общ.Мездра, с.Зверино, м."Локва", имот № 005029
Категория на земята при неполивни условия:
лева и нула ст.).
Девата. Площ на имота: 3,172 дка (три декара, сто
седемдесет и два кв.м).
Имот № 005024 (нула, нула, пет, нула, двадесет и
четири) в м."Боим пожар", ЕКАТТЕ 30510,
24,70 лв. (двадесет и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Зверино, м."Боин пожар", имот №
с.Зверино, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: четири лева и
005024
Пасище, мера. Категория на земята при неполивни седемдесет ст.).
условия: Девета. Площ на имота: 3,424 дка (три
декара, четиристотин двадесет и четири кв.м).
Имот № 005100 (нула, нула, пет, сто) в м."Алиов
дол", ЕКАТТЕ 30510, с.Зверино, общ.Мездра.
обл. Враца, общ. Мездра, с.Зверино, м."Алиов дол", имот №
Начин на трайно ползване: Пасище, мера.
10,80 лв. (десет лева и
005100
Категория на земята при неполивни условия:
осемдесет ст.).
Девета. Площ на имота: 1,497 дка (един декар,
четиристотин деветдесет и седем кв.м).
Имот № 005110 (нула, нула, пет, сто и десет) в
м."Сивец", ЕКАТТЕ 30510,с.Зверино, общ.Мездра. 66,50 лв. (шестдесет и
Начин
на трайно ползване: Пасище, мера.
обл.Враца, общ.Мездра, с.Зверино, м."Сивец", имот № 005110
шест лева и петдесет
Категория на земята при неполивни условия:
ст.).
Девета. Площ на имота: 7,223 дка (седем декара,
двеста двадесет и три кв.м).
Имот № 013143 (нула, тринадесет, сто четиридесет
и три) в м."Липата", ЕКАТТЕ 30510, с.Зверино,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище,
обл.Враца, общ.Мездра, с.Зверино,м."Липата", имот № 013143 мера. Категория на земята при неполивни условия: 30,10 лв. (тридесет
Осма. Площ на имота: 1,868 дка (един декар,
лева и десет ст.).
осемстотин шестдесет и осем кв.м). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
Имот № 001235 (нула, нула, едно, двеста тридесет
и пет) в м."Лебетанка", ЕКАТТЕ 54047, с.Оселна,
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище,
мера. Категория на земята при неполивни условия: 165,50 лв. (сто
обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Лебетанка", имот №
Осма. Площ на имота: 10,578 дка (десет декара,
шестдесет и пет лева и
001235
петстотин седемдесет и осем квадратни метра).
петдесет ст.).
Имотът е образуван от имот № 001041 (нула, нула,
едно, нула, четиридесет и едно). Имотът е
възстановен в съществуващи стари реални
граници.
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Актове

1043

3561/08-08-2018

3561

1044

3563/24-08-2018

3563

1045

3566/17-09-2018

3566

1046

3572/27-09-2018

3572

1047

3573/27-09-2018

3573

1048

3574/27-09-2018

3574

1049

3575/27-09-2018

3575

1050

3576/27-09-2018

3576

1051

3577/27-09-2018

3577

обл.Враца, общ.Мездра, с.Оселна, м."Влашко торище", имот № Имот № 000745 (нула, нула, нула, седемстотин
19,30 лв. (деветнадесет
000745
четиридесет и пет) в м."Влашко торище", ЕКАТТЕ лева и тридесет ст.).
54047, с.Оселна, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище с храсти. Категория на земята
при неполивни условия: Девета. Площ на имота:
2,411 дка (два декара, четиристотин и единадесет
кв.м). Имотът е образуван от имот № 000745 (нула,
нула, нула, седемстотин четиридесет и пет).
Имотът е възстановен в съществуващи стари
реални граници.
1. Сграда с идентификатор 47714.500.1275.3
(четири, седем, седем, едно, четири, точка,
петстотин, хиляда двеста седемдесет и пет, точка,
три) с предназначение за административна сграда
38370,60 лв. (тридесет
на един етаж със застроена площ от 163 кв.м (сто и осем хиляди триста и
обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, ПИ 7714.500.1275,
шестдесет и три квадратни метра). 2. Сграда на
ул."Ал.Стамболийски" № 105
седемдесет лева и
допълващото застрояване с идентификатор
шестдесет ст.).
47714.500.1275.5 (четири, седем, седем, едно,
четири, точка, петстотин, хиляда двеста седемдесет
и пет, точка, пет) със застроена площ от 45 кв.м
(четиридесет и пет кв.м)
Поземлен имот с идентификатор 62390.1.53 (шест,
две, три, девет, нула, точка, едно, точка, петдесет и
три) в м."Равенски дел", землището на с.Ребърково, 392,00 лв. (триста
обл.Враца, общ.Мездра, с.Ребърково, м."Равенски дел", ПИ
общ.Мездра. Начин на трайно ползване: Пасище.
деветдесет и два лева и
62390.1.53
Категория на земята при неполивни условия:
нула ст.).
Шеста. Площ на имота : 11666 кв.м (единадесет
хиляди шестстотин шестдесет и шест квадратни
метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.307
(седем, две, четири, три, две, точка, двадесет и
едно, точка, триста и седем) в м."Батина глава",
обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Батина глава", ПИ
землището на с.Типченица, общ.Мездра. Начин на 103,90 лв. (сто и три
72432.21.307
трайно ползване: Пасище. Категория на земята при лева и деветдесет ст.).
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 5499
кв.м (пет хиляди четиристотин деветдесет и девет
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.310
(седем, две, четири, три , две, точка, двадесет и
едно, точка триста и десет) в м."Батина глава",
обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Батина глава", ПИ
с.Типченица, общ.Мездра. Начин на трайно
68,10 лв. (шестдесет и
72432.21.310
ползване: Пасище. Категория на земята ри
осем лева и десет ст.).
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 3604
кв.м (три хиляди шестстотин и четири квадратни
метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.331
(седем, две, четири, три , две, точка, двадесет и
едно, точка триста и тридесет и едно) в м."Батина
обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Батина глава", ПИ
глава", с.Типченица, общ.Мездра. Начин на трайно 52,50 лв. (петдесет и
72432.21.331
ползване: Пасище. Категория на земята при
два лева и петдесет ст.).
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 2778
кв.м (две хиляди седемстотин седемдесет и осем
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.338
(седем, две, четири, три , две, точка, двадесет и
едно, точка триста тридесет и осем) в м."Батина
64,80 лв. (шестдесет и
обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Батина глава", ПИ
глава", с.Типченица, общ.Мездра. Начин на трайно
четири лева и
72432.21.338
ползване: Пасище. Категория на земята при
осемдесет ст.).
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 3430
кв.м (три хиляди четиристотин и тридесет
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.417
(седем, две, четири, три , две, точка, двадесет и
едно, точка четиристотин и седемнадесет) в
155,70 лв. (сто петдесет
обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Батина глава", ПИ
м."Батина глава", с.Типченица, общ.Мездра. Начин
и пет лева и седемдесет
72432.21.417
на трайно ползване: Пасище. Категория на земята ст.).
при неполивни условия: Седма. Площ на имота:
8240 кв.м (осем хиляди двеста и четиридесет
квадратни метра).
обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Батина глава", ПИ
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.636
54,20 лв. (петдесет и
72432.21.636
(седем, две, четири, три , две, точка, двадесет и
четири лева и двадесет
едно, шестотин тридесет и шест) в м."Батина
ст.).
глава", с.Типченица, общ.Мездра. Начин на трайно
ползване: Пасище. Категория на земята при
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1/10/2019

Актове

1052

3578/27-09-2018

3578

обл.Враца, общ.Мездра, с.Типченица, м."Газницата", ПИ
72432.21.667

1053

3622/06-11-2018

3622

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, ПИ 47714.10.1533

1054

3623/06-11-2018

3623

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, ПИ 47714.500.1831

1055

3644/12-12-2018

3644

обл.Враца, общ.Мездра,с.Люти дол, ПИ 44759.501.484

1056

3648/18-12-2018

3648

обл.Враца, общ.Мездра, с.Зверино, ПИ 30510.31.28

1057

3649/18-12-2018

3649

обл.Враца, общ.Мездра, с.Очин дол, ПИ 64506.3.355

1058

3655/09-01-2019

3655

обл.Враца, общ.Мездра, гр.Мездра, ПИ 47714.500.1412 ,
ул."Христо Ботев" № 27
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неполивни условия: Седма. Площ на имота: 2003
кв.м (две хиляди и три квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 72432.21.667
(седем, две, четири, три , две, точка, двадесет и
едно, шестстотин шестдесет и седем) в
63,60 лв. (шестдесет и
м."Газницата", с.Типченица, общ.Мездра. Начин на
три лева и шестдесет
Кмета на Община Мездра
трайно ползване: Пасище. Категория на земята при ст.).
неполивни условия: Седма. Площ на имота: 3367
кв.м (три хиляди триста шестдесет и седем
квадратни метра).
1. Поземлен имот с идентификатор 47714.10.1533
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет,
точка, хиляда петстотин тридесет и три) по КККР
одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с
площ от 8190 кв.м (осем хиляди сто и деветдесет
квадратни метра), номер по предходен план: 1533
70040,80 лв.
(хиляда петстотин тридесет и три), парцел I (
(седемдесет хиляди и
КМЕТА НА ОБЩИНА
първи) . 2. Сграда с идентификатор 47714.10.1533.1
четиридесет лева и
МЕЗДРА
(четири, седем, седем, едно, четири, точка, десет, осемдесет ст.).
точка, хиляда петстотин тридесет и три, точка,
едно) със застроена площ от 90 кв.м ( деветдесет
квадрати метра) с предназначение за култура и
изкуство (зала за постоянна експозиция) - масивна,
монолитна със стоманена конструкция, на един
етаж, с покрив и стени от поликарбонт, строена
през 2008 г. / продължава в раздел: 11/
1. Поземлен имот с идентификатор 47714.500.1831
(четири, седем, седем, едно, четири, точка,
петстотин, точка, хиляда осемстотин тридесет и
едно) по КККР одобрени със Заповед № РД-181097/11.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА АГКК с площ от 2892 кв.м (две
30842,20 лв. ( тридесет
хиляди осемстотин деветдесет и два квадратни
хиляди осемстотин
КМЕТА НА ОБЩИНА
метра), номер по предходен план: няма. 2. Сграда с
четиридесет и два лева МЕЗДРА
идентификатор 47714.500.1831.1 (четири, седем,
и двадесет ст.).
седем, едно, четири, точка, петстотин, точка,
хиляда осемстотин тридесет и едно, точка, едно)
със застроена площ от 83 кв.м (осемдесет и три
квадратни метра) с предназначение :
Административна сграда (автогара) , построена
1991 год.
Поземлен имот с идентификатор 44759.501.484
(четири, четири, седем, пет, девет, точка, петстотин
и едно, точка, четиристотин осемдесет и четири) по 5995,20 лв. (пет хиляди
КККР на с.Люти дол, общ.Мезра , одобрени със
деветстотин деветдесет
Кмета на Община Мездра
Заповед № РД-18- 1630/19.09.2018 г. на
и пет лева и двадесет
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с площ ст.).
от 3162 кв.м ( три хиляди сто шестдесет и два
квадратни метра).
Поземлен имот с идентификатор 30510.31.28 (три,
нула, пет, едно, нула, точка, тридесет и едно, точка,
двадесет и осем) в м."Ушите", землището на
с.Зверино, общ.Мездра. Начин на трайно ползване: 1311,80 лв. (хиляда
Пасище. Категория на земята при неполивни
триста и единадесет
Кмета на Община Мездра
условия: Девета. Площ на имота: 218625 кв. м
лева и осемдесет ст.).
(двеста и осемнадесет хиляди шестстотин двадесет
и пет квадратни метра). Номер по предходен план :
001001 (нула, нула, едно, нула, нула, едно).
Поземлен имот с идентификатор 54506.3.355 (пет,
четири, пет, нула, шест, точка три, точка, триста
петдесет и пет) в м."Бук", землището на с. Очин
дол, общ.Мездра. Начин на трайно ползване:
1338,70 лв. (хиляда
Пасище. Категория на земята при неполивни
триста тридесет и осем Кмета на Община Мездра
условия: Девета. Площ на имота: 239053 кв.м
лева и седемдесет ст.).
(двеста тридесет и девет хиляди и петдесет и три
квадратни метра). Номер по предходен план :
001355 (нула, нула, едно, триста петдесет и пет).
1. Поземлен имот с идентификатор 47714.500.1412 1041026,40 лв. (един
Кмета на Община Мездра
(четири, седем, седем, едно, четири, точка,
милион четиридесет и
петстотин, хиляда четиристотин и дванадесет) в
един хиляди двадесет и
урбанизираната територия на гр.Мездра, общ.
шест лева и
Мездра от 905 кв.м (деветстотин и пет квадратни четиридесет ст.).
метра), номер по предходен план: 1412 (хиляда
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Актове
четиристотин и дванадесет), квартал 68 (шестдесет
и осем), парцел XI (единадесет). 2. Сграда с
идентификатор 47714.500.1412.1 (четири, седем,
седем, едно, четири, точка, петстотин, хиляда
четиристотин и дванадесет, точка, едно) от 547 кв.м
(петстотин четиридесет и седем квадратни метра)
на пет етажа. Предназначение: Административна,
делова сграда. 3. Сграда с идентификатор
47714.500.1412.2 (четири, седем, седем, едно,
четири, точка, петстотин, хиляда четиристотин и
дванадесет, точка, две) от 181 кв.м (сто осемдесет и
един квадратни метра) на един етаж.
Предназначение: Административна, делова сграда.
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