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С П И С Ъ К – Р Е Г И С Т Ъ Р 

НА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

 

№ по 

ред 

№ на АОС, 

дата на 

съставяне и 

вид 

собственост 

Вид на имота Местонахождение 

Базисна цена 

или данъчна 

оценка в лева, 

разпореждане 

и инвентарен 

номер 

1 2 3 4 5 

1.  
2/18.04.1994 

частна 

Административна сграда – І-ви 

етаж на бивша СП “Дружба” 
Белене, стр.кв.49 

Отписан! 

Продаден 

2.  
3/09.03.1995 

частна 

Дворно място и 

Административна сграда 

(“Микроарт 7” - Борислав 

Цветанов Бонов) 

Белене, стр.кв.131 
Отписан! 

Продаден 

3.  
4/09.03.1995 

частна 

Дворно място и 

Административна сграда 

(“Косаня-Стефан Лазаров” -

Илия Ангелов Цветанов) 

Белене, стр.кв.119 
Отписан! 

Продаден 

4.  
5/09.03.1995 

частна 

Дворно място “За Автогара” с 

площ 5660,0 кв.м 

(продадени на “Евроселект” 

ЕООД - Пламен Петров 

Лоринков 4000,0 кв.м – за 

АБЦ) 

Белене,УПИ ІІ, 

стр.кв.106а 
26036,0 

5.  
6/09.03.1995 

частна 

Дворно място – “За Автогара” 

с площ 4280,0 кв.м. 

Белене, УПИ ІІІ, 

стр. кв.106а 

Инв.№581 

9688,0 

6.  
7/09.03.1995 

частна 

Дворно място- “За Автогара” с 

площ 3500,0 кв.м 

Белене,УПИ І, 

стр.кв.106а 

Инв.№591 

6100,0 

7.  
8/27.05.1996 

частна 

Дворно място, Магазин и 

Трафопост (н-ци Светлин 

Николаев Ганков) 

Белене, ул.”Братя 

Миладинови” 

№20а, стр.кв.17 

Отписан! 

Продаден 

8.  
9/27.05.1996 

частна 

Клуб на пенсионера в турския 

парк (Емил Павлов Беев) 

Белене, ул.”Христо 

Смирненски”, 

стр.кв.38 

Отписан! 

Продаден 

9.  

10/18.10.199

6 

частна 

Двуетажна сграда - Бивша 

банка ДСК 

(Георги Върбанов Савов) 

Белене, стр.кв.46 
Отписан! 

Продаден 

10.  
11/18.10.199

6 

частна 

1. ІХ-ти етаж на 

Административна сграда на 10 

етажа със ЗП – 380,0 кв.м 

(”Парадокс” ЕООД – 

гр.София) 

2. VІІІ-ми етаж 

Административна сграда на 10 

етажа със ЗП – 380,0 кв.м 

(Милен Георгиев Трушков) 

Белене, 

ул.”България” №23, 

УПИ І, стр.кв.51 

Отписан! 

1. Продаден 

2. Продаден 
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11.  
12/14.03.199

7 

частна 

Дворно място и 16 Помещения 

за Административни нужди 

Белене, стр.кв.113 –

селището 

Отписан! 

(Вж. АОС 

№№1854 -

1857) 

12.  
13/31.03.199

7 

частна 

Бивша Асфалтова база ”Сахара” 

(Ангел Симеонов Иванов) 

Белене, извън 

регулация 
Отписан! 

Продаден 

13.  
14/03.04.199

7 

частна 

Бивша СП”Дружба”, Реална 

част от ІІ-ри етаж със ЗП – 

148,80 кв.м 

Белене, стр.кв.49 3868,80 

14.  
15/21.07.199

7 

частна 

Апартаменти в жил.бл.2/15, 

както следва: 

1. Ап. №3, вх.”А”, ет.І със ЗП – 

62,95 кв.м; 

2. Ап. №4, вх.”А”, ет.ІІ със ЗП – 

62,95 кв.м; 

3. Ап. №1, вх.”Б”, ет.І със ЗП –

66,90 кв.м; 

4. Ап. №2, вх.”Б”, ет.І със ЗП – 

48,0 кв.м; 

5. Ап. №3, вх.”Б”, ет.І със ЗП – 

42,50 кв.; 

6. Ап. №6, вх.”Б”, ет.ІІ със ЗП – 

42,50 кв.м; 

7. Ап. №11, вх.”Б”, ет.ІІ със ЗП 

– 48,0 кв.м; 

8. Ап. №17, вх.”Б”, ет.V със ЗП 

– 66,90 кв.м; 

9. Ап. №18, вх.”Б”, ет.V със ЗП 

– 42,50 кв.м; 

10. Ап. №3, вх.”В”, ет.І със ЗП – 

66,90 кв.м; 

11. Ап. №8, вх.”В”, ет.ІІІ със ЗП 

– 59,20 кв.м; 

12. Ап. №11, вх.”В”, ет.V със 

ЗП – 59,20 кв.м; 

13. Ап. №2, вх.”Г”, ет.І със ЗП – 

59,20 кв.м; 

14. Ап. №3, вх.”Г”, ет.І със ЗП – 

66,90 кв.м;(Сашо Маринов 

Юлиянов) 

15. Ап. №5, вх.”Г”, ет.ІІ със ЗП 

– 59,20 кв.м; 

16. Ап. №14, вх.”Г”, ет.V със 

ЗП – 59,20 кв.м; 

17. Ап. №11, вх.”Д”, ет.ІV със 

ЗП – 84,66 кв.м. 

Белене, 

ул.”Патриарх 

Евтимий”, УПИ ІІ, 

стр.кв.15 

Инв.№202 

 

1. Отписан! 

Продаден 

2. 1636,70 

3. 1739,40 

4. 1105,0 

5. Отписан! 

Продаден 

6. 1105,0 

7. Отписан! 

Продаден 

8. Отписан! 

Продаден 

9. 1105,0 

10. Отписан! 

Продаден 

11. Отписан! 

Продаден 

12. Отписан! 

Продаден 

13. 1539,20 

14. Отписан! 

Продаден 

15. Отписан! 

Продаден 

16. Отписан! 

Продаден 

17. 2201,16 
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15.  
16/21.07.199

7 

частна 

Апартаменти в жил.бл.1/15, 

както следва: 

1. Ап. №12, вх.”А”, ет.ІV със ЗП 

- 66,90 кв.м; 

2. Ап. №10, вх.“В”, ет.V със ЗП 

- 84,66 кв.м. 

Белене, 

ул.”Александър 

Стамболийски”, 

УПИ І, стр.кв.15 

1. 1739,40 

2. Отписан! 

Продаден 

16.  
17/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 3705 

кв.м 

(”ТРАНСИМПАКТ” ООД – 

София) 

Белене, УПИ ІІІ, 

стр.кв.128 
Отписан! 

Продаден 

17.  
18/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 2330 

кв.м 

(ЕНЕРГОРЕМОНТ-

ХОЛДИНГ АД-София) 

Белене, УПИ VІІ, 

стр.кв.128 
Отписан! 

Продаден 

18.  
19/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 1614,0 

кв.м 

“БУЛСОР-ГРУП” ООД – 

гр.Сопот 

Белене,УПИ Х, 

стр.кв.128 
Отписан! 

Продаден 

19.  
19а/21.07.19

97 

частна 

Стопански двор с площ 2057,0 

кв.м (”ТРАНСИМПАКТ” 

ООД – София) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.128а 
Отписан! 

Продаден 

20.  
20/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 2566,0 

кв.м (”ТРАНСИМПАКТ” 

ООД – София) 

Белене, УПИ ІІІ, 

стр.кв.128а 
Отписан! 

Продаден 

21.  
21/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 1878 

кв.м 

Динко Александров Стайков 

Белене, УПИ ІV, 

стр.кв.128а 
Отписан! 

Продаден 

22.  
22/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 3169,0 

кв.м 

Динко Александров Стайков 

Белене, УПИ VІ, 

стр.кв.128а 
Отписан! 

Продаден 

23.  
23/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 1614,0 

кв.м (”ТРАНСИМПАКТ” 

ООД – София) 

Белене, УПИ VІІІ, 

стр.кв.128а 
Отписан! 

Продаден 

24.  
24/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 3147,0 

кв.м (”ТРАНСИМПАКТ” 

ООД – София) 

Белене, УПИ ІХ, 

стр.кв.128а 
Отписан! 

Продаден 

25.  
25/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 3038,0 

кв.м (”ТРАНСИМПАКТ” 

ООД – София) 

Белене, УПИ Х, 

стр.кв.128а 
Отписан! 

Продаден 

26.  
26/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 690,0 

кв.м и трафопост 

Белене, УПИ ХІ, 

стр.кв.128а 

Инв№221 

3174,0 

27.  
27/21.07.199

7 

частна 

Стопански двор с площ 1910,0 

кв.м “за Ветеринарна 

лечебница” 

”Сортови семена Инвест” - 

Караджов 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.111 
Отписан! 

Продаден 

28.  28/21.07.199 Апартаменти в жил.бл.1/42, Белене, УПИ І, Отписан! 
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7 

частна 

както следва: 

1. Ап. №13, вх.”Б”, ет.V със ЗП 

– 66,90 кв.м; 

2. Ап. №14, вх.”Б”, ет.V със ЗП 

– 59,20 кв.м; 

3. Ап.№2, вх.”Г”, ет.І със ЗП – 

42,50 кв.м; 

4. Ап. №13, вх.”Д”, ет.V със ЗП 

–63,25 кв.м; 

5. Ап. №14, вх.”Д”, ет.V със ЗП 

– 41,70 кв.м. 

стр.кв.42 Продадени 

29.  
29/30.07.199

7 

частна 

Апартамент №3 в жил.бл.1/42, 

вх.”Е”, ет.І със ЗП – 66,90 кв.м 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.42 
Отписан! 

Продаден 

30.  
30/15.09.199

7 

публична 

Дворно място с площ 4240,0 

кв.м и ½ идеална част от НЧ 

“Христо Ботев” със ЗП – 1100,0 

кв.м 

Читалище 

Белене, стр.кв.46 

Отписан! 

(Създаден нов 

акт АПОС 

№3021 от 

29.09.2016г.) 

57856,0 

31.  
31/24.09.199

7 

частна 

Земеделски имот – Бивша 

животновъдна ферма ”Солена 

слатина” №000648, ІІІ-та 

категория с площ 38,471 дка 

(Иво Радославов Пашов и 

Денис Огнянов Вълков) 

Белене, извън 

регулация 
Отписан! 

Продаден 

32.  
32/24.11.199

7 

частна 

Земеделски имот - Рибарник 

№000422, ІV-та категория в 

местността “Лунгата” 

(Момчил Иванов Врайков) 

Белене, извън 

регулация 
Отписан! 

Продаден 

33.  
33/24.11.199

7 

частна 

Земеделски имот – Рибарник 

№000421, ІV-та категория в 

местността “Лунгата” 

(Момчил Иванов Врайков) 

Белене, извън 

регулация 
Отписан! 

Продаден 

34.  
34/24.11.199

7 

частна 

Земеделски имот – Рибарник 

№000420, ІV-та категория в 

местността “Лунгата” 

(Момчил Иванов Врайков) 

Белене, извън 

регулация 
Отписан! 

Продаден 

35.  
35/22.12.199

7 

частна 

Земеделски имот – Рибарник 

№000478, ІV-та категория в 

местността “Лунгата” с площ 

26,869 дка 

Белене, местност 

“Лунгата”, извън 

регулация 

11553,67 

36.  
36/16.01.199

8 

частна 

Виброполигон на ЕСМИ 

(“ЕСМИ” - Хараланов) 

Белене, входна 

магистрала, извън 

регулация 

Отписан! 

Продаден 

37.  
37/09.03.199

8 

частна 

Дворно място с площ 300,0 кв.м 

и Баня със ЗП – 90,0 кв.м 

с.Деков, УПИ І, 

стр.кв.8 
2857,50 
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38.  
105/25.05.19

98 

частна 

Апартамент №7 в жил.бл.3/15, 

вх.”Г”, ет.ІІІ със ЗП – 66,90 кв. 
Белене, стр.кв.15 

Инв.№282 

1739,40 

39.  
271/24.07.19

98 

частна 

Дворно място и Жилищна 

сграда-(АРНАУДОВИ) 

Белене, УПИ V, 

стр.кв.47 
Отписан! 

Продаден 

40.  
272/17.08.19

98 

частна 

Дворно място 

(Бензиностанция на Илчо 

Костов) 

Белене, стр.кв.146 
Отписан! 

Продаден 

41.  
290/25.09.19

98 

частна 

Апартамент №3 в 

жил.бл.ЗКПМ, вх.”А”, ет.І със 

ЗП – 78,62 кв.м 

(Великотърновска света 

метрополия) 

Белене, ул.”Иван 

Вазов” №4, 

стр.кв.47 

Инв.№69 

Отписан! 

Продаден 

2044,12 

42.  
291/25.09.19

98 

частна 

Апартамент №2 в 

жил.бл.ЗКПМ, вх.”Б”, ет.І със 

ЗП – 44,64 кв.м 

Белене, ул.”Иван 

Вазов” №4, 

стр.кв.47 

Инв.№70 

1160,64 

43.  
292/25.09.19

98 

частна 

Апартамент №1 в 

жил.бл.ЗКПМ, вх.”Б”, ет.І със 

ЗП – 64,56 кв.м 

Белене, ул.”Иван 

Вазов” №4, 

стр.кв.47 

Инв.№71 

1678,56 

44.  
293/01.10.19

98 

публична 

Дворно място (Зелена площ) с 

площ 11400,0 кв.м 

Белене, стр.кв.4, 

входна магистрала 
52440,0 

45.  
294/01.10.19

98 

частна 

Дворно място 

(Райко Кондров) 

Белене, 

ул.”България”№9, 

стр.кв.15 

Отписан! 

Продаден 

46.  
295/05.10.19

98 

частна 

Дворно място с площ 1600,0 

кв.м 

(Иван Радев – гр.Русе) 

Белене, 

ул.”Дойран” №20, 

стр.кв.5а 

Отписан! 

Продаден 

47.  
296/07.10.19

98 

частна 

Земеделски имот - Площадка 

“Под АЕЦ”, ІІІ-та категория с 

площ 7,000 дка 

”ОФИСЦЕНТЪР” ЕООД-

София 

Белене, извън 

регулация 

Отписан! 

Продаден 

(Няма Договор 

–Природен 

парк 

”Персина”!!!) 

48.  
297/20.11.19

98 

частна 

Дворно място с площ 6500,0 

кв.м, Четириетажна масивна 

сграда със ЗП – 750,0 кв.м и 

Гаражи със ЗП – 180,0 кв.м 

ПОЛИКЛИНИКА 

Белене,УПИ І, 

стр.кв.165 
159330,0 

49.  
298/20.11.19

98 

частна 

Дворно място с площ 2840,0 

кв.м, Масивни сгради със ЗП – 

426,0 кв.м и Стопански сгради 

със ЗП – 139,0 кв.м Бивша 

детска градина “1-ви юни” 

(Пламен Цветанов Паскалев – 

гр.София) 

Белене, 

ул.”Апостол 

Високов” и ул.”Гео 

Милев”, УПИ Х, 

стр.кв.24 

Отписан! 

Продаден 

50.  299/20.11.19 Дворно място с площ 6200,0 Белене, 91400,0 
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98 

публична 

кв.м, Блок А-А-А със ЗП – 556,0 

кв.м и Двуетажен блок Б-Б-Б 

със ЗП – 657,0 кв.м 

ОДЗ ”Бодра смяна” 

ул.”Димитър 

Благоев”, УПИ І, 

стр.кв.78 

51.  
300/01.12.19

98 

публична 

Дворно място с площ 8350,0 

кв.м, Блок А-А-А със ЗП – 556,0 

кв.м и Двуетажен блок Б-Б-Б 

със ЗП – 657,0 кв.м 

ОДЗ ”Мечта” 

Белене, 

ул.”Александър 

Стамболийски, 

УПИ І, стр.кв.49 

1062535,0 

52.  
301/01.12.19

98 

публична 

Дворно място с площ 13000,0 

кв.м, Двуетажен блок Б със ЗП 

– 256,0 кв.м, Четириетажен 

блок В със ЗП – 1098,0 кв.м, 

Двуетажен блок Г със ЗП – 

233,0 кв.м и Двуетажна масивна 

сграда със ЗП – 728,0 кв.м 

СОУ ”Димчо Дебелянов” 

Белене, 

ул.”България”, 

УПИ ІІ, стр.кв.78 

320876,0 

53.  
302/01.12.19

98 

частна 

Ниско тяло със ЗП – 255,0 кв.м, 

Триетажен блок А със ЗП – 

138,0 кв.м, Четириетажен блок 

Б със ЗП – 138,0 кв.м, 

Четириетажен блок В със ЗП – 

138,0 кв.м и Масивна сграда със 

ЗП – 576,0 кв.м 

Болница 

Белене, ул.”Гео 

Милев”, УПИ І, 

стр.кв.87 

84564,0 

54.  
303/01.12.19

98 

частна 

Бивш ПУЦ - шивашки цех 

(Славко Кърчев и Иван 

Лалов) 

Белене, 

ул..”Димитър 

Благоев”, УПИ І, 

стр.кв.87 

Отписан! 

Продаден 

55.  
304/12.12.19

98 

частна 

Метален цех 

(“Мултитерм” – Линко 

Линов) 

Белене,пътя за АЕЦ 

“Белене”, извън 

регулация 

Отписан! 

Продаден 

56.  
305/12.12.19

98 

публична 

Дворно място (Зелена площ) с 

площ 1500,0 кв.м 

(триъгълника до Петър Матов”) 

Белене, между 

стр.кв.5г, 16, 17 и 

18 

6900,0 

57.  
306/14.12.19

98 

частна 

Дворно място (Парцел) с площ 

340,0 кв.м 

(до Пламен Томов - Клипи) 

Белене, УПИ ХІІ, 

стр.кв.50 
2346,0 

58.  
307/14.12.19

98 

публична 

Масивна сграда със ЗП -182,0 

кв.м Здравна служба Татари 

с.Татари, УПИ ІІІ-

373, стр.кв.53 
4732,0 

59.  
308/14.12.19

98 

публична 

Масивна сграда със ЗП -125,0 

кв.м Здравна служба 

Петокладенци 

с.Петокладенци, 

УПИ V-171, 

стр.кв.28 

3250,0 

60.  
313/24.03.19

98 

частна 

Дворно място с площ 400,0 кв.м 

(Емил Беев) 

Белене,УПИ Х, 

стр.кв.38 
Отписан! 

Продаден 

61.  314/11.03.19 Дворно място и Дърводелски Белене, УПИ ІІ, Отписан! 
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99 

частна 

цех-(РКО “Каритас”) стр.кв.119 Продаден 

62.  
433/28.04.19

99 

частна 

Дворно място (Зелена площ) с 

площ 2600,0 кв.м 

с.Петокладенци, 

УПИ І, стр.кв.42 
5200,0 

63.  
434/21.06.19

99 

частна 

Дворно място “За Газстанция” с 

площ 2000,0 кв.м 

(“Аутотест”-Славчо Дулев - 

Унгареца) 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.4 входна 

магистрала 

Отписан! 

Продаден 

64.  
435/28.06.19

99 

публична 

Масивна сграда със ЗП – 58,0 

кв.м – Автоспирка Татари 

с.Татари, УПИ Х, 

стр.кв.37 
1508,0 

65.  
488/19.07.19

99 

публична 

Дворно място с площ 2500,0 

кв.м и Масивна сграда със ЗП – 

350,0кв.м Детска градина 

Петокладенци 

с.Петокладенци, 

пл.№368, стр.кв.63 
14100,0 

66.  
489/19.07.19

99 

публична 

Двуетажна масивна сграда със 

ЗП – 476,0 кв.м 

Читалищен дом 

Петокладенци 

с.Петокладенци, 

УПИ VІ-176, 

стр.кв.38 

24752,0 

67.  
541/09.08.19

99 

частна 

Дворно място с площ 

2700,0кв.м 

Белене, ул.”Петър 

Манчев” №15, 

стр.кв.154 

Отписан! 

Вж.АОС 

№1868 

68.  
542/09.08.19

99 

частна 

Дворно място с площ 2088,0 

кв.м 

Белене, ул.”Петър 

Манчев” №17, 

стр.кв.154 

Отписан! 

Вж.АОС 

№1868 

69.  
543/09.08.19

99 

частна 

Дворно място с площ 950 ,0кв.м 

Белене, ул.”Петър 

Манчев” №19, 

стр.кв.154 

Отписан! 

Вж.АОС 

№1868 

70.  
544/09.08.19

99 

частна 

Дворно място с площ 650,0 кв.м 

Белене, ул.”Петър 

Манчев” №21, 

стр.кв.154 

Отписан! 

Вж.АОС 

№1868 

71.  
545/09.08.19

99 

частна 

Дворно място с площ 830,0 кв.м 

Белене, ул.”Петър 

Манчев” №23, 

стр.кв.154 

Отписан! 

Вж.АОС 

№1868 

72.  
546/09.08.19

99 

частна 

Дворно място с площ 2366,0 

кв.м 

Белене, ул.”Петър 

Манчев” №13, 

стр.кв.154 

Отписан! 

Вж.АОС 

№1868 

73.  
547/09.08.19

99 

частна 

Дворно място с площ 760,0 кв.м 

Белене, ул.”Петър 

Манчев” №8, 

стр.кв.158 

Отписан! 

Вж.АОС №548 

74.  
548/24.09.19

99 

публична 

1. Двуетажна масивна сграда 

със ЗП – 960,0 кв.м. 

2. Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІІ, стр.кв.158,0 по ЗРП 

на гр.Белене с площ 32200,0 

кв.м, включващ в границите си 

части от имоти с кадастрални 

Белене, 

ул.”Еп.Евгени 

Босилков”, 

стр.кв.158 

49920,0 
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номера 45, 46, 53, 54, 55, 56, 59 

и имоти с кадастрални номера 

47, 57 и 58. 

Съгласно кадастралната карта 

на гр.Белене имотът съставлява 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.52 с 

площ 23682,85 кв.м. 

ОУ”Васил Левски” 

75.  
549/05.11.19

99 

частна 

Дворно място (Парцел) с площ 

190,0 кв.м - до НЧ “Христо 

Ботев” 

(ОПС Людмил Глузов и 

Цветан Бонов) 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.46 
Отписан! 

Продаден 

76.  
549а/05.11.1

999 

частна 

Масивен Трафопост 

(РКО“Каритас” – гр.Русе) 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.119”Димум” 
Отписан! 

Продаден 

77.  
600/16.12.19

99 

частна 

Дворно място с площ 10800,0 

кв.м – бивш ПУЦ 

(продадени 4055,0 кв.м на 

Славко Кърчев-УПИ ІV при 

ново парцелиране) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.87 

Отписан! 

Вж.АОС №798, 

АОС №799 и 

АОС №800 

78.  
601/16.12.19

99 

частна 

Бивша Ветеринарна лечебница Белене, стр.кв.106 
Отписан! 

Разрушен 

79.  
602/16.12.19

99 

частна 

Масивна сграда със ЗП – 91,0 

кв.м Стадион-съблекалня 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.106 

Отписан! 

Вж.АОС 

№2577 

80.  
603/16.12.19

99 

частна 

Масивна сграда със ЗП – 28,0 

кв.м Дом на покойника 
Белене, стр.кв.5 

Инв.№2 

Вж.АОС 

№1848 

81.  
604/16.12.19

99 

частна 

Фурна – деактуван Белене, кв.79 
Отписан! 

Вж.АОС 

№1023 

82.  
605/16.12.19

99 

частна 

Дворно място с площ 2700,0 

кв.м и Масивна двуетажна 

сграда със ЗП – 370,0 кв.м 

Училище 

с.Кулина вода, 

УПИ І-130, 

стр.кв.43 

15020,0 

83.  
606/16.12.19

99 

частна 

Масивна сграда със ЗП – 120,0 

кв.м Съблекалня – хандбал 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.106 
3120,0 

84.  
634/10.01.20

00 

частна 

Дворно място с площ 8670,0 

кв.м 

(жил.бл.2/73) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.73 

Инв№238 

59823,0 

85.  
635/10.01.20

00 

частна 

Дворно място с площ 4680,0 

кв.м (ОПС гаражи и 

жил.бл.3/77) 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.77 
32292,0 

86.  717/15.03.20 Дворно място и Масивна сграда Белене, Отписан! 
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00 

частна 
(Красимир Кръстев - Фори) ул.”България” №43, 

стр.кв.49 

Продаден 

87.  
767/20.03.20

00 

частна 

Дворно място с площ 1080,0 

кв.м 

“за Автогара” 

(ОПС Величко Лоринков) 

Белене, УПИ ХІV, 

стр.кв.128 

Отписан! 

Вж.АОС 

№2914 и АОС 

№2915 

(Делба и 

образувани два 

нови имота – 

АОС №2914 и 

№2915) 

88.  
768/20.03.20

00 

частна 

Дворно място с площ 3980 

,0кв.м 

“за Автогара” 

”БЕЛТРАНС” ООД – 

гр.Белене 

Белене,УПИ ХІІ, 

стр.кв.128 
Отписан! 

Продаден 

89.  
769/20.03.20

00 

частна 

“За Автогара” 

1. Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) с площ 4900,0 кв.м. 

2. Новопостроена сграда ”за 

АВТОГАРА”, включваща: 

- І-ви етаж със ЗП – 182,0 

кв.м; 

- ІІ-ри етаж със РЗП – 91,60 

кв.м; 

- Перон със ЗП – 330,0 кв.м; 

- Бюфет със ЗП – 24,40 кв.м и 

Склад със ЗП – 4,90 кв.м 

- Мазе и Санитарни възли с 

обща 

РЗП – 35,0 кв.м. 

3. Новоизграден ТРАФОПОСТ 

със застроена площ 9,0 кв.м 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.128 

1-2. Инв.№752 

2540,0 - земя 

Инв.№24 

560398,90 - 

сграда 

3. Трафопоста е 

продаден на 

ЧЕЗ 

90.  
770/21.03.20

00 

частна 

Дворно място с площ 785,0 кв.м 

и Сграда със ЗП – 122,22 кв.м 

БЗНС, РАК и Дейнна 

Белене, 

ул.”Александър 

Стамболийски” 

№3, УПИ ІІ, 

стр.кв.15 

Инв.№764 

965,60 - земя 

Инв.№26 

3079,0 - сграда 

91.  
771/19.04.20

00 

частна 

Реална част от Дворно място с 

площ 60,0 кв.м – 

(ОПС Александър Минчев) 

Белене, 

ж.к.”Димум”, УПИ 

І, стр.кв.140 

Отписан! 

Вж. АОС 

№2632 

92.  
772/02.05.20

00 

частна 

Сграда със ЗП – 66,70 кв.м – 

бар “Липите” и магазин 

Белене, ул.”Кирил 

и Методий”, 

стр.кв.44 

Инв.№79 

Отчуждено за 

зелена площ 

1434,0 

93.  
773/02.05.20

00 

частна 

Сграда със ЗП – 54,10 кв.м – 

УЧИЛИЩЕ “ДЪГА” 

Белене, 

ул.”Украйна”, 

стр.кв.49 

Инв№237 

Отчуждено за 

зелена площ 
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1163,0 

94.  
774/02.05.20

00 

частна 

Двуетажна масивна сграда със 

ЗП – 67,50 кв.м – 

БИВШЕ ХЕИ 

Белене, ул.”Христо 

Ботев №9, стр.кв.49 

Инв.№21 

1451,25 

95.  
775/02.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 980,0 кв.м 

и Сграда със ЗП – 60,0 кв.м 

ЕСТРАНС 

Белене, ул.”Христо 

Ботев” №7, 

стр.кв.49 

Инв.№46-

1104,0 - земя 

Инв№237 

4508,0 - сграда 

96.  
776/02.05.20

00 

частна 

Дворно място и Сграда 

(Върбан Иванов) 

Белене, ул.”Васил 

Левски” 26, 

стр.кв.78 

Отписан! 

Продаден 

97.  
777/02.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 430,0 кв.м 

(Михаил Здравков Кунов) 

Белене, ул.”Кирил 

и Методий” №16, 

стр.кв.43 

Отписан! 

Продаден 

98.  

778/02.05.20

00 

частна 

 

Дворно място с площ 1460,0 

кв.м 

Белене, 

ул.”Митническа” 

№7, стр.кв.158 

Отписан! 

Вж. АОС №548 

99.  
779/02.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 706,0 кв.м 

Белене, 

ул.”Митническа” 

№9, стр.кв.158 

Отписан! 

Вж. АОС №548 

100.  

780/02.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 3225,0 

кв.м 

Белене, 

ул.”Персин” №8, 

стр.кв.154 

Отписан! 

Вж. АОС 

№1868 

101.  

781/02.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 430,0 кв.м 

Белене, 

ул.”Еп.Евгени 

Босилков” №2, 

стр.кв.158 

Отписан! 

Вж. АОС №548 

102.  

782/02.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 480,0 кв.м 

Белене, 

ул.”Еп.Евгени 

Босилков” №4, 

стр.кв.158 

Отписан! 

Вж. АОС №548 

103.  

783/02.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 925,0 кв.м 

Белене, 

ул.”Еп.Евгени 

Босилков” №6, 

стр.кв.158 

Отписан! 

Вж. АОС №548 

104.  

784/02.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 1020,0 

кв.м 

Белене, 

ул.”Еп.Евгени 

Босилков” №8, 

стр.кв.158 

Отписан! 

Вж. АОС №548 

105.  

785/02.05.20

00 

частна 

Дворно място 

Белене, ул.”Евгени 

Босилков” №10, 

стр.кв.158 

Отписан! 

Вж. АОС №548 

106.  

788/17.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 200,0 кв.м 

- до жил.бл.“МНО” и частен 

хотел 

(ОПС Стела Вълкова) 

Белене, УПИ ІІІ-

275, стр.кв.74 

Инв№227 

1380,0 

107.  789/26.05.20 Дворно място Белене, Отписан! 
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00 

частна 
(Димитрина Кънчева Томова) ул.”България” №11, 

стр.кв.15 

Продаден 

108.  

790/26.05.20

00 

частна 

Дворно място 

(Райко Петров Кондров) 

Белене, 

ул.”България” №9, 

стр.кв.15 

Отписан! 

Продаден 

109.  

791/26.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 630,0 кв.м 

Белене, 

ул.”България” №1, 

стр.кв.15 

Отписан! 

Вж. АОС №548 

110.  

792/26.05.20

00 

частна 

Дворно място с площ 840,0 кв.м 

Белене, ул.”Братя 

Миладинови” №21, 

стр.кв.161 

За улица и 

паркинг 

1932,0 

111.  

793/30.05.20

00 

публична 

Дворно място с площ 2279,0 

кв.м Читалище Бяла вода 

с.Бяла вода, УПИ І, 

стр.кв.4 
4558,0 

112.  

794/30.05.20

00 

частна 

Урегулиран поземлен имот 

(Дворно място) с площ 520 кв.м 

(БУЛСОР ГРУП - Сопот) 

Белене, ул.”Ангел 

Кънчев” №7, УПИ 

VІІ, стр.кв.94 

Отписан! 

Продаден 

113.  

795/30.05.20

00 

частна 

Павилион ”Тото-пункт”- 

приватизиран 

(София Главанова и Златко 

Дамянов) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.78 
Отписан! 

Продаден 

114.  

796/01.06.20

00 

частна 

Дворно място 

(Марио Иванов Перников) 

Белене, ул.”Христо 

Смирненски” №10, 

УПИ VІІ, стр.кв.23 

Отписан! 

Продаден 

115.  

797/01.06.20

00 

частна 

Дворно място с площ 4055 

кв.м– бивш ПУЦ 

(Славко Кърчев и Иван Лалов) 

Белене, УПИ ІV, 

стр.кв.87 
Отписан! 

Продаден 

116.  

798/01.06.20

00 

публична 

Дворно място с площ 5550,0 

кв.м –БОЛНИЦА 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.87 
 

117.  

799/01.06.20

00 

частна 

Дворно място с площ 400,0 кв.м 

-ВОДНА КУЛА 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.87 

Инв№246 

800,0 

118.  

800/01.06.20

00 

частна 

Дворно място с площ 195,0 кв.м 

и Трафопост 

Белене, УПИ V, 

стр.кв.87 

Инв№247 

390,0 

119.  

857/16.06.20

00 

публична 

Дворно място с площ 1500,0 

кв.м и Масивна сграда със ЗП – 

20,0 кв.м Гараж към здравна 

служба Петокладенци 

с.Петокладенци, 

УПИ V-171, 

стр.кв.28 

3430,0 

120.  

858/16.06.20

00 

публична 

Реална част от Дворно място с 

площ 1000,0 кв.м и Двуетажна 

сграда със ЗП – 466,0 кв.м 

Читалищен дом Татари 

с.Татари, УПИ ХІІ-

240, стр.кв.32 
22038,0 

121.  

859/16.06.20

00 

публична 

Дворно място с площ 7745,0 

кв.м, Двуетажна масивна сграда 

със ЗП – 413,0 кв.м и Сграда - 

Училищна работилница със ЗП 

с.Татари, УПИ VІІІ, 

стр.кв.35 
36689,0 
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– 170,0 кв.м 

Училище Татари 

122.  

860/16.06.20

00 

публична 

Дворни места с площ 1120,0 

кв.м, 800,0 кв.м и Масивна 

двуетажна сграда със ЗП – 78,0 

кв.м 

КметствоТатари 

с.Татари, УПИ ІV-

373 и УПИ ІІІ-373, 

стр.кв.53 

7354,0 

123.  

928/03.07.20

00 

частна 

Земеделски имот - Рибарник 

№000184, ІV-та категория в 

местността “Келчов мост” с 

площ 21,619 дка 

с.Татари, извън 

регулация 
9296,17 

124.  

929/03.07.20

00 

частна 

Земеделски имот - Рибарник 

№000171, ІV-та категория в 

местността “Келчов мост” с 

площ 36,878 дка 

с.Татари, извън 

регулация 
15857,54 

125.  

934/12.07.20

00 

частна 

Реална част от Дворно място с 

площ 1132,0 кв.м 

(ЕКОБИО) 

Белене, 

ул.”Хисарлъка” 

№6, УПИ ХІІІ-2 и 3 

УХИ ІІ-2 и 3, 

стр.кв.155 

Отписан! 
(създаден нов 

АЧОС №3016 

от 11.03.2016г.) 

Продаден 

2603,60 

126.  

935/12.07.20

00 

частна 

Реална част от Дворно място с 

площ 620,0 кв.м 

(ЕКОБИО) 

Белене, 

ул.”Хисарлъка” 

№8, УПИ ХІІІ-2 и 3 

УПИ ІІ-2 и 3, 

стр.кв.155 

Отписан! 

Продаден 

(създаден нов 

АЧОС №3016 

от 11.03.2016г.) 

Инв№248 

1426,0 

127.  

936/12.07.20

00 

частна 

Сграда със ЗП – 71,0 кв.м 

Дом на инвалида 

Белене, 

ул.”Украйна”, 

стр.кв.49 

Инв.№49 

Отчуждено за 

улица и базар 

1526,50 

128.  

937/12.07.20

00 

частна 

Дворно място с площ 456,0 кв.м 

(Живко Здравков Кунов) 

Белене, ул.”Кирил 

и Методий” №18, 

УПИ ХІІ-229, 

стр.кв.43 

Отписан! 

Продаден 

129.  

938/12.07.20

00 

частна 

Дворно място и Сграда 

(Живко Здравков Кунов) 

Белене, ул.”Дунав” 

№1, УПИ ІІ-68, 

стр.кв.160 

Отписан! 

Продаден 

130.  

939/12.07.20

00 

частна 

Дворно място с площ 1040,0 

кв.м 

Белене, ул.”Кирил 

и Методий” №2, 

УПИ VІІ-221, 

стр.кв.43 

Инв№251 

7176,0 

131.  

940/12.07.20

00 

частна 

Дворно място с площ 360,0 кв.м 

и Двуетажна сграда със ЗП – 

69,0 кв.м БИВШ ДОМАШЕН 

И СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

Белене, ул.”Кирил 

и Методий” №14, 

УПИ ХІ-230, 

стр.кв.43 

Инв№252 

5451,0 

132.  941/12.07.20 1. Апартамент №9 в Белене, стр.кв.51 1. 
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00 

частна 

жил.бл.5/51, вх.”Д”, ет.ІІІ със 

ЗП – 62,95 кв.м 

(продаден на Валери Георгиев 

Пътев) 

2. Масивен Гараж №2 в 

жил.бл.5/51, вх.”Д” със ЗП – 

18,89 кв.м 

Отписан! 

Продаден 

2. Инв.№62 

123,0 

133.  

1003/08.09.2

000 

частна 

Двуетажна сграда със ЗП – 68,0 

кв.м и Гараж със ЗП – 16,0 кв.м 

БСП 

Белене, 

ул.”Патриарх 

Евтимий”, УПИ ІІ, 

стр.кв.50 

Инв.№61 

Отчуждено за 

зелена площ 

3268,0 

134.  

1004/31.10.2

000 

частна 

Апартамент №15 в 

жил.бл.”Младост”, вх.”А”, ет.V 

със ЗП – 76,02 кв.м 

(Валентин Георгиев Лазаров) 

Белене, стр.кв.75 

Инв.№57 

3440,0 

Отписан! 

Продаден 

135.  

1005/06.11.2

000 

частна 

Дворно място с площ 1200,0 

кв.м, Сграда със ЗП – 52,50 кв.м 

и Гараж със ЗП -21,10 кв.м 

(Иван Димитров 

Каракалянов) 

Белене, ул.”Одрин” 

№9, УПИ ХХІІІ-

1055, стр.кв.27 

Отписан! 

Продаден 

136.  

1006/06.11.2

000 

частна 

Дворно място с площ 550,0 

кв.м, Сграда със ЗП – 58,60 кв.м 

”АТА-61” ЕООД-с.Храбрино 

Белене, ул.”Първи 

май” №11, УПИ 

ХХІІ-1056, 

стр.кв.27 

Отписан! 

Продаден 

137.  

1007/13.12.2

000 

частна 

Двуетажна сграда със ЗП -80,0 

кв.м – Офис 

Белене, 

ул.”Люлин” №4, 

стр.кв.164 

3440,0 

138.  

1008/13.12.2

000 

частна 

Сграда със ЗП – 100,0 кв.м – 

СКЛАД НА ЕДРО 

Белене, ул.”Васил 

Левски”, стр.кв.72 

Инв.№56 

Отчуждено за 

улица 

2150,0 

139.  

1009/13.12.2

000 

частна 

Дворно място с площ 530,0 кв.м 

и Двуетажна сграда със ЗП - 

60,0 кв.м 

”В и К” 

Белене, ул.”Васил 

Левски”, стр.кв.166 

Инв№255 

1942,80 - земя 

Инв.№55 

1325,0 - сграда 

Отчуждено за 

ОПС гаражи 

140.  

1010/13.12.2

000 

публична 

Дворно място с площ 2670,0 

кв.м и Триетажна масивна 

сграда със ЗП – 422,0 кв.м 

Община Белене 

Белене, 

ул.”България” №35, 

УПИ І-200, 

стр.кв.49 

Инв№254 

63988,0 

141.  

1011/18.12.2

000 

частна 

Дворно място с площ 2105,0 

кв.м и Двуетажна сграда със ЗП 

– 65,70 кв.м 

Белене, ул.”Васил 

Левски”, УПИ ІІ, 

стр.кв.166 

Отписан! 

Дарен на 

Вигонца 

Италия 

142.  

1012/28.12.2

000 

публична 

Дворно място с площ 1200,0 

кв.м и Сграда със ЗП – 108,0 

кв.м 

с.Бяла вода, УПИ І-

67, стр.кв.7 
4722,0 
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Здравна служба Бяла вода 

143.  

1013/01.02.2

001 

публична 

Дворно място с площ 3601,0 

кв.м, Двуетажна сграда със ЗП 

– 324,0 кв.м и Други сгради с 

обща ЗП – 475,0 кв.м 

Училище “Проф.Иван 

Шишманов” 

с.Деков, УПИ ІІ, 

стр.кв.8 
31346,50 

144.  

1014/01.02.2

001 

публична 

Дворно място с площ 6200,0 

кв.м, Блок А-А-А със ЗП – 556,0 

кв.м, Двуетажен блок Б-Б-Б със 

ЗП – 657,0 кв.м, Басейн със ЗП 

– 300,0 кв.м, Двуетажна сграда 

(Бивша млечна кухня) със ЗП – 

90,0 кв.м и Тоалетна със ЗП – 

20,0 кв.м 

ОДЗ”Знаме на мира” 

Белене, ул.”Христо 

Ботев”, УПИ ІІ-258, 

стр.кв.73 

103500,0 

145.  

1015/01.02.2

001 

частна 

Дворно място с площ 9670,0 

кв.м, Блок А-А-А със ЗП – 556,0 

кв.м, Двуетажен блок Б-Б-Б със 

ЗП – 657,0 кв.м и Незавършен 

басейн със ЗП – 300,0 кв.м 

ОДЗ”Щастливо детство” 

(“Сънником” ЕООД - Руен 

Веселинов Панчев) 

Белене, 

ул.”Бенковска”, 

УПИ І, стр.кв.10 

Отписан! 

Продаден 

146.  

1016/01.02.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 132,0 кв.м, 

ведно със застроените в него 

Масивни сгради 

Автоспирка и сладкарница 

Б.вода 

с.Бяла вода, 

стр.кв.5 
2838,0 

147.  

1017/01.02.2

001 

публична 

Масивна сграда със ЗП – 32,0 

кв.м Автоспирка спирка 

Петокладенци 

с.Петокладенци, 

УПИ І, стр.кв.42 
64,0 

148.  

1018/08.02.2

001 

публична 

Двуетажна сграда със ЗП – 

405,0 кв.м 

Читалище”Изгрев” Кулина 

вода 

с.Кулина вода, 

УПИ V-204, 

стр.кв.1 

17415,0 

149.  

1019/08.02.2

001 

публична 

Двуетажна сграда със ЗП – 

350,0 кв.м 

Читалище”Възраждане” Бяла 

вода 

с.Бяла вода, УПИ І, 

стр.кв.4 
15050,0 

150.  

1020/09.02.2

001 

частна 

Дворно място - до СОУ”Димчо 

Дебелянов” 

(София Главанова и Златко 

Дамянов) 

Белене, 

ул.”България”, 

УПИ ІІІ, стр.кв.78 

Отписан! 

Продаден 

151.  

1021/06.03.2

001 

публична 

Дворно място с площ 290 кв.м и 

Трафопост – до Поликлиника 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.165 

Инв№241 

2001,0 
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152.  

1022/06.03.2

001 

частна 

Апартамент .№7 в жил.бл.1/42, 

вх.”Д”, ет.ІV със ЗП – 97,27 

кв.м 

(Милчо Маринов Андреев) 

Белене, УПИ ІІ-

182, стр.кв.42 
Отписан! 

Продаден 

153.  

1023/07.03.2

001 

частна 

Дворно място с площ 2920,0 

кв.м – ФУРНА 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.79 
13432,0 

154.  

1024/09.03.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 32 ,0кв.м – до 

РПС 

(ОПС Бисер Божинов) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.164 

Отписан! 

Вж. АОС 

№1909 

155.  

1025/09.03.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 40,0 кв.м – до 

стол “МНО” 

(ОПС Георги Недков) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.74 

Отписан! 

Вж.АОС 

№1923 

156.  

1026/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №14 в жил.л.2/42, 

вх.”Б”, ет.V със ЗП – 59,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1534,0 

157.  

1027/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №3 в жил.л.2/42, 

вх.”В”, ет.І със ЗП – 59,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1534,0 

158.  

1028/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №2 в жил.бл.2/42, 

вх.”Г”, ет.І със ЗП – 39,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1014,0 

159.  

1029/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №14 в жил.бл.2/42, 

вх.”Г”, ет.ІV със ЗП – 39,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1014,0 

160.  

1030/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №19 в жил.бл.2/42, 

вх.”Г”, ет.V със ЗП – 44,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1144,0 

161.  

1031/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №18 в жил.бл.2/42, 

вх.”Г”, ет.V със ЗП – 39,0 кв.м 

Белене,УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1014,0 

162.  

1032/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №22 в жил.бл.2/42, 

вх.”Г”, ет.VІ със ЗП – 39,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр. кв.42 
1014,0 

163.  

1033/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №5 в жил.бл.2/42, 

вх.”Д”, ет.ІІ със ЗП – 39,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ, 

стр.кв.42 
1014,0 

164.  

1034/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №8 в жил.бл.2/42, 

вх.”Д”, ет.ІІІ със ЗП – 39,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1014,0 

165.  

1035/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №11 в жил.бл.2/42, 

вх.”Д”, ет.ІV със ЗП – 39,0 кв.м 

(д-р Бистра Павловска) 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
Отписан! 

Продаден 

166.  

1036/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №4 в жил.бл.2/42, 

вх.”В”, ет.ІІ със ЗП – 66,90 кв.м 

(Таня Христова Иванова) 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
Отписан! 

Продаден 
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167.  

1037/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №5 в жил.бл.2/42, 

вх.”В”, ет.ІІ със ЗП – 59,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1534,0 

168.  

1038/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №1 в жил.бл.2/42, 

вх.”Г”, ет.І със ЗП – 66,90 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1739,40 

169.  

1039/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №10 в жил.бл.2/42, 

вх.”Г”, ет.ІІІ със ЗП – 39,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1014,0 

170.  

1040/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №4 в жил.бл.2/42, 

вх.”Г”, ет.І със ЗП – 70,81 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1841,06 

171.  

1041/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №7 в жил.бл.2/42, 

вх.”Г”, ет.ІІ със ЗП – 44,0 кв.м 

(Лилия Цветанова 

Димитрова) 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
Отписан! 

Продаден 

172.  

1042/22.03.2

001 

частна 

Апартамент №3 в жил.бл.2/42, 

вх.”Г”, ет.І със ЗП – 44,0 кв.м 

Белене, УПИ VІ-

186, стр.кв.42 
1144,0 

173.  

1043/23.03.2

001 

частна 

Дворно място с площ 245,0 кв.м 

– (ОПС гаражи) 

Белене, УПИ ІV-

273, стр.кв.74 

Инв№244 

1690,50 

174.  

1044/02.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 26,0 кв.м 

(ОПС Росица Крекманова) 

Белене, УПИ І-157, 

стр.кв.163 

Отписан! 

Вж. АОС 

№1907 

175.  

1045/02.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 41,0 кв.м 

(ОПС Красимир Милчов 

Иванов) 

Белене, УПИ VІІ-

164, стр.кв.47 

Отписан! 

Вж. АОС 

№1924 

176.  

1046/02.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 103,50 кв.м 

(ОПС Георги Върбанов Савов) 

Белене, УПИ ІІ-

163, стр.кв.51 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1907 

177.  

1047/02.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 23,50 кв.м 

(ОПС Васил Янков Станков) 

Белене, УПИ І-157, 

стр.кв.163 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1907 

178.  

1048/02.04.2

001 

частна 

Реална част от Парцел с площ 

33,0 кв.м 

(ОПС Георги Кръстев – 

Чингиза) 

Белене,УПИ І-239, 

стр.кв.44 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1914 

179.  

1049/02.04.2

001 

1. публична 

2. частна 

1. Дворно място (Зелена площ) 

с площ 8890,0 кв.м, 

Общоградска тоалетна със ЗП – 

60,0 кв.м 

2. Реална част от Дворно място 

(Парцел) - частна общинска 

собственост с площ 36,0 кв.м – 

ТОТОПУНКТ 

(ОПС на БСТ) 

Белене, УПИ ІІІ, 

стр.кв.46 

1. Инв.№6 

2. Инв.№27 

140031,0 
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180.  

1050/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 40,0 кв.м - 

Калкан на жил.бл.3/15 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.15 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1908 

181.  

1051/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 40,0 кв.м - 

Калкан на жил.бл.1/15 

Белене, УПИ І-140, 

стр.кв.15 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1908 

182.  

1052/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 40,0 кв.м - 

Калкан на жил.бл.3/51 

Белене,УПИ І-151, 

стр.кв.163 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1907 

183.  

1053/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 360,0 кв.м – за 

ОПС гаражи 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.163 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1907 

184.  

1054/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 60,0 кв.м - 

Калкан-изток жил.бл.5/51 

Белене, УПИ І-156, 

стр.кв.163 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1907 

185.  

1055/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 40,0 кв.м 

(ОПС - д-р Христов Калкан на 

жил.бл.5/51) 

Белене, УПИ І-156, 

стр.кв.163 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1907 

186.  

1056/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 40,0 кв.м – 

Калкан жил.бл.1/51-юг 

Белене, УПИ ХІV, 

стр.кв.50 

Отписан! 
Вж.АОС 

№1919 

187.  

1057/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 40,0 кв.м - 

Калкан жил.бл.1/51-север 

Белене, УПИ ХІV, 

стр.кв.50 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1919 

188.  

1058/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Парцел с площ 

40,0 кв.м - Калкан бл.2/51 

(ОПС) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.163 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1907 

189.  

1059/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 140,0 кв.м – 

“За Търговски комплекс до 

МВР” 

Белене, УПИ VІІІ, 

стр.кв.43 

Инв.№16 

966,0 

190.  

1060/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 630,0 кв.м – 

“за Хотел” 

(АОС №939/12.07.2000 год.) 

Белене, УПИ VІІ, 

стр.кв.43 
Отписан! 

Вж. АОС №939 

191.  

1061/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 240,0 кв.м – 

“за ОПС гаражи” 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.167 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1917 

192.  

1062/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 480,0 кв.м 

(ОПС Светлин Ръжгев) 

Белене, 

ул.”Малчика”, 

УПИ ІV-179, 

стр.кв.42 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1912 

193.  

1063/03.04.2

001 

частна 

Дворно място с площ 190,0 кв.м 

– до ресторант “Дунавски 

вълни” 

(Миглена Михайлова 

Глузова) 

Белене, УПИ ХІV-

295, стр.кв.77 
Отписан! 

Продаден 
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194.  

1064/03.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 160,0 кв.м и 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 200,0 кв.м 

(ОПС гаражи) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.15 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1908 

195.  

1065/03.04.2

001 

частна 

Дворно място с площ 2450,0 

кв.м 

(ОПС Търговски комплекс и 

Гаражи Огнян Бързев и Иван 

Перников). 

Белене, УПИ ХІІ, 

стр.кв.77 
16905,0 

196.  

1066/03.04.2

001 

частна 

Дворно място с площ 400,0 кв.м 

(ОПС Борислав Хаджиненов и 

Ангел Иванов) 

Белене, УПИ ХІV, 

стр.кв.49 
2760,0 

197.  

1067/03.04.2

001 

частна 

Дворно място с площ 920,0 кв.м 

“За ОПС магазин” 

Белене, 

ул.”Малчика”, 

УПИ ІІІ, стр.кв.42 

Инв.№26 

6348,0 

198.  

1068/05.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 30,0 кв.м 

(ОПС Иван Перников) 

Белене, 

ул.”Фердинанд 

Дечев”, УПИ І-174, 

стр.кв.47 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1924 

199.  

1069/05.04.2

001 

частна 

Дворно място с площ 300,0 кв.м 

(ОПС Бисер Блажев) 

Белене, ул.”Дунав”, 

УПИ ІХ, стр.кв.18 
690,0 

200.  

1070/05.04.2

001 

частна 

Дворно място с площ 64,0 кв.м 

– “За ОПС магазин до лятно 

кино” – Радослав Радулов 

Белене, 

ул.”Малчика”, 

УПИ ІV, стр.кв.46 

441,60 

201.  

1071/10.04.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 140,0 кв.м 

(ОПС гаражи до жил.бл.”МВР-

ЕСМ) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.44 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1914 

202.  

1072/19.04.2

001 

частна 

Апартамент №5 в 

жил.бл.”Чайка”, вх.”Б”, ет.ІІ 

(Ангел Никифоров - Помпи) 

Белене, УПИ ІV-

290, стр.кв.77 
Отписан! 

Продаден 

203.  

1073/19.04.2

001 

частна 

Апартамент №8 в жил.бл.1б/75, 

вх.”В”, ет.ІV със ЗП – 59,20 

кв.м 

(Георги Христов Цанков) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.75 
Отписан! 

Продаден 

204.  

1074/19.04.2

001 

частна 

Апартамент №18 в жил.бл.3/42, 

вх.”Г”, ет.V със ЗП – 39,0 кв.м 
Белене, стр.кв.42 

Инв.№65 

1014,0 

205.  

1075/19.04.2

001 

частна 

Дворно място с площ 150,0 кв.м  

Трафопост 

Белене, ул.”Дунав”, 

УПИ VІІІ, стр.кв.18 

Инв.№29 

345,0 

206.  

1076/19.04.2

001 

частна 

Апартамент №15 в жил.бл.3/42, 

вх.”Г”, ет.ІV със ЗП – 48,0 кв.м 

(Надя Георгиева Йорданов) 

Белене, стр.кв.42 
Отписан! 

Продаден 

207.  
1077/03.05.2

001 

Дворно място и Сграда 

(Борислав Лоринков) 

Белене, 

ул.”Малчика” №3, 
Отписан! 

Продаден 
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частна УПИ ХХVІІІ-113, 

стр.кв.17 

208.  

1078/21.05.2

001 

публична 

Част от ½ идеална част от 

Двуетажна сграда със ЗП - 

236,40 кв.м 

Кметство Деков 

с.Деков, стр.кв.91 6146,40 

209.  

1079/12.06.2

001 

частна 

Апартамент №13 в жил.бл.1/42, 

вх.”В”, ет.V със ЗП – 62,95 кв.м 

Белене, УПИ ІІ-

182, стр.кв.42 

Инв.№67 

1636,70 

210.  

1080/04.07.2

001 

публична 

Двуетажна сграда със ЗП – 

130,0 кв.м 

Здравна служба Деков 

с.Деков, стр.кв.109 6760,0 

211.  

1081/05.07.2

001 

публична 

Двуетажна сграда със ЗП -210,0 

кв.м Кметство Петокладенци 

с.Петокладенци, 

стр.кв.28 
10920,0 

212.  

1319/30.07.2

001 

частна 

Дворно място с площ 600,0 кв.м 

“За Търговски.комплекс – 

Кулата” (АОС 

№600/16.12.1999 год.) 

(”Криейшънс-Е” – гр.Елена) 

Белене, УПИ ІІІ, 

стр.кв.87 

Отписан! 
Вж. АОС №600 

Продаден 

213.  

1320/31.07.2

001 

частна 

Дворно място с площ 707,0 

кв.м, Двуетажна сграда със ЗП 

– 111,14 кв.м, Сграда със ЗП – 

114,06 и Стопански сгради с 

обща ЗП – 31,85 кв.м (§10 и §15 

от ЗУТ-Петър Томов) 

Белене, 

ул.”Александър 

Стамболийски” 

№1, УПИ ІІІ-146, 

стр.кв.15 

11845,0 

214.  

1321/31.07.2

001 

частна 

Дворно място с площ 435,0 

кв.м, Двуетажна сграда със ЗП 

– 86,40 кв.м, и Стопанска 

сграда с ЗП – 31,20 кв.м (§10 и 

§15 от ЗУТ- Арнаудови) 

Белене, 

ул.”България”, 

УПИ VІ-165, 

стр.кв.47 

6752,0 

215.  

1322/31.07.2

001 

частна 

Дворно място с площ 1072,00 

кв.м, Двуетажна сграда със ЗП 

– 60,97 кв.м, Пристройка със ЗП 

– 42,18, Сграда със ЗП – 53,36 и 

Стопанска сграда със  ЗП – 

39,36 кв.м – 

“Тихия кът” 

Белене, 

ул.”България”, 

УПИ V-144, 

стр.кв.15 

11615,0 

216.  

1323/31.07.2

001 

частна 

Дворно място с площ 1400,0 

кв.м 

“за Детска площадка” 

Белене, 

ул.”Габрово”, УПИ 

ІІІ, стр.кв.161 

Инв.№33 

9660,0 

217.  

1324/13.08.2

001 

частна 

Реална част от Дворно място 

(ОПС Гараж №31 и Гараж №33 

с обща ЗП – 37,72 кв.м Милен 

Господинов и Милена) 

Белене,УПИ І-306, 

стр.кв.72 

Отписан! 
Вж. АОС 

№1918 

218.  

1325/16.08.2

001 

частна 

Част от имот – частна общинска 

собственост с площ 540,0 кв.м 

от Поземлен имот с 

гр.Белене, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

7068,60 



 20 

идентификатор 03366.602.1348 

по кадастралната карта на 

гр.Белене - УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ-1348, 

стр.кв.155 по ЗРП на гр.Белене, 

одобрен със Заповед 

№569/2000г. на Кмета на 

община Белене, целия с площ 

1440,0 кв.м, съгласно Скица 

№15-75025-17.02.2016г. на 

СГКК – гр.Плевен с нанесена 

регулация върху нея от ОбТС – 

гр.Белене, предназначен ”за 

инд. жил. стр.” 

03366.602.1348 

съгласно  

кадастралната 

карта на гр.Белене, 

а по ЗРП на 

гр.Белене - 

ул."Хисарлъка" 

№4, УПИ ХІ1348І, 

стр.кв.155 

219.  

1326/16.08.2

001 

частна 

1. Дворно място с площ 1400,0 

кв.м “за кооперативен Пазар” 

2. Реална част от дворно място 

(ОПС Светлин Ръжгев и Румен 

Пасков) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.80 

Инв.№35 

6440,0 

220.  

1564/09.10.2

001 

частна 

Двуетажна сграда със ЗП – 

185,0 кв.м 

Вила на Общината 

Белене, о-в 

“Магарец” 
9620,0 

221.  

1565/09.10.2

001 

частна 

Дворно място с площ 790,0 кв.м 

- ОПС 

с.Деков, УПИ VІ-

129, стр.кв.99 

Инв.№36 

1580,0 

222.  

1566/09.10.2

001 

частна 

Дворно място с площ 315,0 кв.м 

(Радка Паскова Манашева и 

н-ци Александър Минчев) 

Белене, 

ул.”България”, 

УПИ VІ-292, 

стр.кв.77 

Отписан! 

Продаден 

223.  

1567/09.10.2

001 

частна 

Дворно място с площ 364,0 кв.м 

– ОПС 

Белене, ул.”Янтра”, 

УПИ VІ-9, 

стр.кв.155 

Инв.№38 

1674,40 

224.  

1568/09.10.2

001 

частна 

Дворно място с площ 470,0 кв.м 

- ОПС 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”, УПИ ІV-

1286, стр.кв.94б 

Инв.№39 

2162,0 

225.  

1744/06.11.2

001 

частна 

Дворно място с площ 1140,0 

кв.м. – (Катя Рамадани) 

Белене, 

ул.”България”, 

УПИ VІ, стр.кв.15 

Отписан! 

Продаден 

226.  

1745/27.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 986,0 кв.м 

– ОПС Бернард Иванов 

Матов 

Белене, 

ул.”Светлин”, УПИ 

VІ-2147, стр.кв.41 

Инв.№80 

4536,0 

227.  

1746/27.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 1056,0 

кв.м – ОПС Димитър 

Петракиев Лазаров 

Белене, 

ул.”Светлин”, УПИ 

V-2146, стр.кв.41 

Инв.№81 

4858,0 

228.  

1747/27.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 915,0 кв.м 

- ОПС Иван и Гергина 

Маринови 

Белене, 

ул.”Столетов”, 

УПИ VІІ-1301 и 

УПИ VІІІ-1301, 

Инв.№82 

4209,0 
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стр.кв.101 

229.  

1748/27.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 915,0 кв.м 

- ОПС Ангел Николаев Гицов 

Белене, ул.”Ангел 

Кънчев”, УПИ ІХ-

1297, стр.кв.101 

Инв.№83 

4209,0 

230.  

1749/27.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 448,0 кв.м 

– ОПС Михаил Илиев 

Минков 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”, УПИ V-

1299, стр.кв.101 

Инв.№84 

2061,0 

231.  

1750/27.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 890,0 кв.м 

- ОПС Павел Бернардов 

Ченешков 

Белене, 

ул.”Възраждане”,У

ПИ ІІ-2240, 

стр.кв.114 

Инв.№85 

4094,0 

232.  

1751/27.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 1000,0 

кв.м - ОПС Иван Карлев 

Йозов 

Белене, 

ул.”Мусала”, УПИ 

ХІІІ-1868, 

стр.кв.117 

Инв.№86 

4600,0 

233.  

1752/27.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 670,0 кв.м 

- ОПС Иван Йозов Шкодров 

Белене, 

ул.”Столетов”, 

УПИ VІ-2132, 

стр.кв.99 

Инв.№87 

3082,0 

234.  

1753/27.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 530,0 кв.м 

- ОПС Иван Тодоров Банчев 

Белене, 

ул.”Възраждане”, 

УПИ ХVІ-2127, 

стр.кв.89 

Инв.№88 

2438,0 

235.  

1754/29.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 820,0 кв.м 

- ОПС Петър Николаев 

Шанколов 

Белене, 

ул.”Кочани”, УПИ 

ІХ-2357, стр.кв.64 

Инв.№89 

3772,0 

236.  

1755/29.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 714,0 кв.м 

- ОПС Антон Павлов 

Каракашев 

Белене, ул.”Стефан 

Караджа”, УПИ 

ХVІІІ-2358, 

стр.кв.64 

Инв.№90 

3285,0 

237.  

1756/29.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 756,0 кв.м 

- ОПС Любен Рафаилов 

Каракашев 

Белене, 

ул.”Градище”, 

УПИ ХІХ-2359, 

стр.кв.64 

Инв.№91 

3478,0 

238.  

1757/29.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 705,0 кв.м 

- ОПС н-ци Йордан 

Франчешков Кунов 

Белене, 

ул.”Градище”, 

УПИ ХХ-2360, 

стр.кв.64 

Инв.№92 

3243,0 

239.  

1758/29.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 1950,0 

кв.м - ОПС Атанас Петров 

Гулев 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1146, 

стр. кв.1 

Инв.№93 

8970,0 

240.  

1759/29.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 1540,0 

кв.м - ОПС Георги Русев 

Спасов 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1138, 

стр.кв.1 

Инв.№94 

7084,0 

241.  

1760/29.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 2525,0 

кв.м - ОПС Спаса Христова 

Данева 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1142, 

стр.кв.1 

Инв.№95 

1162,0 

242.  1761/29.12.2 Дворно място с площ 1160,0 Белене, ул.”1-ви Инв.№96 
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001 

частна 

кв.м - ОПС Ангел Николаев 

Чоранов 

май”, пл.№1144, 

стр.кв.1 

5336,0 

243.  

1762/29.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 1235,0 

кв.м - ОПС Слави Славов 

Кюрчев 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1145, 

стр. кв.1 

Инв.№97 

5681,0 

244.  

1763/29.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 1565,0 

кв.м - ОПС н-ци Енчо Иванов 

Николов 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1139, 

стр.кв.1 

Инв.№98 

7199,0 

245.  

1764/29.12.2

001 

частна 

Дворно място с площ 1400,0 

кв.м - ОПС Георги Йосифов 

Джантов 

Белене, 

ул.”Александър 

Стамболийски”, 

пл.№455, стр.кв.6 

Инв.№99 

6440,0 

246.  

1765/02.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 490,0 кв.м 

- ОПС Георги Крачунов 

Дамянов 

Белене, 

ул.”Столетов”, 

УПИ ХVІІІ-1303, 

стр.кв.103 

Инв№100 

2254,0 

247.  

1766/02.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 520 кв.м - 

ОПС Върбан Петров Генчев – 

Петър Върбанов Райков и 

Виолин Петров Райков 

Белене, ул.”Ангел 

Кънчев”, УПИ 

ХVІІ-1304, 

стр.кв.103 

Инв№101 

2392,0 

248.  

1767/02.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 540,0 кв.м 

- ОПС Илия Иванов 

Димитров 

Белене, ул.”Ангел 

Кънчев”, УПИ ХV-

1306, стр.кв.103 

Инв№102 

2484,0 

249.  

1768/02.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 968,0 кв.м 

- ОПС Рафаил Григоров Раев 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”, УПИ ІІІ-

1308, стр.кв.103 

Инв№103 

4453,0 

250.  

1769/02.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1114,0 

кв.м - ОПС Петър Симеонов 

Флорев 

Белене, 

ул.”Беласица”, 

УПИ VІІІ-1263 и 

УПИ ХХІ-1263, 

стр.кв.92 

Инв№104 

5125,0 

251.  

1770/02.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 869,0 кв.м 

- ОПС Михаил Бернардов 

Босилков 

Белене, ул.”Петко 

Д.Петков”, УПИ 

ІV-2403, стр.кв.69а 

Инв№105 

3998,0 

252.  

1771/02.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1350,0 

кв.м - ОПС Иван и Любен 

Григорови Джантови 

Белене, ул.”Милан 

Василев”, УПИ ІV-

2352, стр.кв.63 

Инв№106 

6210,0 

253.  

1772/02.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 850,0 кв.м 

- ОПС Симеон и Петър 

Георгиеви Вакинови 

Белене, 

ул.”Кочани”, УПИ 

V-2356, стр.кв.63 

Инв№107 

3910,0 

254.  

1773/02.01.2

002 

частна 

Дворни места с площ 728 кв.м и 

720,0 кв.м – 

ОПС Александър и Иван 

П.Романови 

Белене, ул.”1-ви 

май”, УПИ І-1124 и 

1125, стр.кв.25 

Инв№108 

3349,0 

255.  

1774/02.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1350,0 

кв.м - ОПС Илия Недков 

Динов 

Белене, 

ул.”Сборна”, УПИ 

І-1187, стр.кв.91 

Инв№109 

6210,0 

256.  1775/02.01.2 Дворно място с площ 600,0 кв.м Белене, Инв№110 
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002 

частна 

- ОПС Иван Рафаилов 

Терзиев 

ул.”Възраждане”, 

УПИ ХVІ-1352, 

стр.кв.86 

2760,0 

257.  

1776/02.01.2

002 

частна 

Реална част от УПИ І, стр.кв.74 

по плана на гр.Белене с площ 

40,0 кв.м 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.74 

Отписан! 

Вж. АОС 

№1923 

258.  

1777/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 770,0 кв.м 

- ОПС Петър Атанасов Велев 

Белене, 

ул.”Ив.Вазов”, 

УПИ ХVІІ-2180, 

стр.кв.30 

Инв№111 

3542,0 

259.  

1778/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 880,0 кв.м 

- ОПС Марин Ангелов Велев 

Белене, 

ул.”Ив.Вазов”, 

УПИ ХІХ-2181, 

стр.кв.30 

Инв№112 

4048,0 

260.  

1779/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1000,0 

кв.м - ОПС Фабиян и Цветана 

Мартинчеви 

Белене, ул.”Гео 

Милев”, пл.№1293, 

стр.кв.96 

Инв№113 

4600,0 

261.  

1780/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 965,0 кв.м 

- ОПС Иван Лоринов 

Арабаджиев 

Белене, ул.”Ангел 

Кънчев”, УПИ VІ-

1292 и УПИ VІІ-

1292, стр.кв.96 

Инв№114 

4439,0 

262.  

1781/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 969,0 кв.м 

- ОПС Ангел Петков Христов 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”, 

пл.№1294, 

стр.кв.96 

Инв№115 

4458,0 

263.  

1782/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1575,0 

кв.м - ОПС Георги Динов 

Банов 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1095, 

стр.кв.1 

Инв№116 

7245,0 

264.  

1783/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1575,0 

кв.м - ОПС Тодор Георгиев 

Банов 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1095, 

стр.кв.1 

Инв№117 

7245,0 

265.  

1784/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1130,0 

кв.м - ОПС Тодор Гулев 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1147, 

стр.кв.1 

Инв№118 

5198,0 

266.  

1785/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1510,0 

кв.м - ОПС Цветан Георгиев 

Гулев 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1147, 

стр.кв.1 

Инв№119 

6946,0 

267.  

1786/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1387,0 

кв.м - ОПС Петър и Ангел 

Кръстеви Пенкеви 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1147, 

стр.кв.1 

Инв№120 

6380,0 

268.  

1787/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 538,0 кв.м 

- ОПС Петър Маринов Опрев 

Белене, 

ул.”Димитър 

Благоев”, УПИ 

ХІІІ-1173, стр.кв.90 

Инв№121 

2475,0 

269.  

1788/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 740,0 кв.м 

- ОПС Ангел Илиев Чоранов 

Белене, 

ул.”Димитър 

Благоев”, УПИ І-

1151, стр.кв.90 

Инв№122 

3404,0 
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270.  

1789/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 540,0 кв.м 

- ОПС Фидан Кирилов 

Ангелов 

Белене, 

ул.”Димитър 

Благоев”, стр.кв.90 

Инв№123 

2484,0 

271.  

1790/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1000,0 

кв.м - ОПС Михаил Петров 

Флорев 

Белене, ул.”Червен 

бряг”, УПИ 

ХХVІІІ-1152, 

стр.кв.90 

Инв№124 

4600,0 

272.  

1791/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 636,0 кв.м 

- ОПС Николай Маринов 

Чоранов 

Белене, 

ул.”Димитър 

Благоев”, УПИ ІІ-

1154, стр.кв.90 

Инв№125 

2926,0 

273.  

1792/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 600,0 кв.м 

- ОПС Коста Тодоров Жданов 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

ІІІ-1240, стр.кв.97 

Инв№126 

2760,0 

274.  

1793/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 645,0 кв.м 

- ОПС Тодор Станев Войков 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

ІV-1239, стр.кв.97 

Инв№127 

2967,0 

275.  

1794/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 625,0 кв.м 

- ОПС Илия Маринов Генов 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”, УПИ 

VІІІ-1237, стр.кв.97 

Инв№128 

2875,0 

276.  

1795/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 625,0 кв.м 

- ОПС Петър Лоринов 

Арабаджиев 

Белене, ул.”Гео 

Милев”, УПИ VІІ-

1236, стр.кв.97 

Инв№129 

2875,0 

277.  

1796/08.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1395,0 

кв.м -ОПС Паско Петров 

Христов 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”, УПИ Х-

1242, стр.кв.97 

Инв№130 

6417,0 

278.  

1797/14.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 630,0 кв.м 

- ОПС Цветан Рачев Генов 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

V-1277, стр.кв.94а 

Инв№131 

2898,0 

279.  

1798/14.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1360,0 

кв.м - ОПС Петър Николаев 

Недков 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”,УПИ Х-

1280, стр.кв.94а 

Инв№132 

6256,0 

280.  

1799/14.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1360,0 

кв.м - ОПС Николай Маринов 

Пироев 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”, УПИ ХІ-

1281 и ХІІ-1281, 

стр.кв.94а 

Инв№133 

6256,0 

281.  

1800/14.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1340,0 

кв.м - ОПС Парашкев Митев 

Крачунов 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

І-1275 и УПИ ХV-

1275, стр.кв.94а 

Инв№134 

6164,0 

282.  

1801/14.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1296,0 

кв.м - ОПС Иван Мариянов 

Арнаудов 

Белене, 

ул.”Столетов”, 

УПИ V-1229 и 

УПИ VІ-1229, 

стр.кв.100 

Инв№135 

5962,0 

283.  

1802/14.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1040,0 

кв.м - ОПС Христо Антонов 

Христов 

Белене, 

ул.”Столетов”, 

УПИ ІV-1228, 

Инв№136 

4784,0 
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стр.кв.100 

284.  

1803/14.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 525,0 кв.м 

- ОПС Петър Маринов Генов 

Белене, ул.”Ангел 

Кънчев”, УПИ VІІ-

2373, стр.кв.94б 

Инв№137 

2415,0 

285.  

1804/14.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1035,0 

кв.м - ОПС Любен и Димитър 

Паскови Тодорови 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”, УПИ VІ-

1287, стр.кв.94б 

Инв№138 

4761,0 

286.  

1805/14.01.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1055,0 

кв.м - ОПС Христо Иванов 

Линков 

Белене, ул.”Ангел 

Кънчев”, УПИ ІХ-

1285 и Х-1285, 

стр.кв.94б 

Инв№139 

4853,0 

287.  

1806/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1247,0 

кв.м - ОПС Димитър Иванов 

Генов 

Белене, ул.”Гео 

Милев”, УПИ Х-

1232, стр.кв.100 

Инв№140 

5736,0 

288.  

1807/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 965,0 кв.м 

- ОПС Парашкев и Димитър 

Цв. Николови 

Белене, ул.”Арда”, 

УПИ ІХ-2042 и 

УПИ VІІІ-2399, 

стр.кв.103 

Инв№141 

4439,0 

289.  

1808/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 969,0 кв.м 

- ОПС бр.Лоринкови 

Белене, 

ул.”Столетов”, 

УПИ І-1302, 

стр.кв.103 

Инв№142 

4458,0 

290.  

1809/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 550,0 кв.м 

- ОПС Магдалена Венч. 

Симеонова и Цветан Тодоров 

Пашанков 

Белене, 

ул.”Възраждане”, 

УПИ ІV-1255, 

стр.кв.98 

Инв№143 

2530,0 

291.  

1810/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 645,0 кв.м 

- ОПС Рачо Цветанов Генов 

Белене, 

ул.”Марица”, УПИ 

ХV-1246, стр.кв.98 

Инв№144 

2967,0 

292.  

1811/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 560,0 кв.м 

- ОПС Стефан Маринов 

Перников 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

Х-2126, стр.кв.98 

Инв№145 

2576,0 

293.  

1812/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 575,0 кв.м 

- ОПС Радул Петков 

Пашанков 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

ХІ-1249, стр.кв.98 

Инв№146 

2645,0 

294.  

1813/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 580,0 кв.м 

- ОПС Марин Димитров 

Блажев 

Белене, 

ул.”Възраждане”, 

УПИ ІІ-1256, 

стр.кв.98 

Инв№147 

2668,0 

295.  

1814/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 555,0 кв.м 

- ОПС Илия Тодоров 

Пашанков 

Белене, 

ул.”Възраждане”, 

УПИ ІІІ-2369, 

стр.кв.98 

Инв№148 

2553,0 

296.  

1815/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 590,0 кв.м 

- ОПС Петър Флорев Ганчев 

Белене, ул.”Гео 

Милев”, УПИ VІ-

1253, стр.кв.98 

Инв№149 

2714,0 

297.  
1816/06.02.2

002 

Дворно място площ 630,0 кв.м - 

ОПС Александър Мариянов 

Белене, 

ул.”Възраждане”, 

Инв№150 

2898,0 
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частна Арнаудов УПИ І-1258, 

стр.кв.98 

298.  

1817/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 530,0 кв.м 

- ОПС Марин Енчев Иванов 

Белене, 

ул.”Марица”, УПИ 

ХVІ-1257, стр.кв.98 

Инв№151 

2438,0 

299.  

1818/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 610,0 кв.м 

- ОПС Димитър Кръстев 

Гугучев 

Белене, ул.”Гео 

Милев”, УПИ VІІІ-

1251, стр.кв.98 

Инв№152 

2806,0 

300.  

1819/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 675,0 кв.м 

- ОПС Атанас Петров Гроздев 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

ХІІ-1248, стр.кв.98 

Инв№153 

3105,0 

301.  

1820/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 580,0 кв.м 

- ОПС Атанас Иванов Тонев 

Белене, ул.”Гео 

Милев”,УПИ VІІ-

1252, стр.кв.98 

Инв№154 

2668,0 

302.  

1821/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 610,0 кв.м 

- ОПС Сави Ангелов Минков 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

ІХ-1250, стр.кв.98 

Инв№155 

2806,0 

303.  

1822/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 620,0 кв.м 

- ОПС Иван Цветанов Генов 

Белене, 

ул.”Марица”, УПИ 

ХІV-1245, стр.кв.98 

Инв№156 

2852,0 

304.  

1823/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 690,0 кв.м 

- ОПС Димитър Атанасов 

Генов 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

ХІІІ-1247, стр.кв.98 

Инв№157 

3174,0 

305.  

1824/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 545,0 кв.м 

- ОПС Павел Иванов Генов 

Белене, 

ул.”Възраждане”, 

УПИ V-1254, 

стр.кв.98 

Инв№158 

2507,0 

306.  

1825/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1335,0 

кв.м - ОПС Николай Ангелов 

Кодов 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

ІІ-1276 и УПИ ІІІ-

1276, стр.кв.94а 

Инв№159 

6141,0 

307.  

1826/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 960,0 кв.м 

- ОПС Цветан Маринов 

Симеонов 

Белене, 

ул.”Възраждане”, 

УПИ ХV-1211 и 

УПИ ХІV-2128, 

кв.89 

Инв№160 

4416,0 

308.  

1827/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 410,0 кв.м 

- ОПС Добри Савов Асенов 

Белене, ул.”Отец 

Паисий”, УПИ 

ХІХ-2190, стр.кв.32 

Инв№161 

1886,0 

309.  

1828/06.02.2

002 

частна 

Реална част Дворно място с 

площ 500,0кв.м, цялото с площ 

944,0 кв.м - ОПС Иван 

Георгиев Перников 

Белене, 

ул.”Фердинанд 

Дечев”, УПИ ІV-

2156, стр.кв.35 

Инв№162 

4343,0 

310.  

1829/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 665,0 кв.м 

- ОПС Йосиф Бернардов 

Босилков 

Белене, ул.”М-р 

Кочев”, УПИ VІ-

2334, стр.кв.57 

Инв№163 

3059,0 

311.  
1830/06.02.2

002 

Дворно място с площ 1056,0 

кв.м - ОПС Павел Бонов 

Белене, ул.”Христо 

Смирненски”, УПИ 

Инв№164 

4858,0 
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частна Ръжгев VІІІ-842, стр.кв.38 

312.  

1831/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 476,0 кв.м 

- ОПС Николай Парашкевов 

Ерияшев 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”, УПИ VІ-

1300, стр.кв.101 

Инв№165 

2190,0 

313.  

1832/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 945,0 кв.м 

- ОПС Илия Димитров 

Минков 

Белене, ул.”Гео 

Милев”, УПИ Х-

1225, стр.кв.99 

Инв№166 

4347,0 

314.  

1833/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 695,0 кв.м 

- ОПС Йозо Дженов Глузов 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

ІХ-2370, стр.кв.99 

Инв№167 

3197,0 

315.  

1834/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1145,0 

кв.м - ОПС Филомена 

Михайлова Шалваркова 

Белене, 

ул.”Възраждане”, 

УПИ ІІІ-1222, 

стр.кв.99 

Инв№168 

5267,0 

316.  

1835/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 970,0 кв.м 

- ОПС Иванчо Георгиев 

Първанов 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

VІІІ-1226, стр.кв.99 

Инв№169 

4462,0 

317.  

1836/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1390,0 

кв.м - ОПС Михаил Антонов 

Пъшев 

Белене, 

ул.”Възраждане”, 

УПИ І-1223 и УПИ 

ІІ-1223, стр.кв.99 

Инв№170 

6394,0 

318.  

1837/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1265,0 

кв.м - ОПС Димитър 

Николаев Стефанов 

Белене, ул.”Гео 

Милев”, УПИ ХІ-

1224, стр.кв.99 

Инв№171 

5819,0 

319.  

1838/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 880,0 кв.м 

- ОПС Иван Йосифов 

Арабаджиев 

Белене, 

ул.”Столетов”, 

УПИ V-1227, 

стр.кв.99 

Инв№172 

4048,0 

320.  

1839/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1025,0 

кв.м - ОПС Иван Петров 

Р.Павлов 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

VІІ-1226, стр.кв.99 

Инв№184 

4715,0 

321.  

1840/06.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1240,0 

кв.м - ОПС Цветан Пасков 

Гроздев 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1143, 

стр.кв.1 

Инв№185 

5704,0 

322.  

1841/12.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 420,0 кв.м 

- ОПС Марин Симеонов 

Флорев 

Белене, 

ул.”Марица”, УПИ 

ХVІІ-1210, 

стр.кв.89 

Инв№186 

1932,0 

323.  

1842/12.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 600,0 кв.м 

- ОПС Антон Михайлов 

Арнаудов 

Белене, ул.”Асен 

Златарев”, УПИ ІІІ-

1486, стр.кв.94б 

Инв№187 

2760,0 

324.  

1843/12.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1435,0 

кв.м - ОПС Матей Петров 

Ямелиев 

Белене, ул.”М-р 

Кочев”, УПИVІ-

1818, стр.кв.62 

Инв№188 

6601,0 

325.  

1844/12.02.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1034,0 

кв.м – 

(Евгени Рафаилов Арнаудов) 

Белене, 

ул.”Клокотница”, 

УПИ VІІ-841, 

стр.кв.38 

Отписан! 

Продаден 
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326.  

1845/04.03.2

002 

частна 

Дворно място с площ 3200,0 

кв.м - ОПС Иван и Димитър 

Ат. Тоневи 

Белене, ул.”1-ви 

май”, пл.№1094, 

стр.кв.1 

Инв№190 

14720,0 

327.  

1846/04.03.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1190,0 

кв.м - ОПС Петър Расимов 

Глузов 

Белене, ул.”М-р 

Кочев”, пл.№459, 

стр.кв.6 

Инв№191 

5474,0 

328.  

1847/04.03.2

002 

частна 

Дворно място с площ 1335,0 

кв.м - ОПС Дончо Иванов 

Дончев 

Белене, ул.”Цанко 

Церковски”, УПИ 

І-2371 и УПИ ІІ-

1234, стр.кв.100 

Инв№192 

6141,0 

329.  

1848/08.07.2

002 

публична 

Дворно място с площ 52500,0 

кв.м Гробищен парк 

Белене, УПИ V, 

стр.кв.5 – 

Промишлена зона 

Инв№193 

241500,0 

330.  

1849/20.09.2

002 

частна 

Апартамент №12 в жил.бл.1/51, 

вх.”Ж”, ет.ІV със ЗП - 63,25 

кв.м 

Белене, 

ул.”Патриарх 

Евтимий”, стр.кв.50 

1644,50 

331.  

1850/30.09.2

002 

частна 

Реална част от Дворно място с 

площ 300,0 кв.м - Лятна 

градина ”Дружба”, 160,0 кв.м - 

собственост на община Белене 

и 140,0 кв.м - частна 

собственост на Иван Радулов и 

Антон Везиров 

Белене, УПИ VІІ-

164, стр.кв.47 

Отписан! 

В полза на 

Иван Радулов и 

Антон Везиров 

332.  

1851/14.10.2

002 

частна 

Дворно място 

(Димитрина Тодорова 

Букева) 

Белене, УПИ ХVІ-

1097, стр.кв.27 
Отписан! 

Продаден 

333.  

1852/14.10.2

002 

частна 

Дворно място 

(Магдалена Карлева Толина) 

Белене, УПИ ХV-

1042, стр.кв.27 
Отписан! 

Продаден 

334.  

1853/28.12.2

002 

частна 

Дворно място с площ 380,0 кв.м 

- ?ОПС?Красимир Атанасов 

Бивш Рибен магазин 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.162 
2622,50 

335.  

1854/14.01.2

003 

частна 

Дворно място с площ 5700,0 

кв.м, ведно със застроените в 

него 6 Помещения за 

административни нужди с обща 

ЗП – 940 ,0кв.м 

Селището (АОС 

№12/14.03.1997 год.) 

(ЕТ ”Емил Найденов” – 

гр.Плевен – Емил Найденов 

Найденов) 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.113 
Отписан! 

Продаден 

336.  

1855/14.01.2

003 

частна 

Дворно място с площ 3510,0 

кв.м, ведно със застроените в 

него 3 Помещения за 

административни нужди с обща 

ЗП – 380,0 кв.м 

селището 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.113 

Отписан! 

Вж. АОС 

№2912 и АОС 

№2913 

(Делба и 

образувани два 
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Селището (АОС 

№12/14.03.1997 год.) 

нови имота с 

АОС №2912 и 

№2913) 

337.  

1856/14.01.2

003 

частна 

Дворно място с площ 2200,0 

кв.м, ведно със застроените в 

него 4 Помещения за 

административни нужди с обща 

ЗП – 940,0 кв.м 

Селището (АОС 

№12/14.03.1997 год.) 

(”ЕВРОБУЛ 2001” ЕООД - 

София) 

Белене, УПИ ІІІ, 

стр.кв.113 
Отписан! 

Продаден 

338.  

1857/14.01.2

003 

частна 

Дворно място с площ 2090 кв.м, 

ведно със застроените в него 2 

Помещения за 

административни нужди с обща 

ЗП – 250 кв.м 

Селището (АОС 

№12/14.03.1997 год.) 

(“Първановски” ООД – 

Плевен) 

Белене, УПИ ІV, 

стр.кв.113 
Отписан! 

Продаден 

339.  

1858/28.01.2

003 

частна 

Дворно място с площ 1120,0 

кв.м – ОПС гаражи 

Белене, УПИ VІІІ, 

стр.кв.47 

Инв.№46 

7728,0 

340.  

1859/30.01.2

003 

частна 

Дворно място с площ 1000,0 

кв.м 

– (ОПС Георги Димитров 

Петров) 

(Делба на УПИ ХХІІ с площ 

2790,0 и образувани три 

самостоятелни имоти, като 

новообразуваните освен 

общинския имот по горе в 

черно са продадени СД ”Куган” 

– гр.Белене УПИ ХХV с площ 

870 кв.м и на ”ПАДИВОРИ” 

ООД – гр.БеленеУПИ ХХVІ с 

площ 920,0 кв.м) 

Белене, УПИ ХХІІ, 

стр.кв.30-до кулата 
12834,0 

341.  

1860/04.02.2

003 

частна 

Дворно място 

(Пламен Гайтанов Томов-

Клипи) 

Белене, УПИ V-

206, стр.кв.50 
Отписан! 

Продаден 

342.  

1861/05.03.2

003 

частна 

Дворно място “за Търговски 

комплекс” с площ 2860,0 кв.м 

– ОПС магазини 

Белене, УПИ VІІІ, 

стр.кв.43 

Инв.№491 

9734,0 

343.  

1862/28.03.2

003 

частна 

Апартамент №11 в 

жил.бл.”МНО”, вх.”А”, ет.ІІІ 

със ЗП – 44,87 кв.м 

(Емилия Янева Якимова) 

Белене, 

ул.”България” №53, 

УПИ І-272, 

стр.кв.74 

Отписан! 

Продаден 
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344.  

1863/19.05.2

003 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 100,0 кв.м до 

жил.бл.”Свилоза” 

(ОПС “Мултитерм” – Линко 

Линов) 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.161 

Отписан! 

Вж. АОС 

№1904 

345.  

1864/25.08.2

003 

частна 

Празно дворно място с площ 

1480,0кв.м 

Белене, УПИ ХV, 

стр.кв.156 

Инв.№52 

6808,0 

346.  

1865/25.08.2

003 

частна 

Празно дворно място с площ 

1420,0 кв.м 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.156 

Инв.№53 

6532,0 

347.  

1866/25.08.2

003 

частна 

Празно дворно място с площ 

1210,0 кв.м 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.156 

Инв.№54 

5566,0 

348.  

1867/25.08.2

003 

частна 

Празно дворно място с площ 

840,0 кв.м 

(Делба на УПИ ХV с площ 

2060,0 кв.м и образувани два 

нови имота с площ съответно 

840,0 кв.м за УПИ ХVІ и 1220 

кв.м за УПИ ХV – вж.АОС 

1873) 

Белене, УПИ ХVІ, 

стр.кв.155 
5520,0 

349.  

1868/25.08.2

003 

публична 

Реална част от имот (Дворно 

място) “за крайдунавски 

парк”, целия с площ 20350,0 

кв.м 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.154 

Инв.№56 

Отчужден за 

крайдунавски 

парк 

350.  

1869/19.09.2

003 

частна 

Реална част от Дворно място 

(Парцел) с площ 175,50 кв.м – 

ОПС гаражи 

Белене, УПИ ХІV-

213, стр.кв.50 

Отписан! 

Вж. АОС 

№1919 

351.  

1870/06.10.2

003 

частна 

Апартамент №7 в жил.бл.5/51, 

вх.”Б”, ет.ІІ със ЗП – 42,32 кв.м 

Белене, 

ул.”Украйна”, 

стр.кв.163 

1100,32 

352.  

1871/10.10.2

003 

частна 

Дворно място с площ 640,0 кв.м 

– за (Православен параклис – 

Никополска епархия) 

с.Бяла вода, УПИ 

ХV, стр.кв.5 
Отписан! 

Продаден 

353.  

1872/27.10.2

003 

частна 

Апартамент №2 в жил.бл.2/15, 

вх.”Д”, ет.І със ЗП – 38,54 кв.м 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.15 
1002,04 

354.  

1873/18.11.2

003 

частна 

Дворно място с площ 1220,0 

кв.м – Йоргови (АОС 

№1867/25.08.2003 год.) 

Белене, УПИ ХV, 

стр.кв.155 
Отписан! 

Продаден 

355.  

1874/15.12.2

003 

публична 

Поземлен имот с площ 0,775 

дка с начин на трайно ползване 

– ВОДОСТОПАНСКИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ 

с.Кулина вода, 

Кадастрален 

№040008, местност 

“Беловодски път” 

Инв.№63 

387,50 

356.  

1875/18.12.2

003 

частна 

Дворни места с обща площ 

450,0 кв.м – ОПС гаражи 

Белене, ул.”Васил 

Левски”, УПИ ІV-

264 и УПИ V-265, 

Инв.№61 и 

инв.№62 

3105,0 
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стр.кв.73 

357.  

1876/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,508 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520001, местност 

“Лунгата” 

Инв№195 

467,48 

358.  

1877/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,530 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) – 

(Иван Пасков Личев) 

Белене, 

Кадастрален 

№520002, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

359.  

1878/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,130 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520003, местност 

“Лунгата” 

Инв№197 

350,30 

360.  

1879/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,314 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520004, местност 

“Лунгата” 

Инв№198 

407,34 

361.  

1880/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,585 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) – 

(Цветан Савов Ганчев) 

Белене, 

Кадастрален 

№520005, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

362.  

1881/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,117 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520006, местност 

“Лунгата” 

Инв№200 

346,27 

363.  

1882/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,078 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520007, местност 

“Лунгата” 

Инв№201 

334,18 

364.  

1883/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,554 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520008, местност 

“Лунгата” 

Инв№202 

481,74 

365.  

1884/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,094 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520009, местност 

“Лунгата” 

Инв№203 

339,14 

366.  

1885/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,006 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520010, местност 

“Лунгата” 

Инв№204 

311,86 

367.  

1886/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,004 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520011, местност 

“Лунгата” 

Инв№205 

311,24 

368.  1887/22.01.2 Поземлен имот с площ 0,635 Белене, Инв№206 
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004 

частна 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Кадастрален 

№520012, местност 

“Лунгата” 

196,85 

369.  

1888/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 0,971 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) – 

(Георги Крачунов Дончев и 

Стефан Петров Ръжгев) 

Белене, 

Кадастрален 

№520013, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

370.  

1889/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 0,731 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) – 

(Анатоли Петров Савов) 

Белене, 

Кадастрален 

№520014, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

371.  

1890/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 0,984 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) – 

(Георги Крачунов Дончев, 

Славчо Маринов Ангелов и 

Ана Стефанова Чоранова) 

Белене, 

Кадастрален 

№520015, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

372.  

1891/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,087 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) – 

(Тодор Илиев Савов) 

Белене, 

Кадастрален 

№520017, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

373.  

1892/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 0,692 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) – 

(Митко Ангелов Минков) 

Белене, 

Кадастрален 

№520016, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

374.  

1893/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 0,997 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) – 

(Николай Александров 

Христов) 

Белене, 

Кадастрален 

№520018, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

375.  

1894/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,139 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) – 

(Атанас Пасков Гулев) 

Белене, 

Кадастрален 

№520019, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

376.  

1895/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 0,909 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520020, местност 

“Лунгата” 

Инв№176 

281,79 

377.  
1896/22.01.2

004 

Поземлен имот с площ 1,028 

дка с начин на трайно ползване 

Белене, 

Кадастрален 

Инв№177 

318,68 
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частна - Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

№520021, местност 

“Лунгата” 

378.  

1897/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 0,962 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520022, местност 

“Лунгата” 

Инв№178 

298,22 

379.  

1898/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,000 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) – 

(Богомил Петров Панайотов) 

Белене, 

Кадастрален 

№520023, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

380.  

1899/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,002 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520024, местност 

“Лунгата” 

Инв№180 

310,62 

381.  

1900/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 0,997 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520025, местност 

“Лунгата” 

Инв№181 

309,07 

382.  

1901/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 1,001 

дка с начин на трайно ползване 

- Пасище, мера, V-та категория 

(АОС №704/14.03.2000 год.) 

Белене, 

Кадастрален 

№520026, местност 

“Лунгата” 

Инв№182 

310,31 

383.  

1902/22.01.2

004 

частна 

Поземлен имот с площ 2,132 

дка с начин на трайно ползване 

– Зеленчукова култура, ІV-та 

категория – 

(Иван Добрев Мединцов) 

Белене, 

Кадастрален 

№521002, местност 

“Лунгата” 

Отписан! 

Продаден 

384.  

1903/31.03.2

004 

частна 

Дворно място с площ 1220,0 

кв.м 

Белене, пл.№324, 

стр.кв.153 

Инв№194 

5612,0 

385.  

1904/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 5640,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищни блокове 

“Свилоза” и “Пионер” 

(ОПС на Филкаб – Пловдив) 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.161 

Ин№926 

238916,0 

386.  

1905/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 2329,0 

кв.м 

03366.602.100 

Белене, УПИ ХХІ, 

стр.кв.18 

Инв№263 

16070,10 

387.  

1906/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 1800,0 

кв.м 

03366.602.100 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.159 

Инв№264 

12420,0 

388.  

1907/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 19000,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищни блокове 2/51, 

3/51, 4/51 и 5/51 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.163 

Инв№265 

131100,0 

389.  
1908/13.07.2

004 

Дворно място с площ 12300,0 

кв.м, ведно с построените в 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.15 

Инв№266 

84870,0 
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частна него жилищни блокове 1/15, 

2/15 и 3/15 

390.  

1910/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 5900,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищни блокове 1/43 и 

2/43 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.164 

Инв№267 

40710,0 

391.  

1910/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 7830,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищни блокове 3/43 и 

4/43 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.43 

Инв№268 

54027,0 

392.  

1911/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 5730,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищен блок 1/42 и 

магазини 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.42 

Инв№269 

39537,0 

393.  

1912/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 4190,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищен блок 3/42 и 

складове 

Белене, УПИ ІV, 

стр.кв.42 

Инв№270 

28911,0 

394.  

1913/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 6300,0 

кв.м, ведно с построения в него 

жилищен блок 2/42 

Белене, УПИ VІ, 

стр.кв.42 

Инв№271 

43470,0 

395.  

1914/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 6695,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищен блок “МВР-

ЕСМ” и магазини 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.44 

Инв№272 

46195,50 

396.  

1915/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 4150,0 

кв.м, ведно с построения в него 

жилищен блок “Младост” 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.75 

Инв№273 

28635,0 

397.  

1916/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 3960,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищен блок 1б/75, 

магазини и хотел 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.75 

Инв№274 

27324,0 

398.  

1917/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 2380,0 

кв.м, ведно с построения в него 

жилищен блок 3/72 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.167 

Инв№275 

16422,0 

399.  

1918/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 4160,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищни блокове 1/72, 

2/72, гаражи и трафопост 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.72 

Инв№276 

11960,0 

400.  

1919/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 4880,0 

кв.м, ведно с построения в него 

жилищен блок 1/51 

Белене, УПИ ХІV, 

стр.кв.50 
? 

33672 

401.  

1920/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 7985,0 

кв.м, ведно с построения в него 

жилищен блок 1/77 

Белене, УПИ ХІ, 

стр.кв.77 

Инв№277 

55096,50 

402.  

1921/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 3578,0 

кв.м, ведно с построения в него 

жилищен блок “Чайка” 

Белене, УПИ ІV, 

стр.кв.77 

Инв№278 

24688,20 



 35 

403.  

1922/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 2705,0 

кв.м, ведно с построения в него 

жилищен блок 2/77 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.77 

Инв№279 

18664,50 

404.  

1923/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 3947,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищен блок “МНО”, 

гарнизонен клуб и сладкарница 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.74 

Инв№280 

27234,30 

405.  

1924/13.07.2

004 

частна 

Дворно място с площ 8870,0 

кв.м, ведно с построените в 

него жилищни блокове 

“Лилия”, “Еделвайс”, “ЗКПМ” 

и търговски обекти 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.47 

Инв№281 

61203,0 

406.  

от 

1925/13.07.2

004 год. до 

2546/13.07.2

004 год. 

частна 

Земеделски имоти в землището 

на гр.Белене с начин на трайно 

ползване - Зеленчукови 

култури, от които са продадени 

на: 

1. Кадастрален №506017 с площ 

0,597 дка – Янка Радулова 

Ватафова – АОС №2195 

2. Кадастрален №515006 с площ 

0,313 дка – Никола Асенов 

Митев – АОС №2473 

3. Кадастрален №514003 с площ 

0,179 дка – Бойко Павлов 

Ръжгев – АОС №2462 

4. Кадастрален №516002 с площ 

0,438 дка – Илия Павлов 

Кондров – АОС №2481 

5. Кадастрален №516003 с площ 

0,210 дка – Илия Павлов 

Кондров – АОС №2482 

6. Кадастрален №514001 с площ 

0,426 дка – Павел Антонов 

Коев – АОС №2460 

7. Кадастрален №515003 с площ 

0,301 дка – Галя Петкова 

Стоянова – АОС №2470 

8. Кадастрален №515004 с площ 

0260 дка – Албена Петкова 

Георгиева – АОС №2471 

9. Кадастрален №513031 с площ 

0,213 дка – Йордан Тодоров 

Данков – АОС №2459 

10. Кадастрален №513028 с 

площ 0,297 дка – Йордан 

Тодоров Данков – АОС №2456 

11. Кадастрален №507012 с 

площ 0,393 дка – Йосиф 

гр.Белене, местност 

“Лунгата” 
430лв/дка 
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Иванов Босилков – АОС 

№2275 

12. Кадастрален №048059 с 

площ 1,000 дка – Димитър 

Цветанов Парашкевов – АОС 

№2548 

13. Кадастрален №516009 с 

площ 0,379 дка – Павел 

Минчев Босилков – АОС 

№2488 

14. Кадастрален №510008 с 

площ 0,537 дка – Иван Добрев 

Мединцов – АОС №2370 

15. Кадастрален №521001 с 

площ 0,744 дка – Иван Добрев 

Мединцов – АОС №2545 

16. Кадастрален №511028 с 

площ 0,384 дка – Галя 

Милинова Ватафова – АОС 

№2407 

17. Кадастрален №509008 с 

площ 0,491 дка – Стефан 

Величков Свиленски – АОС 

№2352 

18. Кадастрален №509011 с 

площ 1,085 дка – Валерия 

Любенова Ганкова – АОС 

№2355 

19. Кадастрален №503004 с 

площ 0,518 дка – Любен 

Франчешков Грунчев – АОС 

№1981 

20. Кадастрален №516069 с 

площ 0,203 дка – Райчо 

Иронов Кърчев– АОС №2485 

21. Кадастрален №506039 с 

площ 0,314 дка – Парашкев 

Ангелов Ерияшев – АОС 

№2217 

22. Кадастрален №503005 с 

площ 1,008 дка – Людмил 

Карлов Глузов – АОС №2016 

23. Кадастрален №509007 с 

площ 0,344 дка – Иван 

Борисов Караманлиев – АОС 

№2351 

24. Кадастрален №516010 с 

площ 0,302 дка – Тодор 

Иванов Чоранов – АОС 
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№2489 

407.  

2547/17.09.2

004 

частна 

1. Дворно място с площ 2858,0 

кв.м и Сграда – Училище на два 

етажа с мазе със ЗП – 958,0 

кв.м. 

2. Дворно място с площ 3440,0 

кв.м, Сграда – Училище на един 

етаж със ЗП – 192,0 кв.м и 

Училищни клозети със ЗП – 

48,0 кв.м 

3. Училищна работилница със 

ЗП – 135,0 кв.м. 

4. Кухня със ЗП – 64,0 кв.м. 

4. Училищна работилница със 

ЗП – 119,0 кв.м 

БИВШЕ НУ “ОТЕЦ 

ПАИСИЙ”-

С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ 

с.Петокладенци, 

УПИ ХІV-179, 

стр.кв.30 

42041,0 

408.  

2549/21.10.2

004 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 2180,0 кв.м 

03366.601.478 

гр.Белене, УПИ 

ХVІІ, стр.кв.37 

Инв№261 

10028,0 

409.  

2550/08.11.2

004 

публична 

Дворно място с площ 875,0 кв.м 

и Реална част от двуетажна 

административна сграда, която 

представлява Три помещения с 

обща площ 36,0 кв.м, находящи 

се на втори етаж и маза с площ 

16,0 кв.м с изложение запад – 

изток 

КМЕТСТВО БЯЛА ВОДА 

с.Бяла вода, 

община 

Белене,УПИ VІІІ-

132, стр.4 

2787,0 

410.  

2551/17.11.2

004 

публична и 

частна 

Дворно място “за парк” с площ 

14300 кв.м, ведно със 

застроените в него: 

- БАНЯ (МС) със ЗП – 90,0 

кв.м и прилежащо дворно място 

с площ 300,0 кв.м; 

- търговски обект (ПЖ) 

Пивница със ЗП – 120,0 кв.м, 

изграден навес с площ 120,0 

кв.м и вътрешен двор с площ 

155,0 кв.м – 

ОПС Румен Кирилов 

Аврамов 

с.Деков, община 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.8 

34825,0 

411.  

от 

2552/17.11.2

004 до 

2573/17.11.2

004 

Земеделски имоти в землището 

на гр.Белене с начин на трайно 

ползване - Зеленчукови култури 

1. Кадастрален №004016 с площ 

0,322 дка – Илия Димитров 

гр.Белене, местност 

“Лунгата” 

Инв. 

№282-301 

430,0лв/дка или 

за 20 имота по 

0,500 дка - 
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частна Савов – АОС №2573 4300,0 лева 

412.  

2574/16.02.2

005 

публична 

Изцяло масивна сграда на два 

етажа с маза “бивша 

административна сграда” на 

МТС, застроена върху 242 кв.м 

с.Деков, община 

Белене, УПИ І, 

стр.кв.109 

10406,0 

413.  

2575/21.03.2

005 

публична 

1. Дворно място с площ 880,0 

кв.м; 

2. Сграда със ЗП – 80 ,0кв.м.; 

3. Сграда със ЗП – 25,0 кв.м 

БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХV-269, 

стр.кв.1 

3472,0 

414.  

2576/21.03.2

005 

частна 

Двуетажна масивна сграда – 

Училище, застроено върху 

325,30 кв.м и Дворно място с 

площ 17800,0 кв.м 

(ФИЛКАБ – Пловдив) 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

имот №8, стр.кв.2 

Отписан! 

Продаден 

415.  

2577/09.05.2

005 

публична 

Реална част от имот с площ 

30139,0 кв.м – Стадион, целия с 

площ 79000,0 кв.м, ведно с 

изградените в него: 

1. Футболно игрище, писта и 

трибуна с обща площ 16000,0 

кв.м 

2. Съблекалня-футбол с площ 

185,0 кв.м 

3. Хандбално игрище и трибуна 

с обща площ 2080,0 кв.м 

4.Съблекалня-хандбал с площ 

60,0 кв.м 

5. Хандбално игрище-помощно 

с 2180,0 кв.м 

6. Басейн с площ 640,0 кв.м 

7. Външна тоалетна с площ 15,0 

кв.м 

8. Кабини за билети – 2 бр. с 

обща площ 15,0 кв.м 

СТАДИОН ГИГАНТ 

гр.Белене, имот 

№856, стр.кв.106а 

Инв.№…..…№

302-310 

227632,0 

416.  

2578/01.06.2

005 

публична 

Др.селскост.т. с площ 51,857 

дка 

ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ 

гр.Белене, 

кадастрален 

№000493 в 

местността 

“Каракашева 

могила” 

Отписан! 

Делба и 

създадени 2 

нови акта 

АПОС с №3016 

и №3017 от 

11.03.2016г. 

Инв№311 

238543,0 
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417.  

2579/13.06.2

005 

частна 

Неурегулиран поземлен имот с 

площ 1240 кв.м, ведно със 

застроената в него паянтова 

жилищна сграда с площ 40 кв.м 

(ОПС на Марин Петков 

Пироев) 

гр.Белене, имот 

№1150, стр.кв.1 

Инв№312 

5704,0 

418.  

2580/01.08.2

005 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 3760,0 кв.м, ”за 

Младежки дом” ведно с 

търговски обект /лятна градина/ 

с площ 340,0 кв.м и складово 

помещение с площ 50,0 кв.м 

с.Петокладенци, 

община Белене, 

УПИ ІІ, стр.кв.63 

13574,0 

419.  

2581/24.11.2

005 

публична 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 1915,0 кв.м ”за кметство, 

управление АПК и поща”, 

ведно със застроените в него 

Стопанска сграда, Тоалетна и 

Масивна двуетажна сграда, 

актувана с АОС 

№1078/21.05.2001 год.” 

КМЕТСТВО ДЕКОВ 

с.Деков, община 

Белене, УПИ VІ-

301, стр.кв.91 

2643,0 

420.  

2582/24.11.2

005 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 550,0 кв.м, ведно със 

застроената в него Масивна 

двуетажна сграда със ЗП – 150,0 

кв.м 

(Ловно-рибарско дружество 

”Персин” - Белене) 

гр.Белене, УПИ 

ХІV-859, стр.кв.36 

Отписан! 

Дарение НА 

ЛРД ПЕРСИН 

421.  

2583/24.11.2

005 

частна 

ПОМОЩНО 

СТОПАНСТВО: 

1. Метална конструкция 

(оранжерия) със ЗП – 5000,0 

кв.м; 

2. Метален навес (овчарник) 

със ЗП – 400,0 кв.м; 

3. Метален навес (сеновал) със 

ЗП – 240,0 кв.м; 

4. Метален навес (свинарник) 

със ЗП – 320,0 кв.м; 

5. Метален навес (свинарник) 

със ЗП – 10,0 кв.м; 

6. Метален навес (сеновал) със 

ЗП – 240,0 кв.м; 

7. Масивна сграда (складове и 

канцелария) със ЗП – 100,0 

кв.м; 

8. Съоръжение (рибарник) с 

площ 25000 кв.м или 25,000 

гр.Белене, 

местност”Лунгата”, 

извън регулация 

Върнат на 

Областен 

управител 

(отписан 

АОС) 
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дка; 

9. Дворно място с площ 22000,0 

кв.м 

Държавен имот!!! 

422.  

2584/24.11.2

005 

публична 

Чешма със ЗП – 1,0 кв.м, 

застроена в реална част от 

Тротоар 

с.Татари, община 

Белене, УПИ VІІІ, 

стр.кв.35 

20,0 

423.  

2585/24.11.2

005 

публична 

Неурегулиран поземлен имот 

с площ 13300,0 кв.м ”за 

Мемориален парк” 

с.Татари, община 

Белене, 

Кадастрален №479, 

стр.кв.80 

18354,0 

424.  

2586/02.12.2

005 

публична 

Неурегулиран поземлен имот 

с площ 10378 кв.м – 

ГРОБИЩЕ 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

кадастрален №560, 

стр.кв.16 

14322,0 

425.  

2587/02.12.2

005 

публична 

Клозет със ЗП – 10,0 кв.м, 

застроен в реална част от 

общински имот ”Градина” 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

стр.кв.5 

215,0 

426.  

2590/20.12.2

005 

публична 

Имот с площ 14000,0 кв.м – 

ГРОБИЩЕ, в едно със 

застроената в него Сграда с 

площ 18,0 кв.м 

с.Деков, община 

Белене, имот №380, 

извън регулация 

19635,0 

427.  

2591/13.01.2

006 

публична 

ГРОБИЩЕ с площ 6467,0 

кв.м 

с.Петокладенци, 

община Белене, 

извън регулация, 

Кадастрален 

№000282 

 

428.  

2592/13.01.2

006 

публична 

ГРОБИЩЕ с площ 6240,0 

кв.м 

с.Кулина вода, 

община 

Белене,УПИ І-97, 

стр.кв.46 

 

429.  

2593/24.01.2

006 

публична 

Част от втори етаж на 

АДМИНИСТРАТИВНО - 

ТЪРГОВСКА СГРАДА – част 

от втори етаж на двуетажна 

административно-търговска 

сграда. 

Сградата е масивна, с 

монолитна конструкция, 

покрива е скатен, с дървена 

конструкция, покрит с 

керемиди; външни стени-

тухлени зидове, измазани с 

вароциментова мазилка; 

вътрешни стени-с латекс; 

подове-с паркет, дървена 

дограма; наличие на ел. и 

телефонна инсталация; добро 

с.Татари, община 

Белене, УПИ ХІІІ-

241, стр.кв.32 
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състояние, ползва се по 

предназначение; полезна площ 

помещения включително 

фоайето – 175,66 кв.м; обектът 

се състои от: 

а/ обособени пет 

административни помещения 

и фоайе: 

- две канцеларии преходни в 

югоизточната част на етажа с 

полезна площ съответно 17,0 

кв.м и 14,70 кв.м. 

- заседателна зала със северно 

изложение с полезна площ 

48,0 кв.м. 

- две канцеларии с южно 

изложение с полезна площ 

съответно 12,60 кв.м и 12,60 

кв.м. 

- фоайе обособено към 

гореописаните канцеларии с 

полезна площ 26,40 кв.м. 

б/ три административни 

помещения: 

- канцелария с южно 

изложение с полезна площ 

19,20 кв.м. 

- канцелария с южно 

изложение с полезна площ 

13,76 кв.м. 

- канцелария със северно 

изложение с полезна площ 

11,40 кв.м. 

КМЕТСТВО ТАТАРИ 

430.  

2594/25.01.2

006 

публична 

ЧЕШМА, застроена между 

стр.кв.19, 53 и 32 

с.Татари, община 

Белене, между 

стр.кв.19, 53 и 32 

 

431.  

2595/25.01.2

006 

публична 

ЧЕШМА, застроена между 

стр.кв.10, 16, 39 

с.Татари, община 

Белене, между 

стр.кв.10, 16, 39 

 

432.  

2596/25.01.2

006 

публична 

ЧЕШМА, застроена в УПИ 

ХІІ, стр.кв.32 

с.Деков, община 

Белене, УПИ ХІІ, 

стр.кв.32 

 

433.  

2597/25.01.2

006 

публична 

ЧЕШМА, застроена в УПИ Х, 

стр.кв.43а 

с.Кулина вода, 

община Белене, 

УПИ Х, стр.кв.43а 

 

434.  
2598/25.01.2

006 

ЧЕШМА, застроена в УПИ І, 

стр.кв.56 

с.Кулина вода, 

община Белене, 
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публична УПИ І, стр.кв.56 

435.  

2599/16.02.2

006 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 690,40 кв.м. 

ОПС Галя Илиева Вакинова 

гр.Белене, 

ул.”Светлин” №44, 

УПИ ХVІ-1439, 

стр.кв.81 

Инв№314 

3037,76 

436.  

2600/16.02.2

006 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 803,0 кв.м. 

(Милен и Светлана 

Мирнови) 

гр.Белене, 

ул.”Светлин” №44, 

УПИ ХVІІ-1439, 

стр.кв.81 

Отписан! 

Продаден 

437.  

2601/19.04.2

006 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 610,0 кв.м. 

(реална част с площ 140,0 

кв.м със собственик община 

Белене и реална част с площ 

470,0 кв.м собственост на н-

ци Екатерина Мих. 

Пачункова) 

гр.Белене, 

ул.”Малчика”, 

УПИ ХV-106, 

стр.кв.18 

Инв№316 

2684,0 

438.  

2602/19.04.2

006 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 410,0 кв.м. 

(реална част с площ 110,0 

кв.м със собственик община 

Белене и реална част с площ 

300,0 кв.м собственост на 

Николай Георгиев Иванов) 

гр.Белене, 

ул.”Малчика”, 

УПИ ХІV-107, 

стр.кв.18 

Отписан! 

Продаден 

439.  

2603/19.04.2

006 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 840,0 кв.м. 

(реална част с площ 220,0 

кв.м със собственик община 

Белене и реална част с площ 

620,0 кв.м собственост на н-

ци Йозо Кюрчев и Славчо 

Иванов Кюрчев) 

гр.Белене, 

ул.”Малчика”, 

УПИ ХІІІ-108, 

стр.кв.18 

Инв№318 

3696,0 

440.  

2604/27.02.2

006 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 4800,0 кв.м. 

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА 

ОТПАДНИ ВОДИ 

гр.Белене, 

ул.”Цанко 

Церковски” и 

ул.”Трайчо 

Костов”, УПИ ХІ, 

стр.кв.108 

Инв№319 

21120,0 

441.  

2605/11.08.2

006 

частна 

Дворно място с площ 11000,0 

кв.м, съставляващо УПИ І-

1259, стр.кв.94 (без 

построените в него сгради), 

актувано с АДС 

№416/16.05.1992 год. 

03366.601.1045 

гр.Белене, 

ул.”Възраждане”, 

УПИ І-1259, 

стр.кв.94 

Инв№320 

484000,0 

442.  

2606/11.08.2

006 

частна 

Дворно място с площ 70000,0 

кв.м, съставляващо УПИ І, 

стр.кв.146 и УПИ І, стр.кв.147 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.146 и УПИ І, 

стр.кв.147 

Инв№321 

309000,0 
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(без намиращия се в него 

обект ”временно ж.п. 

разтоварище”), актувано с 

АДС №476/08.10.1992 год. 

03366.602.926, 03366.602.927, 

03366.602.929 и 03366.602.931 

443.  

2607/18.10.2

006 

частна 

Урегулиран поземлен имот VІ 

”За хотелски комплекс” с 

площ 2600,0 кв.м. 

ОПС на ”Съни инвест”  АД 

– гр.София 

гр.Белене, УПИ VІ, 

стр.кв.51 
 

444.  

2608/18.10.2

006 

частна 

Урегулиран поземлен имот ІІ 

”За търговски комплекс” с 

площ 1030,0 кв.м. 

гр.Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.51 

Инв№322 

7107,0 

445.  

2609/27.11.2

006 

частна 

Част от корпус ”В” от База за 

специална и физическа охрана, 

включваща: 

1. Кухненски блок с разгъната 

застроена площ 617,0 кв.м на 

първи етаж; 

2. Спортна зала с разгъната 

застроена площ 783,0 кв.м на 

втори етаж, актувана с АДС 

№4177/26.10.2006 год. 

ДОМАШЕН И СОЦИАЛЕН 

ПАТРОНАЖ И СПОРТНА 

ЗАЛА 

гр.Белене, 

ул.”България” №54, 

УПИ ІІІ-236, 

стр.кв.44 

1. Инв.№22 

2. Инв.№23 

446.  
2610/27.12.2

006 частна 

Парцел V, квартал 41 по 

стария регулационен план на 

гр.Белене с площ 740,0 кв.м, а 

по сега действащия подробен 

устройствен план на града, с 

утвърден Кадастрален план, 

съгласно Заповед №938/1988 

год. и двете на Кмета на 

община Белене, имотът 

съставлява част от 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №796 И 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №789, 

квартал 71 

ОПС ”АСТРАЛ”ЕООД – 

Петър Фердинандов Петров 

гр.Белене, 

ул.”Любен 

Каравелов” и 

ул.”Патриарх 

Евтимий”, 

поземлен имот 796, 

стр.кв.71 

 

447.  
2611/03.01.2

007 частна 

Част от дворно място с площ 

550,0 кв.м, съставляващо 

парцел ІV, квартал 103 по 

стария план на с.Деков, 

актувано с АДС 

№1577/20.03.1955 год. 

с.Деков, УПИ ІІ-91, 

стр.кв.103 
Отписан! 

Продаден 
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По сега действащия подробен 

устройствен план на селото, 

утвърден със Заповед 

№757/02.04.1987 год., имотът 

съставлява част от 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІ, квартал 103, целия с 

площ 1090,0 кв.м. 

448.  
2612/19.02.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІІІ-925, квартал 119 с 

площ 7494,0 кв.м по ПУП на 

гр.Белене, отреден ”За 

безвредна екологична чиста 

промишленост” 

(ЕНЕРГОРЕМОНТ 

ХОЛДИНГ - София) 

гр.Белене, УПИ ІІІ-

925, стр.кв.119 
Отписан! 

Продаден 

449.  
2613/19.02.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІІІ, квартал 79 с площ 

200,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

търговия и трафопост” ведно 

със застроените в него 

Търговски обект (2393) със ЗП 

– 88,23 кв.м и Масивен 

Трафопост със ЗП – 30,0 кв.м 

ОПС Венцислав Рафаилов 

Вълков, Стела Николаева 

Вълкова и 

”Електроразпределение” – 

гр.Плевен” 

гр.Белене, УПИ ІІІ, 

стр.кв.79 

Инв№324 

800,0 

450.  
2614/19.02.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІV, квартал 79 с площ 

450,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

предимно производствени 

предприятия” 

”СТРОЙ-КОМЕРС 2007” 

ЕООД – гр.Белене 

гр.Белене, УПИ ІV, 

стр.кв.79 
Отписан! 

Продаден 

451.  
2615/19.02.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) V, квартал 79 с площ 

215,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

предимно производствени 

предприятия” ведно със 

застроената в него Масивна 

сграда (2386) със ЗП – 85,0 

кв.м 

?ОПС??БисерДимитров 

гр.Белене, УПИ V, 

стр.кв.79 

Инв№325 

946,0 
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Божинов 

452.  
2616/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.143 с площ 

25700,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство, кафе-

сладкарница и магазини” 

03366.602.951 и 03366.950 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.143 

Инв№326 

113080,0 

453.  
2617/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІІ, стр.кв.143 с площ 

5390,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За детско 

заведение” 

03366.602.952 

гр.Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.143 

Инв№327 

23716,0 

454.  
2618/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.136 с площ 

13800,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство, кафе-

сладкарница и клуб” 

03366.602.949 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.136 

Инв№328 

60720,0 

455.  
2619/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.145 с площ 

3320,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

културен дом” 

03366.602.946 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.145 

Инв№329 

14608,0 

456.  
2620/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІІ, стр.кв.145 с площ 

30770,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство, магазини и 

ресторант” 

03366.602.946 

гр.Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.145 

Инв№330 

135388,0 

457.  
2621/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.148 с площ 

11650,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство, магазини и 

клуб” 

03366.602.936 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.148 

Инв№331 

51260,0 

458.  
2622/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.143 с площ 

4575,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.148 

Инв№332 

20130,0 
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гр.Белене, отреден ”За детско 

заведение” 

03366.602.937 

459.  
2623/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.149 с площ 

5940,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство” 

03366.602.935 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.149 

Инв№333 

26136,0 

460.  
2624/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.150 с площ 

12180,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство, магазини, КПП, 

битови услуги и клуб” 

03366.602.940 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.150 

Инв№334 

53592,0 

461.  
2625/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.151 с площ 

17080,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

училищен спортен салон и 

спортни площадки” 

03366.602.944 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.151 

Инв№335 

75152,0 

462.  
2626/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІІ, стр.кв.151 с площ 

5900,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За детско 

заведение” 

03366.602.943 

гр.Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.151 

Инв№336 

25960,0 

463.  

2627/30.03.2

007 

частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІІІ, стр.кв.151 с площ 

12040,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство” 

03366.602.942 

гр.Белене, УПИ ІІІ, 

стр.кв.151 

Инв№337 

52976,0 

464.  
2628/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.152 с площ 

5300,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство и магазини” 

03366.602.941 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.152 

Инв№338 

23320,0 

465.  
2629/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.138 с площ 

20040,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.138 

Инв№339 

88176,0 
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гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство, КПП, битови 

услуги и магазини” 

03366.602.954 

466.  
2630/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІІ, стр.кв.138 с площ 

5930,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За детско 

заведение” 

03366.602.954 

гр.Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.138 

Инв№340 

26092,0 

467.  
2631/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.142 с площ 

28640,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство, културен дом, 

клуб, кафе-сладкарница, 

книжарница  и магазини” 

03366.602.957 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.142 

Инв№341 

126016,0 

468.  
2632/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.140 с площ 

14295,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство, кафе-

сладкарница битови услуги и 

търговски обект” 

03366.602.961 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.140 

Инв№342 

62898,0 

469.  
2633/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.141 с площ 

12390,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство и гаражи” 

03366.602.958 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.141 

Инв№343 

54516,0 

470.  
2634/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.144 с площ 

22230,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За спортен 

терен и здравна служба” 

03366.602.947 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.144 

Инв№344 

97812,0 

471.  
2635/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.139 с площ 

6360,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

комплексно жилищно 

строителство, магазини и 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.139 

Инв№345 

27984,0 
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клуб” 

03366.602.955 

472.  
2636/30.03.2

007 частна 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І, стр.кв.135 с площ 

45695,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

птицеферма” 

03366.602.960 

гр.Белене, УПИ І, 

стр.кв.135 

Инв№346 

201058,0 

473.  
2637/02.04.2

007 частна 

Нива с площ 11,283 дка, 

Категория Шеста 

(Мариана Славова и Павел 

Шопов) 

с.Татари, община 

Белене, имот 

№000006, местност 

”Я Баир” 

Отписан! 

Продаден 

474.  

2638/02.04.2

007 

публична 

1. Реална част от недвижим 

имот – частна държавна 

собственост, находящ се в 

с.Кулина вода, община Белене 

и представляващ: ПЕТ 

ПОМЕЩЕНИЯ на втория 

етаж с изложение север-юг, а 

именно стая с площ 18,50 

кв.м, стая с площ 20,50 кв.м, 

стая с площ 21,0 кв.м, стая с 

площ 18,50 кв.м и стая с площ 

17,60 кв.м и една МАЗА с 

площ 11,10 кв.м. Имотът е 

актуван с АДС 

№40/20.05.1970 год. 

Така описаният имот се 

намира в урегулиран поземлен 

имот (УПИ) Х-208, отреден 

”За кметство, ресторант с 

тераса, Поща и АТЦ” в 

квартал 2 по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Кулина вода, утвърден със 

Заповед №939/1989 год. на 

Кмета на община Белене. 

2. 1/8 идеална част от 

Административна сграса, 

разположена на етажа на 

кметството в с.Кулина вода, 

състояща се от една стая с 

площ 13,50 кв.м и съответно 

1/8 идеална част от Коридор, 

стълбище и мазе в с.Кулина 

вода, УПИ Х-208, стр.кв.2 по 

плана на селото.” 

КМЕТСТВО КУЛИНА 

ВОДА 

с.Кулина вода, 

община Белене, 

УПИ Х-208, 

стр.кв.2 
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475.  

2639/03.04.2

007 

частна 

ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ ІХ-127 

с площ 830,0 кв.м и 

ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ Х-127 с 

площ 745,0 кв.м и двата в 

стр.кв.99, актувани с АДС 

№1534/22.03.1955 год. 

(ОПС върху двата имота на 

Петър Неделчев Събев от 

с.Деков, община Белене, ЕГН 

4106251426) 

с.Деков, община 

Белене, УПИ ІХ-

127 и УПИ Х-127, 

стр-кв.99 

 

476.  

2640/14.05.2

007 

частна 

Дворно място от 790,0 кв.м по 

стария план, актувано с АДС 

№381/01.02.1951 год., 

съставляващо УПИ І-250, 

кв.49 по действащия план на 

с.Татари, целия с площ 1700,0 

кв.м 

(”БЕЛТЕХ” ЕООД –

гр.Белене) 

с.Татари, община 

Белене, УПИ І-250, 

стр.кв.49 по плана 

на селото 

Отписан! 

Продаден 

477.  

2641/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел І в 

квартал 5 с площ 1400,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. И Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) І-182, квартал 5 

с площ 1066,0 кв.м, актуван 

АДС №1009/28.06.1960 год. 

ОПС на Потребителна 

кооперация – с.Бяла вода 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-182, стр.кв.5 

по плана на селото 

 

478.  

2642/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІ в 

квартал 5 с площ 1044,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІ-183, квартал 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-183, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 
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5 с площ 1146 кв.м, актуван 

АДС №978/28.06.1960 год. 

ОПС на Димитър Ангелов 

Стефанов 

479.  

2643/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІІ в 

квартал 5 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІІ-184, квартал 

5 с площ 934 кв.м, актуван 

АДС №1010/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Димитър 

Цакев Таков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-184, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 

 

480.  

2644/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІV в 

квартал 5 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІV-185, квартал 

5 с площ 962 кв.м, актуван 

АДС №972/02.07.1960 год. 

ОПС на Кирилка Георгиева 

Стойчева и Николай 

Цветанов Стойчев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-185, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 

 

481.  

2645/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел V в 

квартал 5 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-186, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 
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дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) V-186, квартал 

5 с площ 1057 кв.м, актуван 

АДС №973/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Димитър 

Неделчев Личев 

482.  

2646/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІ в 

квартал 5 с площ 972,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІ-187, квартал 

5 с площ 1048 кв.м, актуван 

АДС №947/16.04.1960 год. 

ОПС на Здравко Ангелов 

Стефанов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-187, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 

 

483.  

2647/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІ в 

квартал 5 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІ-188, квартал 

5 с площ 955 кв.м, актуван 

АДС №938/16.04.1960 год. 

ОПС на н-ци Петър 

Димитров Петров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-188, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 

 

484.  

2648/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІІ в 

квартал 5 с площ 973,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-189, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 
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№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІІ-189, 

квартал 5 с площ 934 кв.м, 

актуван АДС №876/01.03.1960 

год. 

ОПС на Кирилка Георгиева 

Стойчева и Николай 

Цветанов Стойчев 

485.  

2649/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІХ в 

квартал 5 с площ 957,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІХ-190, квартал 

5 с площ 980 кв.м, актуван 

АДС №1011/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Димитър 

Иванов Петков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-190, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 

 

486.  

2650/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІХ в 

квартал 5 с площ 957,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІ-192, квартал 

5 с площ 506 кв.м, актуван 

АДС №1011/28.06.1960 год. 

ОПС на Виолета Димитрова 

Иванова 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ-192, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 

 

487.  

2651/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел Х в 

квартал 5 с площ 990,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-191, 

стр.кв.5 по плана 
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с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) Х-191, квартал 

5 с площ 954 кв.м, актуван 

АДС №1012/02.06.1960 год. 

ОПС на Михаил Петров 

Флорев 

на селото 

488.  

2652/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел Х в 

квартал 5 с площ 990,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІІ-193, квартал 

5 с площ 483 кв.м, актуван 

АДС №1012/02.06.1960 год. 

ОПС на н ци Васил Игнатов 

Илиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ-193, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 

 

489.  

2653/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІІ в 

квартал 5 с площ 948,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІІІ-194, 

квартал 5 с площ 914 кв.м, 

актуван АДС №875/01.03.1960 

год. 

ОПС на н ци Кръстю 

Николаев Кръстев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІІ-194, 

стр.кв.5 по плана 

на селото 

 

490.  2654/25.06.2 Празно дворно място, с.Бяла вода,  
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007 

частна 

съставляващо парцел І в 

квартал 6 с площ 680,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) І-195, квартал 6 

с площ 684 кв.м, актуван АДС 

№1014/28.06.1960 год. 

ОПС на Петър Борисов 

Симеонов 

община Белене, 

УПИ І-195, стр.кв.6 

по плана на селото 

491.  

2655/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІ в 

квартал 6 с площ 660,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІ-196, квартал 

6 с площ 696 кв.м, актуван 

АДС №1015/28.06.1960 год. 

ОПС на Асен Стефанов 

Димитров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-196, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 

 

492.  

2656/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІІ в 

квартал 6 с площ 717,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІІ-197, квартал 

6 с площ 750 кв.м, актуван 

АДС №1016/28.06.1960 год. 

ОПС на Стефан Киринов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-197, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 
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Филипов 

493.  

2657/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІV в 

квартал 6 с площ 1055,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІV-198, квартал 

6 с площ 1014 кв.м, актуван 

АДС №977/27.06.1960 год. 

ОПС на Павел Неделчев 

Ангелов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-198, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 

 

494.  

2658/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел V в 

квартал 6 с площ 1050,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

год. за дворищната регулация 

– УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) V-199, квартал 

6 с площ 1029 кв.м, актуван 

АДС №1017/28.06.1960 год. 

ОПС на Петър Кирилов 

Филипов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-199, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 

 

495.  

2659/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІ в 

квартал 6 с площ 1100,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІ-200, квартал 

6 с площ 684 кв.м, актуван 

АДС №1018/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Юлиян Такев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-200, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 
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Цаков 

496.  

2660/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІ в 

квартал 6 с площ 957,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІ-201, квартал 

6 с площ 1053 кв.м, актуван 

АДС №1297/26.05.1960 год. 

ОПС на Давид Стефанов 

Ангелов (Иван Костадинов 

Пашов) 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-201, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 

Отписан! 

Продаден 

497.  

2661/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІІ в 

квартал 6 с площ 974,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

год. за дворищната регулация 

– УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІІ-202, 

квартал 6 с площ 976 кв.м, 

актуван АДС №549/19.02.1960 

год. 

ОПС на н-ци Тодор 

Николаев Радев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-202, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 

 

498.  

2662/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІХ в 

квартал 6 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІХ-203, квартал 

6 с площ 1016 кв.м, актуван 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-203, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 

Отписан! 

Продаден 
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АДС №540/19.02.1960 год. 

ОПС на н-ци Асен Христов 

Симеонов 

(Лилия Асенова Христова) 

499.  

2663/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел Х в 

квартал 6 с площ 1200,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) Х-204, квартал 

6 с площ 1095 кв.м, актуван 

АДС №1019/28.06.1960 год. 

ОПС на Георги Ангелов 

Гергицов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-204, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 

 

500.  

2664/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІ в 

квартал 6 с площ 824,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

год. за дворищната регулация 

– УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІ-205, квартал 

6 с площ 932 кв.м, актуван 

АДС №1020/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Миладин 

Петров Иванов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ-205, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 

 

501.  

2665/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІІ в 

квартал 6 с площ 870,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІІ-206, квартал 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ-206, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 
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6 с площ 818 кв.м, актуван 

АДС №1021/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Кирил 

Николов Христов 

502.  

2666/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІІІ в 

квартал 6 с площ 860,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІІІ-207, 

квартал 6 с площ 801 кв.м, 

актуван АДС №943/16.04.1960 

год. 

ОПС на н-ци Христо 

Николов Христов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІІ-207, 

стр.кв.6 по плана 

на селото 

 

503.  

2667/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел І в 

квартал 11 с площ 988,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) І-177, квартал 

11 с площ 965 кв.м, актуван 

АДС №1064/02.07.1960 год. 

ОПС на Георги Николов 

Господинов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-177, 

стр.кв.11 по плана 

на селото 

 

504.  

2668/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІ в 

квартал 11 с площ 1030,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-176, 

стр.кв.11 по плана 

на селото 
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дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІ-176, квартал 

11 с площ 978 кв.м, актуван 

АДС №545/19.02.1960 год. 

ОПС на Димитър Христов 

Филипов 

505.  

2669/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІІ в 

квартал 11 с площ 877,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІІ-175, квартал 

11 с площ 877 кв.м. 

ОПС на н-ци Кръстю 

Минков Камбуров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-175, 

стр.кв.11 по плана 

на селото 

 

506.  

2670/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІV в 

квартал 11 с площ 1420,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІV-174, квартал 

11 с площ 1416 кв.м, актуван 

АДС №1299/12.04.1960 год. 

ОПС на Бойко Димитров 

Атанасов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-174, 

стр.кв.11 по плана 

на селото 

 

507.  

2671/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел V в 

квартал 11 с площ 950,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-173, 

стр.кв.11 по плана 

на селото 
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№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) V-173, квартал 

11 с площ 951 кв.м, актуван 

АДС №1092/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Пенко Ненцев 

Генчев 

508.  

2672/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІ в 

квартал 11 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІ-172, квартал 

11 с площ 923 кв.м, актуван 

АДС №1065/02.07.1960 год. 

ОПС на Николай Цветанов 

Атанасов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-172, 

стр.кв.11 по плана 

на селото 

 

509.  

2673/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІ в 

квартал 11 с площ 1030,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІ-181, квартал 

11 с площ 927 кв.м, актуван 

АДС №553/19.02.1960 год. 

ОПС на Георги Димитров 

Георгиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-181, 

стр.кв.11 по плана 

на селото 

 

510.  

2674/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІІ в 

квартал 11 с площ 882,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-180, 

стр.кв.11 по плана 

на селото 
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вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІІ-180, 

квартал 11 с площ 882 кв.м, 

актуван АДС 

№1300/26.05.1960 год. 

ОПС на Павлин Любенов 

Иванчев 

511.  

2675/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІХ в 

квартал 11 с площ 1280,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІХ-179, квартал 

11 с площ 1239 кв.м, актуван 

АДС №979/27.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Асен Петров 

Илиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-179, 

стр.кв.11 по плана 

на селото 

 

512.  

2676/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел Х в 

квартал 11 с площ 850,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) Х-178, квартал 

11 с площ 881 кв.м, актуван 

АДС №1066/02.07.1960 год. 

ОПС на Павел Кръстев 

Николов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-178, 

стр.кв.11 по плана 

на селото 

 

513.  

2677/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел І в 

квартал 15 с площ 968,0 кв.м 

по стария регулационен план 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-163, 

стр.кв.15 по плана 
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на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) І-163, квартал 

15 с площ 904 кв.м, актуван 

АДС №1867/01.04.1962 год. 

ОПС на н-ци Димитър 

Тодоров Радев 

на селото 

514.  

2678/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІ в 

квартал 15 с площ 931,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІ-164, квартал 

15 с площ 948 кв.м, актуван 

АДС №1869/01.04.1962 год. 

ОПС на н-ци Младен 

Ангелов Савов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-164, 

стр.кв.15 по плана 

на селото 

 

515.  

2679/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІІ в 

квартал 15 с площ 986,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІІ-165, квартал 

15 с площ 992 кв.м, актуван 

АДС №1868/01.04.1962 год. 

ОПС на Крум Ангелов 

Савов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-165, 

стр.кв.15 по плана 

на селото 

 

516.  
2680/25.06.2

007 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІV в 

с.Бяла вода, 

община Белене, 
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частна квартал 15 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІV-166, квартал 

15 с площ 973 кв.м, актуван 

АДС №2263/28.01.1963 год. 

ОПС на н-ци Кирил Илиев 

Спасов 

УПИ ІV-166, 

стр.кв.15 по плана 

на селото 

517.  

2681/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел V в 

квартал 15 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) V-167, квартал 

15 с площ 1024 кв.м, актуван 

АДС №1864/18.04.1962 год. 

ОПС на Александър 

Стоянов Голев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-167, 

стр.кв.15 по плана 

на селото 

 

518.  

2682/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІ в 

квартал 15 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІ-168, квартал 

15 с площ 987 кв.м, актуван 

АДС №2262/28.01.1963 год. 

ОПС на Кольо Павлов 

Колев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-168, 

стр.кв.15 по плана 

на селото 
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519.  

2683/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІ в 

квартал 15 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІ-169, квартал 

15 с площ 986 кв.м, актуван 

АДС №1866/18.04.1962 год. 

ОПС на Кирил Владимиров 

Гергицов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-169, 

стр.кв.15 по плана 

на селото 

 

520.  

2684/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІІ в 

квартал 15 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІІ-170, 

квартал 15 с площ 948 кв.м, 

актуван АДС 

№1865/18.04.1962 год. 

ОПС на н-ци Крум Иванов 

Божинов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-170, 

стр.кв.15 по плана 

на селото 

 

521.  

2685/25.06.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІІ в 

квартал 15 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІХ-171, квартал 

15 с площ 970 кв.м, актуван 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-171, 

стр.кв.15 по плана 

на селото 
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АДС №1865/18.04.1962 год. 

ОПС на Георги Славов 

Кръстев 

522.  

2686/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІ в 

квартал 7 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІ-210, квартал 

7 с площ 1002 кв.м, актуван 

АДС №1023/28.06.1960 год. 

ОПС на Васил Енев Копчев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-210, 

стр.кв.7 по плана 

на селото 

 

523.  

2687/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІІ в 

квартал 7 с площ 1130,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІІ-211, квартал 

7 с площ 640 кв.м, актуван 

АДС №940/16.04.1960 год. 

ОПС на Цветан Пасков 

Георгиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-211, 

стр.кв.7 по плана 

на селото 

 

524.  

2688/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІ в 

квартал 7 с площ 600,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІ-212, квартал 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ-212, 

стр.кв.7 по плана 

на селото 
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7 с площ 657 кв.м, актуван 

АДС №2260/28.01.1960 год. 

ОПС на н-ци Стефан 

Симеонов Видолов 

525.  

2689/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІV в 

квартал 7 с площ 988,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІV-213, квартал 

7 с площ 1108 кв.м, актуван 

АДС №1028/02.07.1960 год. 

ОПС на Ангел Георгиев 

Веселинов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-213, 

стр.кв.7 по плана 

на селото 

 

526.  

2690/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел V в 

квартал 7 с площ 1012,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) V-217, квартал 

7 с площ 992 кв.м, актуван 

АДС №1029/02.07.1960 год. 

ОПС на Цветан 

Александров Върбанов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-217, 

стр.кв.7 по плана 

на селото 

 

527.  

2691/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІ в 

квартал 7 с площ 994,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-218, 

стр.кв.7 по плана 

на селото 
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УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІ-218, квартал 

7 с площ 1200 кв.м, актуван 

АДС №1030/02.07.1960 год. 

ОПС на Георги Иванов 

Божинов 

528.  

2692/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІ в 

квартал 7 с площ 1070,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІ-219, квартал 

7 с площ 1050 кв.м, актуван 

АДС №1031/02.06.1960 год. 

ОПС на Цончо Илиев 

Коснишев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-219, 

стр.кв.7 по плана 

на селото 

 

529.  

2693/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІХ в 

квартал 7 с площ 1144,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІІ-216, 

квартал 7 с площ 1098 кв.м, 

актуван АДС 

№1032/02.06.1960 год. 

ОПС на Симеон 

Александров Найденов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-216, 

стр.кв.7 по плана 

на селото 

 

530.  

2694/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІІ в 

квартал 7 с площ 1114,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-215, 

стр.кв.7 по плана 

на селото 
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№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІХ-215, квартал 

7 с площ 1140 кв.м, актуван 

АДС №1140/19.02.1960 год. 

ОПС на н-ци Владимир 

Любенов Давидов (Любен 

Владимиров Давидов) 

531.  

2695/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел Х в 

квартал 7 с площ 850,0 кв.м по 

стария регулационен план на 

с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) Х-214, квартал 

7 с площ 1090 кв.м, актуван 

АДС №1033/02.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Неделчо 

Стойков Иванов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-214, 

стр.кв.7 по плана 

на селото 

 

532.  

2696/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел І в 

квартал 16 с площ 1098,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) І-220, квартал 

16 с площ 1050 кв.м, актуван 

АДС №1080/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Крум Давидов 

Неделчев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-220, 

стр.кв.16 по плана 

на селото 

 

533.  

2697/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІ в 

квартал 16 с площ 1140,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-221, 

стр.кв.16 по плана 

на селото 

 



 69 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІ-221, квартал 

16 с площ 1121 кв.м, актуван 

АДС №1081/02.07.1960 год. 

ОПС на Атанас Великов 

Николаев 

534.  

2698/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІІ в 

квартал 16 с площ 1025,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІІ-222, квартал 

16 с площ 997 кв.м, актуван 

АДС №1082/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Стоил 

Богданов Котев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-222, 

стр.кв.16 по плана 

на селото 

 

535.  

2699/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІV в 

квартал 16 с площ 1025,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІV-223, квартал 

16 с площ 1013 кв.м, актуван 

АДС №550/19.02.1960 год. 

ОПС на Георги Русанов 

Анков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-223, 

стр.кв.16 по плана 

на селото 

 

536.  

2700/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел V в 

квартал 16 по стария 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-224, 
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регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) V-224, квартал 

16 с площ 1013,0 кв.м, актуван 

АДС №1083/02.07.1960 год. 

ОПС на Здравко Минков 

Станчев 

стр.кв.16 по плана 

на селото 

537.  

2701/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІ в 

квартал 16 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІ-225, квартал 

16 с площ 1026,0 кв.м, актуван 

АДС №1084/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Димитър 

Минков Станчев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-225, 

стр.кв.16 по плана 

на селото 

 

538.  

2702/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІ в 

квартал 16 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІ-231, квартал 

16 с площ 1018,0 кв.м, актуван 

АДС №1085/02.07.1960 год. 

ОПС на Христо Николаев 

Господинов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-231, 

стр.кв.16 по плана 

на селото 

 

539.  

2703/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІІ в 

квартал 16 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-230, 

стр.кв.16 по плана 

 



 71 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІІ-230, 

квартал 16 с площ 1028,0 кв.м, 

актуван АДС 

№1086/02.07.1960 год. 

ОПС на Христо Юлиянов 

Такев 

на селото 

540.  

2704/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІХ в 

квартал 16 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІХ-229, квартал 

16 с площ 1000,0 кв.м, актуван 

АДС №1087/02.07.1960 год. 

ОПС на Петър Георгиев 

Ангелов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-229, 

стр.кв.16 по плана 

на селото 

 

541.  

2705/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел Х в 

квартал 16 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) Х-228, квартал 

16 с площ 900,0 кв.м, актуван 

АДС №1088/02.07.1960 год. 

ОПС на Илия Борисов 

Антонов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-228, 

стр.кв.16 по плана 

на селото 

 

542.  

2706/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІ в 

квартал 16 с площ 1000,0 кв.м 

по стария регулационен план 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ-227, 

стр.кв.16 по плана 
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на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІ-227, квартал 

16 с площ 1124,0 кв.м, актуван 

АДС №948/16.04.1960 год. 

ОПС на Димитър Стефанов 

Върбанов 

на селото 

543.  

2707/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІІ в 

квартал 16 с площ 1114,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІІ-226, квартал 

16 с площ 1025,0 кв.м, актуван 

АДС №546/19.02.1960 год. 

ОПС на Атанас Димитров 

Янков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ-226, 

стр.кв.16 по плана 

на селото 

 

544.  

2708/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІІІ в 

квартал 17 с площ 1050,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІІІ-248, квартал 

17 с площ 1090,0 кв.м, актуван 

АДС №1090/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Кирил Тодоров 

Диков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-248, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

545.  
2709/17.07.2

007 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІV в 

с.Бяла вода, 

община Белене, 
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частна квартал 17 с площ 1050,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІV-249, квартал 

17 с площ 568,0 кв.м, актуван 

АДС №1091/02.07.1960 год. 

ОПС на Мита Маноилова 

Цветанова 

УПИ ІV-249, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

546.  

2710/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел V в 

квартал 17 с площ 940,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) V-245, квартал 

17 с площ 951,0 кв.м, актуван 

АДС №544/19.02.1960 год. 

ОПС на Петър Петров 

Върбанов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-245, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

547.  

2711/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІ в 

квартал 17 с площ 990,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІ-244, квартал 

17 с площ 1024,0 кв.м, актуван 

АДС №1299/12.04.1960 год. 

ОПС на н-ци Борис 

Цветанов Стефанов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-244, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 
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548.  

2712/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІ в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІ-243, квартал 

17 с площ 1183,0 кв.м, актуван 

АДС №1092/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Цветан 

Николов Пътев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-243, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

549.  

2713/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел VІІІ в 

квартал 17 с площ 1168,0 кв.м 

по стария регулационен план 

на с.Бяла вода, а по сега 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№300-4-5/2002 год. и Заповед 

№1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) VІІІ-242, 

квартал 17 с площ 1195,0 кв.м, 

актуван АДС №547/19.02.1960 

год. 

ОПС на Кирил Йосифов 

Голчев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-242, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

550.  

2714/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ІХ в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ІХ-241, квартал 

17 с площ 1170,0 кв.м, актуван 

АДС №1093/02.07.1960 год. 

ОПС на Евдокси Крумов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-241, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 



 75 

Ламбев 

551.  

2715/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел Х в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) Х-240, квартал 

17 с площ 1195,0 кв.м, актуван 

АДС №1094/02.07.1960 год. 

ОПС на Цветан Димитров 

Недков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-240, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

552.  

2716/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІ в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІ-239, квартал 

17 с площ 1095,0 кв.м, актуван 

АДС №1095/02.07.1960 год. 

ОПС на Илия Великов 

Недков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ-239, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

553.  

2717/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІІ в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІІ-238, квартал 

17 с площ 932,0 кв.м, актуван 

АДС №1096/02.07.1960 год. 

ОПС на Кирил Миланов 

Атанасов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ-238, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 
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554.  

2718/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІІІ в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІІІ-237, 

квартал 17 с площ 872,0 кв.м, 

актуван АДС 

№1097/02.07.1960 год. 

ОПС на Тодор Иванов 

Божанов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІІ-237, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

555.  

2719/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХІV в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХІV-236, 

квартал 17 с площ 800,0 кв.м, 

актуван АДС 

№1098/02.07.1960 год. 

ОПС на Магдалена Иванова 

Божинова 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІV-236, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

556.  

2720/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХV в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХV-235, 

квартал 17 с площ 821,0 кв.м, 

актуван АДС 

№1099/02.07.1960 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХV-235, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 
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ОПС на Илия Николаев 

Господинов 

557.  

2721/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХVІ в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХVІ-234, 

квартал 17 с площ 940,0 кв.м, 

актуван АДС 

№1100/02.07.1960 год. 

ОПС на Цветан Енев Копчев 

(Евгения Цв.Ватафова 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІ-234, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

558.  

2722/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХVІІ в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХVІІ-233, 

квартал 17 с площ 985,0 кв.м, 

актуван АДС 

№1101/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Илия Ангелов 

Цветков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІІ-233, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

559.  

2723/17.07.2

007 

частна 

Празно дворно място, 

съставляващо парцел ХVІІІ в 

квартал 17 по стария 

регулационен план на с.Бяла 

вода, а по сега действащия 

подробен устройствен план на 

с.Бяла вода, утвърден със 

Заповед №300-4-5/2002 год. и 

Заповед №1392/1951 год. за 

дворищната регулация – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (УПИ) ХVІІІ-232, 

квартал 17 с площ 540,0 кв.м, 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІІІ-232, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 
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актуван АДС 

№1102/02.07.1960 год. 

ОПС на Борис Илиев 

Борисов 

560.  

2724/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

723,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

1098,0 кв.м/, съставляващо 

парцел І в квартал 17 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1298/16.04.1960 год. 

ОПС на Симеон 

Александров Ангелов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-216, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

561.  

2725/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

1050,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

992,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІІ в квартал 17 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1089/02.07.1960 год. 

ОПС на Цветан 

Александров Върбанов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-217, 

стр.кв.17 по плана 

на селото 

 

562.  

2726/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

871,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

532,0 кв.м/, съставляващо 

парцел І в квартал 9 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1035/02.06.1960 год. 

ОПС на Атанас Найденов 

Георгиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-258, стр.кв.9 

по плана на селото 

 

563.  

2727/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

847,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

676,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІІ в квартал 9 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1036/02.06.1960 год. 

ОПС на Стоил Евдокиев 

Тодоров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-259, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 

 

564.  

2728/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

716,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

760,0 кв.м/, съставляващо 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-260, 

стр.кв.9 по плана 
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парцел ІІІ в квартал 9 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1037/02.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Неделчо 

Димитров Драмбъзов 

на селото 

565.  

2729/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

780,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

784,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІV в квартал 9 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1038/02.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Ангел Борисов 

Иванов (Огнян Кирилов 

Георгиев – н.а. №32/2006 

год.) 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-261, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 

 

566.  

2730/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

820,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

808,0 кв.м/, съставляващо 

парцел V в квартал 9 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1039/02.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Асен Димитров 

Николов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-262, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 

 

567.  

2731/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

756,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

838,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІІІ в квартал 9 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1040/02.06.1960 год. 

ОПС на Божин Кръстев 

Божинов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-263, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 

 

568.  

2732/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

777,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

1085,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІІІ в квартал 9 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1041/02.07.1960 год. 

ОПС на Христо Банков 

Върбанов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-250, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 
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569.  

2733/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

740,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

1130,0 кв.м/, съставляващо 

парцел VІІІ в квартал 9 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1042/02.07.1960 год. 

ОПС на Николай Кръстев 

Спасов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-251, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 

 

570.  

2734/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

740,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

1445,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІХ в квартал 9 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1043/02.07.1960 год. 

ОПС на Петър Богданов 

Василев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-252, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 

 

571.  

2735/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

800,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

882,0 кв.м/, съставляващо 

парцел Х в квартал 9 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1044/12.07.1960 год. 

ОПС на Гаврил Николаев 

Атанасов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-253, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 

 

572.  

2736/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

800,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

900,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІ в квартал 9 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1045/12.07.1960 год. 

ОПС на Оля Петкова 

Николова 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ-254, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 

 

573.  

2737/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

740,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

704,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІІ в квартал 9 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1046/02.06.1960 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ-255, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 
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ОПС на н-ци Кръстю 

Цветанов Стефанов 

574.  

2738/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

740,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

682,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІІІ в квартал 9 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№949/15.05.1960 год. 

ОПС на Елеонора Кирилова 

Маринова и на н-ци Илия 

Маринов Чернев-

н.а.№238/1992 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІІ-256, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 

 

575.  

2739/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

577,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

527,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІV в квартал 9 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1047/02.07.1960 год. 

ОПС на Георги Георгиев 

Дамянов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІV-257, 

стр.кв.9 по плана 

на селото 

 

576.  

2740/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

612,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

638,0 кв.м/, съставляващо 

парцел І в квартал 1 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№985/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Марко 

Христов Симеонов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-283, стр.кв.1 

по плана на селото 

 

577.  

2741/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

639,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

635,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІІ в квартал 1 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№986/28.06.1960 год. 

ОПС на Георги Николов 

Георгиев и Даниел Николов 

Георгиев-н.а.№516/1994 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-282, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

578.  

2742/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

792,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-281, 
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775,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІІІ в квартал 1 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№987/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Ангел 

Атанасов Филипов 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

579.  

2743/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

792,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

790,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІV в квартал 1 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№988/28.06.1960 год. 

ОПС на Захари Кирилов 

Филипов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-280, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

580.  

2744/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

922,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

794,0 кв.м/, съставляващо 

парцел V в квартал 1 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№989/28.06.1960 год. 

ОПС на Петър Калев 

Петров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-279, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

581.  

2745/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

792,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

810,0 кв.м/, съставляващо 

парцел VІ в квартал 1 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№990/28.06.1960 год. 

ОПС на Елисавета Янкова 

Чунева 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-278, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

582.  

2746/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

792,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

786,0 кв.м/, съставляващо 

парцел VІІ в квартал 1 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№991/28.06.1960 год. 

ОПС на Христо Христов 

Филипов (Сениха Нури 

Маринова-н.а. №173/2003 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-277, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 
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год.) 

583.  

2747/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

630,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

649,0 кв.м/, съставляващо 

парцел VІІІ в квартал 1 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№992/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Димитър 

Апостолов Георгиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-276, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

584.  

2748/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

612,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

643,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІХ в квартал 1 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№993/28.06.1960 год. 

ОПС на Николай 

Александров Върбанов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-275, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

585.  

2749/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

647,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

628,0 кв.м/, съставляващо 

парцел Х в квартал 1 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№994/28.06.1960 год. 

ОПС на Георги Блажев 

Панков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-274, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

586.  

2750/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

640,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

633,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІ в квартал 1 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№995/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Ангел 

Неделчев Атанасов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ-273, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

587.  

2751/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

595,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

590,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІІ в квартал 1 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ-272, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 
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№996/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Любен 

Владимиров Иванов 

588.  

2752/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

612,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

638,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІІІ в квартал 1 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№997/28.06.1960 год. 

ОПС на Гина Георгиева 

Любенова 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІІ-271, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

589.  

2753/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

810,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

820,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІV в квартал 1 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№998/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Иван Атанасов 

Блажев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІV-270, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

590.  

2754/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

810,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

794,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХVІ в квартал 1 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1000/28.06.1960 год. 

ОПС на Иван Енев Иванов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІ-268, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

591.  

2755/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

621,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

780,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХVІІ в квартал 1 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1006/28.06.1960 год. 

ОПС на н-ци Петър 

Божинов Илиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІІ-267, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

592.  

2756/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

810,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

619,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХVІІІ в квартал 1 по 

плана на с.Бяла вода, община 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІІІ-264, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 
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Белене, актувано АДС 

№1007/28.06.1960 год. 

ОПС на Камен Петров 

Климентов 

593.  

2757/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

639,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

637,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІХ в квартал 1 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1005/28.06.1960 год. 

ОПС на Кирил Крумов 

Георгиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІХ-265, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

594.  

2758/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

656,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

640,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХХ в квартал 1 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1004/28.06.1960 год. 

ОПС на Александър 

Любенов Начев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХХ-266, 

стр.кв.1 по плана 

на селото 

 

595.  

2759/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

780,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

586,0 кв.м/, съставляващо 

парцел І в квартал 10 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1048/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Кръстю 

Божинов Илиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-294, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

596.  

2760/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

740,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

690,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІІ в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1049/02.07.1960 год. 

ОПС на Николай Ламбев 

Йорданов (Здравко 

Николаев Ламбев-н.а. 

№130/2006 год.) 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-295, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

597.  
2761/13.08.2

007 

Празно дворно място с площ 

830,0 кв.м /съгласно скица 

с.Бяла вода, 

община Белене, 
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частна №113/21.02.07 год. площта е 

725,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІІІ в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1050/02.07.1960 год. 

ОПС на Валентина 

Кирилова Матова 

УПИ ІІІ-296, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

598.  

2762/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

685,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

719,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІV в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1051/02.07.1960 год. 

ОПС на Кирил Любенов 

Начев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-297, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

599.  

2763/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

800,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

750,0 кв.м/, съставляващо 

парцел V в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1052/02.07.1960 год. 

ОПС на Миглена Йорданова 

Ангелова и Валентин 

Георгиев Ангелов – 

н.а.№538/1993 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-284, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

600.  

2764/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

740,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

843,0 кв.м/, съставляващо 

парцел VІ в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1053/02.07.1960 год. 

ОПС на Георги Пенев 

Христов (Кръстю Николов 

Раданов – н.а. №81/2004 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-285, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

601.  

2765/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

693,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

688,0 кв.м/, съставляващо 

парцел VІІ в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-286, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 
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№1056/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Ангел 

Макавеев Димов 

602.  

2766/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

957,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

993,0 кв.м/, съставляващо 

парцел VІІІ в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1057/02.07.1960 год. 

ОПС на Климент Георгиев 

Йорданов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-287, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

603.  

2767/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

734,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

954,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ІХ в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1058/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Богдан Петров 

Иванов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-288, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

604.  

2768/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

744,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

834,0 кв.м/, съставляващо 

парцел Х в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1059/02.07.1960 год. 

ОПС на Симеон Стоилов 

Петров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-289, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

605.  

2769/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

646,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

905,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІ в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1060/02.07.1960 год. 

ОПС на Георги Василев 

Русанов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ-290, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

606.  

2770/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

680,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

609,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІІ в квартал 10 по 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ-291, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 
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плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1061/02.07.1960 год. 

ОПС на н-ци Спас Иванов 

Велев 

607.  

2771/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

540,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

536,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІІІ в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1062/02.07.1960 год. 

ОПС на Димитър Милинов 

Бинчев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІІ-292, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

608.  

2772/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

550,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

670,0 кв.м/, съставляващо 

парцел ХІV в квартал 10 по 

плана на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1063/02.07.1960 год. 

ОПС на Иван Милинов 

Бинчев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІV-293, 

стр.кв.10 по плана 

на селото 

 

609.  

2773/13.08.2

007 

частна 

Празно дворно място с площ 

5578,0 кв.м /съгласно скица 

№113/21.02.07 год. площта е 

5578,0 кв.м/, съставляващо 

парцел І в квартал 8 по плана 

на с.Бяла вода, община 

Белене, актувано АДС 

№1034/02.06.1960 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-9545, 

стр.кв.8 по плана 

на селото 

 

610.  

2774/20.08.2

007 

частна 

Урегулиран паземлен имот 

(УПИ) VІ-1249, стр.кв.2 

/Промишлена зона/ с площ 

11500,0 кв.м по плана на 

гр.Белене, отреден ”За 

производствени складове” 

(СД ”Мистрал-ТСС-

Стоянова, Стоянов” – 

гр.Козлодуй) 

гр.Белене, УПИ VІ-

1249, стр.кв.2 по 

плана на града 

/Промишлена зона/ 

Отписан! 

Продаден 

611.  

2775/23.08.2

007 

частна 

ЕЛЕМЕНТ с площ 85,0 кв.м от 

улица ”Войнишка” придаваем 

към поземлен имот с 

Кадастрален №2033 с площ 

650 кв.м, отреден ”За 

индивидуално жилищно 

гр.Белене, УПИ VІ-

2033, стр.кв.122 по 

плана на града 

 

Отписан! 

Продаден 
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строителство” – частна 

собственост на 

”ПАДИВОРИ” ООД – 

гр.Белене 

612.  

2783/20.08.2

007 

частна 

Реална част с площ 180,0 кв.м 

от административна сграда на 

първия етаж ведно с 

принадлежащото избено 

помещение и парокотелно 

помещение в гр.Белене, 

ул.”Иван Вазов” №1, УПИ 

VІІ-164, стр.кв.47 по плана на 

града, актуван с Акт за 

държавна собственост (АДС) 

№488/08.07.1993 год. и Акт за 

държавна собственост (АДС) 

№386/10.07.1991 год. 

Офис №1 - 80,0 кв.м 

Офис №2 - 36,0 кв.м-ГЕРБ 

Офис №3 - 76,0 кв.м 

БИВША СГРАДА АПК 

гр.Белене, ул.”Иван 

Вазов” №1, УПИ 

VІІ-164, стр.кв.47 

по плана на града 

38940,30 

(№1-16225,10, 

№2-7301,30 и 

№3-15413,90) 

613.  

2784/20.08.2

007 

частна 

Реална част от 

административна сграда на 

два етажа цялата със ЗП – 

110,0 кв.м и РЗП – 220,0 кв.м в 

гр.Белене, ул.”Иван Вазов” 

№6, УПИ V-178, стр.кв.42 по 

плана на града съгласно Акт за 

държавна собственост (АДС) 

№487/08.07.1993 год., Акт за 

държавна собственост (АДС) 

№387/10.07.1991 год. и Акт за 

държавна собственост (АДС) 

№104/17.03.1975 год. 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА 

ЗЕМЕДЕЛИЕ И БЮРО ПО 

ТРУДА 

гр.Белене, ул.”Иван 

Вазов” №6, УПИ 

V-178, стр.кв.42 по 

плана на града 

 

614.  

2785/01.10.2

007 

частна 

ДВОРНО МЯСТО пл.№350, 

стр.кв.8 с площ 1310,0 кв.м 

/идентично с УПИ V-933 с 

площ 537,0 и част от УПИ ІV-

375 с площ 773,0 кв.м, 

стр.кв.8б по сега действащия 

план на гр.Белене/, актуван с 

Акт за държавна собственост 

(АДС) №277/06.01.1982 год. 

гр.Белене, 

ул.”Бенковска” , 

УПИ V-933, 

стр.кв.8б по плана 

на града 

 

615.  
2786/11.10.2

007 

500,0 кв.м идеални части от 

поземлен имот №857, целия с 

гр.Белене, УПИ І и 

УПИ ІІІ, 

Инв№347 

2200,0 
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частна площ 7016 кв.м, находящ се в 

гр.Белене, община Белене, 

стр.кв.106а, съгласно 

кадастрален план, одобрен със 

Заповед №300-4-4/2002 год. по 

скица №64/26.01.2007 год. на 

ОбТС-гр.Белене, а съгласно 

регулационния план, одобрен 

със Заповед №938/1988 год. 

представляващ 500,0 кв.м 

идеални части от недвижим 

имот – земя в гр.Белене, УПИ 

І и УПИ ІІІ, стр.кв.106а по 

плана на града по н.а.№90, т.5, 

д.№491/2004 год. на нотариус 

Христо Кулев с район на 

действие Районен съд – 

гр.Левски с рег.№021 на 

Нотариалната камара 

ДО СТАДИОН И 

АВТОГАРА 

стр.кв.106а плана 

на града 

616.  

2787/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХІ в квартал 2 с 

площ 720,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№65/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ, стр.кв.2 

по плана на селото 

 

617.  

2788/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХІІ в квартал 2 с 

площ 720,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№65/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ, стр.кв.2 

по плана на селото 

 

618.  

2789/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХІІІ в квартал 2 

с площ 640,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№65/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІІ, стр.кв.2 

по плана на селото 
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619.  

2790/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХІV в квартал 2 

с площ 660,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№65/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІV, стр.кв.2 

по плана на селото 

 

620.  

2791/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХV в квартал 2 

с площ 620,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№65/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХV, стр.кв.2 

по плана на селото 

 

621.  

2792/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХVІ в квартал 2 

с площ 640,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№65/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІ, стр.кв.2 

по плана на селото 

 

622.  

2793/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ V в квартал 14 с 

площ 680,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№60/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

623.  

2794/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ VІ в квартал 14 

с площ 700,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№60/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

624.  

2795/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ VІІ в квартал 14 

с площ 720,0 кв.м по 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ, стр.кв.14 
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действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№60/24.04.1972 год. 

по плана на селото 

625.  

2796/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ VІІІ в квартал 

14 с площ 800,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№60/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

626.  

2797/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ІХ в квартал 14 

с площ 840,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№60/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

627.  

2798/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ Х в квартал 14 с 

площ 700,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№60/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

628.  

2799/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХІ в квартал 14 

с площ 650,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№60/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

629.  

2800/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХІІ в квартал 14 

с площ 680,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ, стр.кв.14 

по плана на селото 
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№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№60/24.04.1972 год. 

630.  

2801/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХІІІ в квартал 

14 с площ 610,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№61/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІІ, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

631.  

2802/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХІV в квартал 

14 с площ 700,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№61/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІV, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

632.  

2803/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХV в квартал 14 

с площ 700,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№61/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХV, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

633.  

2804/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХVІ в квартал 

14 с площ 700,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№61/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІ, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

634.  

2805/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХVІІ в квартал 

14 с площ 700,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№61/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІІ, 

стр.кв.14 по плана 

на селото 
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635.  

2806/19.11.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ /УПИ/ ХVІІІ в квартал 

14 с площ 700,0 кв.м по 

действащия подробен 

устройствен план на с.Бяла 

вода, утвърден със Заповед 

№1096/24.01.1970 год., 

актуван с АДС 

№61/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІІІ, 

стр.кв.14 по плана 

на селото 

 

636.  

2807/26.11.2

007 

частна 

ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО с 

площ 500,0 кв.м, 

съставляващо поземлен имот 

№1996, стр.кв.129, целия с 

площ 1290,0 кв.м, актуван с 

АДС №2144/10.03.1956 год. 

(РИВЪРСАЙД 

РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК - 

София) 

гр.Белене, община 

Белене, ПИ 1996, 

стр.кв.129 по плана 

на града 

Отписан! 

Продаден 

637.  

2808/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ І, кв.2 с площ 600,0 

кв.м, актуван с АДС 

№64/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І, стр.кв.2 по 

плана на селото 

 

638.  

2809/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІ, кв.2 с площ 578 

кв.м, актуван с АДС 

№4556/11.11.1970 год. 

ОПС Петър Витанов Петров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ, стр.кв.2 по 

плана на селото 

 

639.  

2810/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІІ, кв.2 с площ 620,0 

кв.м, актуван с АДС 

№4556/11.11.1970 год. 

ОПС н-ци Стефан Атанасов 

Тодоров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ, стр.кв.2 по 

плана на селото 

 

640.  

2811/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІV, кв.2 с площ 620,0 

кв.м, актуван с АДС 

№64/24.04.1972 год. 

ОПС Дечо Димитров Манов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV, стр.кв.2 

по плана на селото 

 

641.  

2812/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ V, кв.2 с площ 634,0 

кв.м, актуван с АДС 

№64/24.04.1972 год. 

ОПС Стефан Ламбев Гатев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V, стр.кв.2 по 

плана на селото 

 

642.  

2813/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ VІ, кв.2 с площ 640,0 

кв.м, актуван с АДС 

№64/24.04.1972 год. 

ОПС Димитър Петров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ, стр.кв.2 

по плана на селото 
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Борисов 

643.  

2814/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІХ, кв.2 с площ 660,0 

кв.м, актуван с АДС 

№64/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ, стр.кв.2 

по плана на селото 

 

644.  

2815/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ Х, кв.2 с площ 660,0 

кв.м, актуван с АДС 

№64/24.04.1972 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х, стр.кв.2 по 

плана на селото 

 

645.  

2816/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ І, кв.3 с площ 875,0 

кв.м, актуван с АДС 

№552/19.02.1960 год. 

ОПС Ангел Николаев 

Кръстев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-129, стр.кв.3 

по плана на селото 

 

646.  

2817/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІ, кв.3 с площ 870,0 

кв.м, актуван с АДС 

№548/19.02.1960 год. 

ОПС Софрони Юлиянов 

Христанов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-128, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

647.  

2818/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІІ, кв.3 с площ 875,0 

кв.м, актуван с АДС 

№937/16.04.1960 год. 

ОПС Любомир Петров 

Климентов и Таня 

Евдодсиева Климентова 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-127, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

648.  

2819/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІV, кв.3 с площ 875,0 

кв.м, актуван с АДС 

№552/19.02.1960 год. 

ОПС Илия Неделчев 

Николов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-126, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

649.  

2820/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ V, кв.3 с площ 1001,0 

кв.м, актуван с АДС 

№962/02.06.1960 год. 

ОПС Петър Давидов Петров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-125, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

650.  

2821/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ VІ, кв.3 с площ 1050,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1003/28.06.1960 год. 

ОПС Емил Петров Киримов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-124, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

651.  

2822/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ VІІ, кв.3 с площ 980,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1002/28.06.1960 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-123, 

стр.кв.3 по плана 
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ОПС н-ци Цветан Апостолов 

Георгиев 

на селото 

652.  

2823/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ VІІІ, кв.3 с площ 945,0 

кв.м, актуван с АДС 

№945/16.04.1960 год. 

ОПС Георги Славов 

Кръстев и Тихомир Василев 

Джамбазов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-122, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

653.  

2824/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІХ, кв.3 с площ 959,0 

кв.м, актуван с АДС 

№7/20.06.1965 год. 

ОПС Симеон Димитров 

Костадинов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-121, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

654.  

2825/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ Х, кв.3 с площ 1000,0 

кв.м, актуван с АДС 

№8/20.06.1965 год. 

ОПС Здравко Николов 

Лоринков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-120, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

655.  

2826/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХІ, кв.3 с площ 981,0 

кв.м, актуван с АДС 

№9/20.06.1965 год. 

ОПС Калин Здравков 

Лоринков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ-119, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

656.  

2827/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХІІ, кв.3 с площ 978,0 

кв.м, актуван с АДС 

№6/20.06.1965 год. 

ОПС Арсений Климентов 

Синджирлиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ-118, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

657.  

2828/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХІІІ, кв.3 с площ 872,0 

кв.м, актуван с АДС 

№5/20.06.1965 год. 

ОПС Йордана Ангелова 

Андреева 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІІ-117, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

658.  

2829/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХІV, кв.3 с площ 920,0 

кв.м, актуван с АДС 

№4/20.06.1965 год. 

ОПС Димитър Петров Колев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІV-116, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

659.  

2830/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХV, кв.3 с площ 910,0 

кв.м, актуван с АДС 

№3/20.06.1965 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХV-115, 

стр.кв.3 по плана 
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ОПС н-ци Атанас Димитров 

Денков 

на селото 

660.  

2831/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХVІ, кв.3 с площ 872,0 

кв.м, актуван с АДС 

№2/20.06.1965 год. 

ОПС Неделчо Любенов 

Божинов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХVІ-114, 

стр.кв.3 по плана 

на селото 

 

661.  

2832/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ І, кв.4 с площ 389,0 

кв.м (2180 кв.м), актуван с 

АДС №1001/28.06.1960 год. 

ЧИТАЛИЩЕ 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І, стр.кв.4 по 

плана на селото 

 

662.  

2833/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІ, кв.4 с площ 859,0 

кв.м, актуван с АДС 

№963/02.06.1960 год. 

ОПС Милин Стойков 

Атанасов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-139, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

663.  

2834/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІІ, кв.4 с площ 850,0 

кв.м, актуван с АДС 

№964/02.06.1960 год. 

ОПС Виолета Крумова 

Ангелова 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-140, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

664.  

2835/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІV, кв.4 с площ 850,0 

кв.м, актуван с АДС 

№965/02.06.1960 год. 

ОПС Любен Игнатов 

Киринов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-141, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

665.  

2836/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ V, кв.4 с площ 1020,0 

кв.м, актуван с АДС 

№939/16.04.1960 год. 

ОПС Божидар Звезделинов 

Неделчев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-142, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

666.  

2837/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ VІ, кв.4 с площ 1003,0 

кв.м, актуван с АДС 

№966/02.06.1960 год. 

ОПС н-ци Христо Димитров 

Христов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-143, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

667.  

2838/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ VІІ, кв.4 с площ 995,0 

кв.м, актуван с АДС 

№967/02.06.1960 год. 

ОПС н-ци Петър Трифонов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-144, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 
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Илиев 

668.  

2839/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ VІІІ, кв.4 с площ 875,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1008/28.06.1960 год. 

КМЕТСТВО 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-132, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

669.  

2840/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІХ, кв.4 с площ 700,0 

кв.м, актуван с АДС 

№968/02.06.1960 год. 

ОПС н-ци Димитър Христов 

Иванов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-133, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

670.  

2841/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ Х, кв.4 с площ1044,0 

кв.м, актуван с АДС 

№969/02.06.1960 год. 

ОПС Красимир Цветанов 

Прокопиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ Х-134, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

671.  

2842/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХІ, кв.4 с площ 1000,0 

кв.м, актуван с АДС 

№944/16.04.1960 год. 

ОПС Крум Младенов 

Прокопиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІ-135, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

672.  

2843/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХІІ, кв.4 с площ 1033,0 

кв.м, актуван с АДС 

№970/02.06.1960 год. 

ОПС Цветан Владимиров 

Гаврилов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІ-136, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

673.  

2844/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХІІІ, кв.4 с площ 540,0 

кв.м, актуван с АДС 

№971/02.06.1960 год. 

ОПС Маргарита Георгиева 

Ангелова 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІІІ-137, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

674.  

2845/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХІV, кв.4 с площ 526,0 

кв.м, актуван с АДС 

№971/02.06.1960 год. 

ОПС Любомир Георгиев 

Георгиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ХІV-138, 

стр.кв.4 по плана 

на селото 

 

675.  

2846/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ І, кв.12 с площ 

1016,0кв.м, актуван с АДС 

№1067/02.07.1960 год. 

ОПС Атанас Блажев Иванов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-145, 

стр.кв.12 по плана 

на селото 

 

676.  2847/10.12.2 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН с.Бяла вода,  
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007 

частна 

ИМОТ ІІ, кв.12 с площ 980 

кв.м, актуван с АДС 

№1068/02.07.1960 год. 

ОПС Коста Владимиров 

Златанов 

община Белене, 

УПИ ІІ-154, 

стр.кв.12 по плана 

на селото 

677.  

2848/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІІ, кв.12 с площ 1035,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1069/02.07.1960 год. 

ОПС Димитър Трифонов 

Бинчев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-153, 

стр.кв.12 по плана 

на селото 

 

678.  

2849/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІV, кв.12 с площ 1025,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1070/02.07.1960 год. 

ОПС н-ци Неделчо Николов 

Георгиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-152, 

стр.кв.12 по плана 

на селото 

 

679.  

2850/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ V, кв.12 с площ 943,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1071/02.07.1960 год. 

ОПС н-ци Блажо Иванов 

Веселинов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-151, 

стр.кв.12 по плана 

на селото 

 

680.  

2851/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ VІ, кв.12 с площ 1008,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1072/02.07.1960 год. 

ОПС Асен Неделчев 

Симеонов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІ-150, 

стр.кв.12 по плана 

на селото 

 

681.  

2852/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ VІІ, кв.12 с площ 

1045,0 кв.м, актуван с АДС 

№1073/02.07.1960 год. 

ОПС Иванко Монов Манков 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІ-149, 

стр.кв.12 по плана 

на селото 

 

682.  

2853/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ VІІІ, кв.12 с площ 

998,0 кв.м, актуван с АДС 

№1074/02.07.1960 год. 

ОПС Златка Ангелова 

Димитрова 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-148, 

стр.кв.12 по плана 

на селото 

 

683.  

2854/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІХ, кв.12 с площ 1047,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1075/02.07.1960 год. 

ОПС н-ци Иван Христов 

Филипов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІХ-147, 

стр.кв.12 по плана 

на селото 

 

684.  
2855/10.12.2

007 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ Х, кв.12 с площ 1023,0 

с.Бяла вода, 

община Белене, 
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частна кв.м, актуван с АДС 

№941/16.04.1960 год. 

ОПС н-ци Георги Ангелов 

Цаков 

УПИ Х-146, 

стр.кв.12 по плана 

на селото 

685.  

2856/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ І, кв.13 с площ 1062,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1076/02.07.1960 год. 

ОПС н-ци Цветан Витанов 

Петров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-158, 

стр.кв.13 по плана 

на селото 

 

686.  

2857/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІ, кв.13 с площ 1095,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1077/02.07.1960 год. 

ОПС Антон Борисов 

Антонов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-159, 

стр.кв.13 по плана 

на селото 

 

687.  

2858/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІІ, кв.13 с площ 1082,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1078/02.07.1960 год. 

ОПС Димитър Великов 

Петров 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІІ-160, 

стр.кв.13 по плана 

на селото 

 

688.  

2859/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІV, кв.13 с площ 998,0 

кв.м, актуван с АДС 

№1079/02.07.1960 год. 

ОПС Иван Николов 

Георгиев 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV-160, 

стр.кв.13 по плана 

на селото 

 

689.  

2860/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ V, кв.13 с площ 1060,0 

кв.м, актуван с АДС 

№551/19.02.1960 год. 

ОПС Ангел Димитров 

Николов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ V-162, 

стр.кв.13 по плана 

на селото 

 

690.  

2861/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ І, кв.14 с площ 1000,0 

кв.м, актуван с АДС 

№2678/05.04.1964 год. 

ОПС Георги Неделчев 

Симеонов 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І-155, 

стр.кв.14 по плана 

на селото 

 

691.  

2862/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІ, кв.14 с площ 1000,0 

кв.м, актуван с АДС 

№2679/05.04.1964 год. 

ОПС н-ци Виктория 

Николова Петкова-Илияна 

Христова Атанасова 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІІ-156, 

стр.кв.14 по плана 

на селото 

 

692.  2863/10.12.2 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН с.Бяла вода,  
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007 

частна 

ИМОТ ІІІ, кв.14 с площ 591,0 

кв.м, актуван с АДС 

№2680/05.04.1964 год. 

община Белене, 

УПИ ІІІ-157, 

стр.кв.14 по плана 

на селото 

693.  

2864/10.12.2

007 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІV, кв.14 с площ 910,0 

кв.м, актуван с АДС 

№2681/05.04.1964 год. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ ІV, стр.кв.14 

по плана на селото 

 

694.  

2865/05.02.2

008 

частна 

Незастроен жилищен парцел с 

площ 1400,0 кв.м, 

съставляващ поземлен имот 

№166, квартал 5 по стар план 

на гр.Белене, съгласно кад.Пл. 

одобрен 1963 год. и 

регулационен план, одобрен 

със Заповед №1405/1979 год. 

За имота е съставен АДС 

№326/02.02.1986 год. 

Съгласно скица 

№1115/15.01.2008 год. на 

Агенция по геодезия и 

картография на поземлен имот 

03366.601.77 /идентичен с 

имота описан в АДС 

№326/02.02.1986 год. – стар 

идентификационен номер 

№166/ по кадастралната карта, 

одобрена със Заповед №РД-

18-58/24.09.2007 год. на 

Изп.Директор на АК, имотът 

предмет на АДС 

№326/02.02.1986 год. е част от 

поземлен имот 03366.601.77 с 

площ 6819,0 кв.м (1419,0 кв.м) 

(”ТВ ИНВЕСТ” ЕООД – 

гр.Белене, БУЛСТАТ 

114076055) 

ГРЕБНА БАЗА 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификато 

03366.601.77 по 

кадастралната 

карта 

Отписан! 

Продаден 

695.  

2866/05.02.2

008 

публична 

РЕАЛНА ЧАСТ от 845,60 кв.м 

от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

№03366.602.194 по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, целия с площ 

3156,0 кв.м, ведно със 

СГРАДА №03366.602.194.6 – 

Постройка за допълващо 

застрояване /кабина/ със 

застроена площ 23,0 кв.м и 

СГРАДА №03366.602.194.7 – 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификато 

03366.602.194 по 

кадастралната 

карта 

Отписан! 

Създаден нов 

акт АПОС 

№3021 от 

29.09.2016г. 

Инв№349 

21282,0 
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Постройка за допълващо 

застрояване /екран/ със 

застроена площ 76,0 кв.м, 

актуван с АДС 

№1142/20.07.1998 год. като 

Лятно кино ”Белене” със 

застроена площ 845,60 кв.м. 

ЛЯТНО КИНО 

696.  

2867/18.02.2

008 

частна 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 

03366.602.1316 по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, одобрена със 

Заповед №РД-18-

58/24.09.2007 год. на 

Изп.Директор на АК с площ 

на поземления имот 4303,0 

кв.м. 

Имотът е актуван с АДС 

№375/16.06.2000 год. 

Стар идентификационен 

номер на имота е урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ ХХ, 

квартал 8 по ПУП на 

гр.Белене, одобрен със 

Заповед №938/1998 год., с 

площ 5450,0 кв.м. 

ДО БИВШЕ СМЕТИЩЕ 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификато 

03366.601.1316 по 

кадастралната 

карта 

Инв№350 

21712,90 

697.  

2868/25.02.2

008 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІІ с площ 1150,0 кв.м, 

стр.кв.39 по плана на с.Татари, 

отреден ”за индивидуално 

жилищно строителство” 

с.Татари, община 

Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.39 по плана 

на селото 

 

698.  

2869/25.02.2

008 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ІV-249 с площ 830,0 

кв.м, стр.кв.49 по плана на 

с.Татари, отреден ”за 

индивидуално жилищно 

строителство” 

с.Татари, община 

Белене, УПИ ІV-

249, стр.кв.49 по 

плана на селото 

 

699.  

2870/07.04.2

008 

частна 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /само 

дворното място, без сградите, 

находящи се в него/ с 

идентификатор 03366.602.164 

с площ 1519,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, одобрена със 

Заповед №РД-18-

58/24.09.2007 год. на 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификато 

03366.602.164 по 

кадастралната 

карта 

Инв№354 

9420,0 
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Изп.Директор на АК 

БИВША СГРАДА НА АТЦ 

И ОРГАНИЗАЦИИ 

700.  

2871/17.04.2

008 

публична 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 03366.602.341 

с площ 347,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, одобрена със 

Заповед №РД-18-

58/24.09.2007 год. на 

Изп.Директор на АК. 

(Съгласно застроително-

регулационния план на 

гр.Белене, одобрен със 

Заповед №938/1988 год. на 

Кмета на община Белене 

имота съставлява 

неурегулиран ПИ 278, стр.кв.5 

по плана на гр.Белене, 

предназначен ”за 

озеленяване”) 

БИВШ ЖЕЛЕЗАРСКИ 

МАГАЗИН 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификато 

03366.602.341 по 

кадастралната 

карта 

Инв№355 

2150,0 

701.  

2872/11.06.2

008 

частна 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 

03366.602.1315 по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, одобрена със 

Заповед №РД-18-

58/24.09.2007 год. на 

Изп.Директор на АК с площ 

на поземления имот 4375,0 

кв.м. Имотът е актуван с АДС 

№374/16.06.2000 год. Стар 

идентификационен номер на 

имота е урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ ХІХ, квартал 8 по 

ПУП на гр.Белене, одобрен 

със Заповед №938/1998 год., с 

площ 5500,0 кв.м. 

ДО БИВШЕ СМЕТИЩЕ 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификато 

03366.601.1315 по 

кадастралната 

карта 

Инв№356 

27125,0 

702.  

2873/11.06.2

008 

частна 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 

03366.602.1314 по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, одобрена със 

Заповед №РД-18-

58/24.09.2007 год. на 

Изп.Директор на АК с площ 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификато 

03366.601.1314 по 

кадастралната 

карта 

Инв№357 

34930,0 
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на поземления имот 5634,0 

кв.м. Имотът е актуван с АДС 

№377/16.06.2000 год. 

Стар идентификационен 

номер на имота е урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ ХVІІІ, 

квартал 8 по ПУП на 

гр.Белене, одобрен със 

Заповед №938/1998 год., с 

площ 5500,0 кв.м. 

ДО БИВШЕ СМЕТИЩЕ 

703.  

2874/23.07.2

008 

частна 

Част от имот с площ 195,0 

кв.м от УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-184, 

стр.кв.42 по ЗРП на гр.Белене, 

одобрен със Заповед 

№569/2000 год. на Кмета на 

община Белене, целия с площ 

420,0 кв.м, включващ в 

границите си ЗАСТРОЕНО 

ДВОРНО МЯСТО, съгласно 

Скица №3019/06.06.2008 год. 

на СГКК – гр.Плевен. Имотът 

с идентификатор 

03366.602.184 с площ 225,0 

кв.м по кадастралната карта на 

гр.Белене, одобрена със 

Заповед №РД-18-

58/24.09.2007 год. на 

Изп.Директор на АК е 

собственост на Георги 

Димитров Печев, съгласно 

Скица №3019/06.06.2008 год. 

на СГКК – гр.Плевен 

Бивш клуб на БСП 

(Светла Димитрова) 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификато 

03366.602.184 по 

кадастралната 

карта 

Отписан! 

Продаден 

Инв№358 

1210,0 

704.  

2875/23.07.2

008 

частна 

Реална част с площ 112,0 кв.м, 

придаваема към имот – частна 

собственост на Живко 

Здравков Кунов от гр.Белене 

(н.а. №116/2008 год.), целия с 

площ 782,0 кв.м, съставляващ 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ Х-122, стр.кв.43 по 

плана на с.Кулина вода, 

съгласно скица 

№136/30.06.2008 год. на ОбТС 

– гр.Белене 

с.Кулина вода, 

община Белене, 

УПИ Х-122, 

стр.кв.43 по плана 

на селото 

 

705.  2876/23.07.2 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН с.Кулина вода,  
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008 

частна 

ИМОТ с площ 780,0 кв.м, 

предназначен ”за 

изкупвателен пункт за 

селскостопанска продукция” в 

стр.кв.43 по плана на с.Кулина 

вода, съгласно скица 

№136/30.06.2008 год. на ОбТС 

– гр.Белене 

община Белене, 

УПИ ХІ, стр.кв.43 

по плана на селото 

706.  

2880/28.08.2

008 

частна 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 03366.601.61 с 

площ 758,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, одобрена със 

Заповед №РД-18-

58/24.09.2007 год. на 

Изп.Директор на АК, а 

съгласно застроително-

регулационния план на 

гр.Белене, одобрен със 

Заповед №938/1988 год. на 

Кмета на община Белене – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХV, стр.кв.5 с площ 

700,0 кв.м (58,0 кв.м се 

отчуждават за улица), 

включващ в границите си 

ЗАСТРОЕНО ДВОРНО 

МЯСТО /БЕЗ СГРАДИТЕ/, 

съгласно Скица 

№5478/19.08.2008 год. на 

СГКК – гр.Плевен и 

Комбинирана скица 

№188/25.08.2008 год. на ОбТС 

– гр.Белене 

Светозар Георгиев Савов 

(Чабука) 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификато 

03366.601.61 по 

кадастралната 

карта 

Отписан! 

Продаден 

707.  

2881/29.10.2

008 

частна 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ (празно дворно място) 

с площ 2475,0 кв.м. 

с.Бели Осъм, 

община Троян, 

УПИ VІІІ-1202, 

стр.кв.156 по плана 

на селото 

 

708.  

2882/29.10.2

008 

частна 

1. Поземлен имот с начин на 

трайно ползване: МАЛИНИ, 

КАСИС с площ 1,017 дка, VІІ-

ма категория, местност 

”Църовско”. 

2. Поземлен имот с начин на 

трайно ползване: МАЛИНИ, 

КАСИС с площ 1,575 дка, VІІ-

1. С.Бели Осъм, 

община Троян, 

Поземлен имот с 

кадастрален 

№032207 по плана 

за земеразделяне 

землището на 

селото. 
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ма категория, местност 

”Църовско”. 

3. Поземлен имот с начин на 

трайно ползване: МАЛИНИ, 

КАСИС с площ 0,225 дка, VІІ-

ма категория, местност 

”Църовско”. 

4. Поземлен имот с начин на 

трайно ползване: МАЛИНИ, 

КАСИС с площ 0,344 дка, VІІ-

ма категория, 

местност”Църовско”. 

2. С.Бели Осъм, 

община Троян, 

Поземлен имот с 

кадастрален 

№032156 по плана 

за земеразделяне 

землището на 

селото. 

3. С.Бели Осъм, 

община Троян, 

Поземлен имот с 

кадастрален 

№032496 по плана 

за земеразделяне 

землището на 

селото. 

4. С.Бели Осъм, 

община Троян, 

Поземлен имот с 

кадастрален 

№032491 по плана 

за земеразделяне 

землището на 

селото 

709.  

2883/13.11.2

008 

частна 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 03366.602.1041 

с площ 2849,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, одобрена със Заповед 

№РД-18-58/24.09.2007 год. на 

Изп.Директор на АК, а съгласно 

застроително-регулационния 

план на гр.Белене, одобрен със 

Заповед №938/1988 год. на 

Кмета на община Белене – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ ХІІ и ХІІІ, стр.кв.129, 

включващ в границите си 

ДВОРНО МЯСТО, съгласно 

Скица №9154/22.10.2008 год. на 

СГКК – гр.Плевен и 

Комбинирана скица 

№262/12.11.2008 год. на ОбТС 

– гр.Белене, предназначен ”за 

индивидуално жилищно 

строителство” 

Продадени 1770,0 кв.м на 

”РИВЪРСАЙД 

РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК” - 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификатор 

03366.602.1041 по 

кадастралната 

карта 

Отписан! 

Частична 

продажба 
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София и придобити чрез 

замяна 946,07 кв.м. 

710.  

2884/13.11.2

008 

частна 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 03366.602.686 с 

площ 1332,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, одобрена със Заповед 

№РД-18-58/24.09.2007 год. на 

Изп.Директор на АК, а съгласно 

застроително-регулационния 

план на гр.Белене, одобрен със 

Заповед №938/1988 год. на 

Кмета на община Белене – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ Х, стр.кв.62, включващ 

в границите си ЗАСТРОЕНО 

ДВОРНО МЯСТО /БЕЗ 

СГРАДИТЕ/, съгласно Скица 

№2948/04.06.2008 год. на СГКК 

– гр.Плевен и Комбинирана 

скица №256/05.11.2008 год. на 

ОбТС – гр.Белене, 

предназначен ”за индивидуално 

жилищно строителство”. 

(Пламен Петков Мичев) 

Пункт за изкупуване на 

вторични суровини 

гр.Белене, община 

Белене, 

ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с 

идентификатор 

03366.602.686 по 

кадастралната 

карта 

Отписан! 

Частична 

продажба 

711.  

2892/30.05.2

009 

частна 

Магазин в подблоковото 

пространство на блок ”МВР 

– ЕСМ” с площ 283,0 кв.м, 

заедно с 0,85 % идеални 

части от общите части на 

сградата, съставляващ имот с 

идентификатор 

03366.602.239.2 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на 

гр.Белене, актуван с Акт за 

държавна собственост (АДС) 

№4509/28.02.2009 год. 

ЗА СК ”КЛАСИК” - 

Създаден нов акт за 

публична общинска 

собственост – АПОС 

№2910/05.07.2010 год. 

гр.Белене, 

ул.”Кирил и 

Методий” №1, 

УПИ І-239, 

стр.кв.44 по ЗРП на 

града (поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.239.2) 

Отписан! 

Създаден 

АПОС №2910 

от 05.07.2010 

год с Решение 

на ОбС 

712.  

2894/15.07.2

009 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.673 

с площ 1793,0 кв.м, ведно със 

застроените в него 2 сгради с 

гр.Белене, 

ул.”Черно море” 

№3, част от УПИ 

ХVІІ, стр.кв.8в по 
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идентификатори 

03366.602.673.1 с площ 43,0 

кв.м и 03366.602.673.2 с площ 

28,0 кв.м по кадастралната 

карта на гр.Белене 

ЗРП на града 

(поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.673) 

713.  

2903/25.11.2

009 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.601.308 

с площ 582,0 кв.м, ведно със 

застроените в него 2 сгради с 

идентификатори 

03366.601.308.1 с площ 261,0 

кв.м и 03366.601.308.2 с площ 

43,0 кв.м по кадастралната 

карта на гр.Белене, 

собственост на Георги 

Върбанов Савов 

БИВША ПИВНИЦА 

ШАРАН 

(Георги Върбанов Савов) 

гр.Белене, 

ул.”Фердинанд 

Дечев” №3, част от 

УПИ І, стр.кв.29а 

по ЗРП на града 

(поземлен имот с 

идентификатор 

03366.601.308 

Отписан! 

Продаден 

714.  

2905/11.12.2

009 

публична 

Поземлен имот ”За стадион” 

с площ 20360,0 кв.м 

СТАДИОН С.ТАТАРИ 

с.Татари, община 

Белене, имот №517, 

стр.кв.87 по плана 

на селото 

 

715.  

2907/23.04.2

010 

публична 

Поземлен имот с площ 

7939,0 кв.м с идентификатор 

03366.602.858 съгласно 

кадастралната карта на 

гр.Белене, а по ЗРП на 

гр.Белене част от УПИ І, 

стр.кв.106а ”За спортен 

комплекс” и част от УПИ ІІІ, 

стр.кв.106а ”За кооперативен 

пазар” 

БИВШ ТЕНИС КОРТОВЕ 

гр.Белене, част от 

УПИ І, И ЧАСТ ОТ 

УПИ ІІІ стр.кв.106а 

по ЗРП на града 

(поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.858 

Отписан! 

Създаден нов 

Акт за 

публична 

общинска 

собственост 

№2994 от 

25.04.2013 

година! 

Инв№365 

60765,10 

716.  

2908/23.04.2

010 

публична 

Поземлен имот с площ 

21219,0 кв.м с идентификатор 

03366.602.1196 съгласно 

кадастралната карта на 

гр.Белене, а по ЗРП на 

гр.Белене част от УПИ ХVІІ, 

стр.кв.8в ”За спортен 

комплекс” 

ПЪТ ЗА АЕЦ, СРЕЩУ 

БИВША МАСЛОБОЙНА 

гр.Белене, част от 

УПИ ХVІІ, 

стр.кв.8в по ЗРП на 

града (поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.1196) 

Инв№366 

162410,10 

717.  

2909/23.04.2

010 

публична 

Поземлен имот с площ 

59942,0 кв.м с идентификатор 

03366.602.1152 съгласно 

кадастралната карта на 

гр.Белене, част от 

УПИ ХVІІ, 

стр.кв.8в по ЗРП на 

града (поземлен 

Инв№367 

458796,10 
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гр.Белене, а по ЗРП на 

гр.Белене част от УПИ ХVІІ, 

стр.кв.8в ”За спортен 

комплекс” 

ДИГА В ИЗТОЧНАТА 

ЧАСТ НА ГР.БЕЛЕНЕ 

имот с 

идентификатор 

03366.602.1152 

718.  

2910/05.07.2

010 

публична 

Спортна зала за борба в 

гр.Белене (Магазин в 

подблоковото Пространство 

на блок ”МВР – ЕСМ” с площ 

283,0 кв.м, заедно с 0,85 % 

идеални части от общите 

части на 

сградата, съставляващ 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.239.2 по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, актуван с Акт за 

общинска собственост (АОС) 

№2892/30.05.2009 год. 

ЗА СК ”КЛАСИК” - 

Създаден нов акт за частна 

общинска собственост – 

АЧОС №2963/03.08.2012 год. 

гр.Белене, 

ул.”Кирил и 

Методий” №1, 

УПИ І-239, 

стр.кв.44 по ЗРП на 

града (поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.239.2) 

Отписан! 
Създаден Акт 

за частна 

общинска 

собственост 

№2963 от 

03.08.2012г. с 

Решение на 

ОбС 

719.  

2911/05.07.2

010 

публична 

РЕАЛНА ЧАСТ от 

двуетажна масивна 

административна сграда със 

сутерен, със застроена площ 

на цялата сграда от 255,0 

/двеста петдесет и пет/ кв.м. и 

с разгъната застроена площ от 

767,16 /седемстотин 

шестдесет и седем цяло и 

шестнадесет стотни/ кв.м., 

която реална част се състои на 

II /втори/ етаж от: 1) 

помещения „АТЦ“ и 

„репартитор“ с обща 

застроена площ от 41,37 

/четиридесет и едно цяло и 

тридесет и седем стотни/ кв.м. 

и полезна /светла/ площ от 

34,96 /тридесет и четири цяло 

и деветдесет и шест стотни/ 

кв.м., при граници: от 

североизток – помещение, 

собственост на Кметство с. 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ VІІІ-132, 

стр.кв.4 по ЗРП на 

селото 
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Бяла вода, от югоизток – 

фоайе, ползвано съвместно с 

„Български пощи ЕАД“, от 

югозапад – улица и от 

северозапад – площад; 2) 

помещение „радиоуредба“ със 

застроена площ от 10,75 /десет 

цяло седемдесет и пет стотни/ 

кв.м. и полезна /светла/ площ 

от 8,78 /осем цяло седемдесет 

и осем стотни/ кв.м., при 

граници: от североизток – 

стълбищна клетка, ползвана 

съвместно с „Български 

пощи“ ЕАД и Кметство с.Бяла 

вода, от югоизток – двор, от 

югозапад – помещение, 

собственост на „Български 

пощи“ ЕАД и от северозапад -  

фоайе, ползвано съвмостно с 

„Български пощи“ ЕАД и 

Кметство с.Бяла вода; ведно 

със за двата обекта 28,09% 

/двадесет и осем цяло девет 

стотни върху сто/ идеални 

части от общо ползваните  

„Български пощи“ ЕАД и 

Кметство с.Бяла вода – 

стълбищна клетка, фоайе, 

коридор, тоалетна и умивалня, 

равняващи се на 20,11 

/двадесет цяло и единадесет 

стотни/ кв.м. с площ на частта 

от втори етаж по АДС 43,53 

/четиридесет и три цяло и 0,53 

кв.м./; в сутерена на сградата 

от: 3) две помещения 

„акумулаторно“ и „кабелно“ с 

обща застроена площ от 41.37 

/четиридесет и едно цяло и 

тридесет и седем стотни/ кв.м. 

и полезна /светла/ площ от 

34,96 /тридесет и четири цяло 

и деветдесет и шест стотни/ 

кв.м., при граници: от 

североизток – помещения, 

собственост на  Кметство 

с.Бяла вода и другите 

собственици на етажа, от 
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югоизток – коридор, ползван 

съвместно с  Кметство с.Бяла 

вода и другите собственици на 

етажа, от югозапад – терен и 

от северозапад – терен; ведно 

с 21,17%/двадесет и едно цяло 

и седемнадесет стотни върху 

сто/ идеални части от общо 

ползваните коридор и 

стълбищна клетка, равняващи 

се на 12,62 /дванадесет цяло и 

шестдесет и две стотни/ кв.м., 

с площ на частта от сутерена 

по АДС 38,86 /тридесет и осем 

цяло и 0,86 кв.метра/, ВЕДНО 

с за цялата реална част 18,03% 

/осемнадесет цяло и три 

стотни върху сто/ идеални 

части от общите части на 

сградата и от правото на 

строеж върху имота, в който е 

построена сградата, 

съставляващ УПИ VIII – 132 

/осми за имот планоснимачен 

номер сто тридесет и две/ в 

кв.4 /четвърти/ по плана на с. 

Бяла вода, община Белене, 

област Плевен, кадастралният 

план, одобрен със Заповед № 

300-4-5/2002г., а 

регулационният план, одобрен 

със Заповед № 1392/1951г., 

при граници на парцела: УПИ 

II – 139, УПИ IХ – 133 и от 

две улици 

КМЕТСТВО БЯЛА ВОДА 

720.  

2912/17.09.2

010 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.601.1288 с площ 3492,0 

кв.м, ведно със застроените в 

него Сграда с идентификатор 

03366.601.1288.1 със ЗП – 

158,0 кв.м и Сграда с 

идентификатор 

03366.601.1288.2 със ЗП – 

129,0 кв.м по кадастралната 

карта на гр.Белене 

БИВШЕ СЕЛИЩЕ 

гр.Белене, 

ул.”Цанко 

Церковски”, 

стр.кв.113 по ЗРП 

на града (поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.601.1288) 

Инв№368 

51653,90 

721.  2913/17.09.2 Поземлен имот с гр.Белене, Инв№369 
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010 

частна 

идентификатор 

03366.601.1289 с площ 103 

кв.м по кадастралната карта 

на гр.Белене 

БИВШЕ СЕЛИЩЕ - 

трафопост 

ул.”Войнишка”, 

стр.кв.113 по ЗРП 

на града (поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.601.1289) 

788,40 

722.  

2914/17.09.2

010 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1381 с площ 313,0 

кв.м по кадастралната карта 

на гр.Белене – ”За друг вид 

озеленени площи” 

входна магистрала 

гр.Белене, 

ул.”България” 

стр.кв.128 по ЗРП 

на града (поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.1381) 

Инв№370 

2691,80 

723.  

2915/17.09.2

010 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1379 с площ 849,0 

кв.м по кадастралната карта 

на гр.Белене – ”За друг вид 

озеленени площи” 

ОПС на Величко Мариянов 

Лоринков обект със ЗП – 

44,0 кв.м 

входна магистрала 

гр.Белене, 

ул.”България” 

стр.кв.128 по ЗРП 

на града (поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.1379) 

Инв№371 

7301,40 

724.  

2916/26.10.2

010 

частна 

Имот №001142, образуван 

от имот №001141 - 

Съобщ.провод с площ 0,500 

дка, съсобствен с БТК /АОС 

№2890/2009 год./ 

с.Кулина вода, 

община Белене, 

имот №001142, 

местност ”Старите 

лозя” по плана за 

земеразделяне 

8,10 

725.  

2917/26.10.2

010 

публична 

Имот №001143, образуван 

от имот №001141 с площ 

4,500 дка /АОС №2890/2009 

год./ 

с.Кулина вода, 

община Белене, 

имот №001143, 

местност ”Старите 

лозя” по плана за 

земеразделяне 

6,48 

726.  

2918/26.10.2

010 

частна 

Сграда 01-Склад за 

химически торове и 

препарати с площ 196,0 кв.м, 

застроена в държавен имот с 

№173015 – стопански двор 

с.Татари, община 

Белене, имот 

№173015, местност 

”-----” по плана за 

земеразделяне 

1014,20 

727.  

2922/22.12.2

010 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.601.1047 с площ 1358,0 

кв.м по кадастралната карта 

на гр.Белене 

ДО БИВША 

КРАВЕФЕРМА 

гр.Белене, ул.”Асен 

Златаров” №22, 

УПИ ХІІІ и УПИ 

ХІV, стр.кв.94а по 

ЗРП на града 

(поземлен имот с 

идентификатор 

03366.601.1047) 

10394,10 
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728.  

2923/05.01.2

011 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.128.1 с 

площ 14540,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 

СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ 

ВОДИ (ПСОВ) 

гр.Белене, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.128.1, 

местност ”Сред 

полето” 

2344,60 

729.  
2949/08.03.2

012частна 

Земеделска земя от ОПФ с 

НТП – Нива с площ 7,999 дка, 

Трета категория 

с.Деков, община 

Белене, имот с 

№177014 в 

местността 

”Друма” 

1234,60 

730.  

2950/08.03.2

012 

частна 

Част от Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.526 с 

площ 161,0 кв.м, целия с площ 

305,0кв.м по кадастралната 

карта на гр.Белене (без 

построената в него сграда за 

търговия – частна собственост 

със ЗП – 144,0 кв.м по 

н.а.№85/2009 год.), с начин на 

трайно ползване ”За търговски 

комплекс”, съсобствен с 

Антони Иванов Джантов и 

Емил Иванов Джантов от 

гр.Белене – по ½ идеална част 

от 144,0кв.м от правото на 

собственост, съгласно 

н.а.№85/2009 год. 

БИВША ПЕРАЛНЯ 

гр.Белене, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.526 по 

КК на гр.Белене и 

УПИ ХХІ, стр.кв.53 

по ЗРП на града 

1232,30 

731.  

2951/08.03.2

012 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.469 

с площ 22902,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене и УПИ ХVІІ, 

стр.кв.8в по ЗРП на града, 

предназначен ”За спортен 

комплекс” 

гр.Белене, 

ул.”Свищовска” 

№3, Поземлен имот 

с идентификатор 

03366.602.469 по 

КК на гр.Белене и 

УПИ ХVІІ, 

стр.кв.8в по ЗРП на 

града 

175291,90 

732.  

2952/13.03.2

012 

частна 

Новообразуван имот с площ 

295,55 кв.м по ЗРП на с.Бяла 

вода, община Белене, УПИ І, 

стр.кв.80, отреден ”За 

специално предназначение 

с.Бяла вода, 

община Белене, 

УПИ І, стр.кв.80 по 

ЗРП на селото 

560,40 

733.  

2953/13.03.2

012 

публична 

Новообразуван имот с площ 

35700,0 кв.м по ЗРП на 

с.Деков, община Белене, 

с.Деков, община 

Белене, УПИ І-511, 

стр.кв.109 по ЗРП 

85680,0 
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УПИ І-511, стр.кв.109, 

отреден ”За парк и спортен 

комплекс” 

СТАДИОН ДЕКОВ 

на селото 

734.  

2954/13.03.2

012 

публична 

Новообразуван имот с площ 

2315,0 кв.м ведно със 

застроените в него Гараж със 

ЗП-20,0 кв.м и Масивна 

двуетажна сграда със ЗП-

130,0 кв.м (изцяло жилищен 

блок, състоящ се от два 

двустайни и два едностайни 

апартамента – 

БИВША ЗДРАВНА 

СЛУЖБА- 

Деков, актувана с АЧОС 

№1080 от 04.07.2001 год. с 

Решение №176 от 28.05.2009 

год. на Общински съвет - 

Белене ) по ЗРП на с.Деков, 

община Белене, УПИ ІІ-508, 

стр.кв.109, отреден ”За 

обществено обслужващи 

дейности” 

с.Деков, община 

Белене, УПИ ІІ-

508, стр.кв.109 по 

ЗРП на селото” 

8192,0 

735.  

2955/13.03.2

012 

публична 

Новообразуван имот с площ 

2750,0 кв.м ведно със 

застроената в него Масивна 

двуетажна сграда със ЗП-

242,0 кв.м с маза, актувана с 

АПОС №2574 от 16.02.2005 

год. (БИВША ДЕТСКА 

ГРАДИНА – ЦДГ 

”ГЕРГАНА” НА С.ДЕКОВ) 

по ЗРП на с.Деков, община 

Белене, УПИ ІІІ-508, 

стр.кв.109, отреден ”За 

Детско заведение” 

с.Деков, община 

Белене, УПИ ІІІ-

508, стр.кв.109 по 

ЗРП на селото 

15910,0 

736.  

2956/13.03.2

012 

публична 

Имот с кадастрален 

№310002 в землището на 

с.Бяла вода, община Белене с 

площ 5,798 дка, местност ”----

--” с начин на трайно 

ползване (НТП) ПАСИЩЕ, 

МЕРА, Категория на земята - 

Четвърта 

с.Бяла вода, 

община Белене 

ИМОТ 310002 

333,40 

737.  

2957/13.03.2

012 

частна 

Имот с кадастрален 

№254001 в землището на 

с.Бяла вода, община Белене с 

с.Бяла вода, 

община Белене 

ИМОТ 254001 

1806,10 
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площ 19,389 дка, местност 

”Градините” с начин на 

трайно ползване (НТП) 

НИВА, 

Категория на земята - Шеста 

738.  

2958/04.04.2

012 

частна 

Придаваема част с площ 

21,34 кв.м към УПИ І, 

стр.кв.160 по ЗРП на 

гр.Белене, целия с площ 

716,34 кв.м, а по 

кадастралната карта на 

гр.Белене – северно от 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.69 

с площ 695,0 кв.м, 

собственост на Божидар 

Васков Блажев от гр.Белене 

Съсобствен с БОЖИДАР 

ВАСКОВ БЛАЖЕВ от 

гр.Белене 

гр.Белене, площад 

”Дунав”, УПИ І, 

стр.кв.160 по ЗРП 

на града” 

163,30 

739.  

2959/19.04.2

012 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.366 

с площ 3379,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене и част от УПИ ІХ, 

стр.кв.8б по ЗРП на града, 

предназначен ”За 

озеленяване” и част от УПИ 

Х, стр.кв.8б по ЗРП на града, 

предназначен ”За 

индивидуално жилищно 

строителство” 

гр.Белене, 

ул.”Филип 

Станиславов, 

”Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.366 по 

КК на гр.Белене и 

УПИ ІХ и Х 

стр.кв.8б по ЗРП на 

града 

25281,70 

(отписан – 

създадени нов 

АЧОС 

№3032/17.06.20

19 и АПОС 

№3033/17.06.20

19г.) 

740.  

2960/19.04.2

012 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.854 

с площ 9949,0 кв.м, ведно с 

построените в него 7 сгради с 

идентификатори 

03366.602.854.1 с площ 89,0 

кв.м, 03366.602.854.2 с площ 

26,0кв.м, 03366.602.854.3 с 

площ 15,0 кв.м, 

03366.602.854.4 с площ 81,0 

кв.м, 03366.602.854.5 с площ 

19,0 кв.м, 03366.602.854.6 с 

площ 54,0 кв.м и 

03366.602.854.7 с площ 25,0 

кв.м по кадастралната карта 

на гр.Белене и част от УПИ І, 

стр.кв.106а по ЗРП на града, 

гр.Белене, 

ул.”Любен 

Каравелов”, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.854 по 

КК на гр.Белене и 

УПИ І, стр.кв.106а 

по ЗРП на града 

81635,80 
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предназначен ”За спортен 

комплекс” 

ПАРК НА ЧЕКИСТА 

СТАДИОН ГИГАНТ 

741.  

2961/03.08.2

012 

публична 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 4223,05 кв.м, 

предназначен "За 

озеленяване" 

с.Татари, УПИ VІ, 

стр.кв.49 по плана 

на селото 

88186,70 

742.  

Акт за 

поправка №7 

на АПОС 

2961/03.08.20

12 

Част Урегулиран поземлен 

имот с площ 40985,0 кв.м, 

предназначен "За 

озеленяване\", актуван с 

АПОС №2961/03.08.2012 год., 

находящ се в с.Татари, УПИ 

VІ, стр.кв.49 

с.Татари, УПИ VІ, 

стр.кв.49 
85576,70 

743.  

2962/03.08.20

12 

частна 

1. Урегулиран поземлен имот 

с площ 3601,0 кв.м. 

2. Двуетажна масивна сграда 

(БИВШЕ УЧИЛИЩЕ ОУ 

"ПРОФ. ИВАН 

ШИШМАНОВ" - с.Деков) 

със ЗП – 324,0 кв.м и РЗП – 

648,0 кв.м. 

3. Полумасивна сграда - 

тоалетна с две отделения със 

ЗП – 50,0 кв.м. 

4. Масивна сграда - Будка със 

ЗП - 25,0 кв.м. 

5. Масивна сграда - Кухня-

столова със ЗП – 400,0 кв.м. 

6. Масивна сграда - 

Библиотека и салон  със ЗП – 

190,0 кв.м. 

с.Деков, УПИ І, 

стр.кв.8 
20268,20 

744.  

2963/03.08.20

12 

частна 

Сграда - бивш магазин в 

подблоковото пространство на 

жилищен блок "МВР- ЕСМ" с 

площ 283,0 кв.м, заедно с 0,85 

% идеални части от сградата, 

съставляващ Сграда с 

идентификатор 

03366.602.239.2, разположена 

в Поземлен  имот с 

идентификатор 03366.602.239 

по кадастралната карта на 

гр.Белене 

ЗА СК ”КЛАСИК” -ЗАЛА 

ЗА БОРБА 

гр.Белене, Поземлен  

имот с 

идентификатор 

03366.602.239 по 

кадастралната карта 

32095,10 
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745.  

2964/09.08.20

12 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.601.1207 с площ 

22130,0 кв.м по кадастралната 

карта на гр.Белене и УПИ ІІ, 

стр.кв.3 по ЗРП на града, 

предназначен ”За черничева 

гора 

гр.Белене, УПИ ІІ, 

стр.кв.3 по ЗРП на 

града 

150351,20 

746.  

2965/09.08.20

12 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.601.1223 с площ 5444,0 

кв.м по кадастралната карта 

на гр.Белене и УПИ ІІІ, 

стр.кв.2 по ЗРП на града, 

предназначен ”За 

озеленяване” 

гр.Белене, УПИ ІІІ, 

стр.кв.2 по ЗРП на 

града 

36986,50 

747.  

2966/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №028006 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 1,300 

дка, местност ”Друма” с начин 

на трайно ползване (НТП) 

НИВА Категория на земята - 

Трета 

с.Деков 238,90 

748.  

2967/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №036001 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 5,799 

дка, местност ”Блатото” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) ИЗОСТАВЕНА НИВА 

Категория на земята - Трета 

с.Деков 710,40 

749.  

2968/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №036005 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 32,318 

дка, местност ”Тръпките” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) ИЗОСТАВЕНА НИВА 

Категория на земята - Десета 

с.Деков 202,0 

750.  

2969/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №036015 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 13,216 

дка, местност ”Тръпките” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) ИЗОСТАВЕНА НИВА 

Категория на земята - Десета 

с.Деков 82,60 
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751.  

2970/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №037025 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ  10,101 

дка, местност ”Жилките” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) ИЗОСТАВЕНА НИВА 

Категория на земята - Трета 

с.Деков 1237,40 

752.  

2971/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №041001 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 12,000 

дка, местност ”Жилките” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) ИЗОСТАВЕНА НИВА 

Категория на земята - Трета 

с.Деков 1470,0 

753.  

2972/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №041012 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 15,001 

дка, местност ”Жилките” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) ИЗОСТАВЕНА НИВА 

Категория на земята - Трета 

с.Деков 1837,60 

754.  

2973/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №043018 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 3,553 

дка, местност ”Блатото” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) ИЗОСТАВЕНА НИВА 

Категория на земята - Трета 

с.Деков 435,20 

755.  

2974/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №044012 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 5,000 

дка, местност ”Блатото” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) ИЗОСТАВЕНА НИВА 

Категория на земята - Десета 

с.Деков 31,30 

756.  

2975/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №048002 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 13,600 

дка, местност ”Блатото” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) ИЗОСТАВЕНА НИВА 

Категория на земята - Десета 

с.Деков 85,0 

757.  

2976/21.09.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №529013 

в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 0,808 

дка, местност ”Друма” с начин 

на трайно ползване (НТП) 

ЛОЗЕ Категория на земята - 

с.Деков 272,70 



 119 

Трета 

758.  

2977/28.09.20

12 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.684 

по кадастралната карта (КК) 

на гр.Белене с площ 5177,0 

кв.м, без застроените в него 5 

сгради-държавна собственост, 

актувани с АДС №…№288, 

289 и 290/19.07.1982 год. с 

идентификатори 

03366.602.684.1 с площ 121,0 

кв.м, 03366.602.684.2 с площ 

22,0 кв.м, 03366.602.684.3 с 

площ 9,0 кв.м, 03366.602.684.4 

с площ 57,0 кв.м и 

03366.602.684.5 с площ 146,0 

кв.м 

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - 

ПЪТ АЕЦ 

гр.Белене 38734,30 

759.  

2978/01.10.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №045001 

в землището на 

с.Петокладенци, община 

Белене с площ 17,699 дка, 

местност ”Елията” с начин на 

трайно ползване (НТП) НИВА 

Категория на земята - Пета 

/0,331 дка/ и Четвърта /17,368 

дка/ 

с.Петокладенци 2283,20 

760.  

2979/01.10.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №116066 

в землището на 

с.Петокладенци, община 

Белене с площ 2,273 дка, 

местност ”Старите лозя” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) ЛОЗЕ Категория на 

земята - Пета 

с.Петокладенци 327,30 

761.  

2980/01.10.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №013003 

в землището на с.Татари, 

община Белене с площ 47,799 

дка, местност ”Кайкуша” с 

начин на трайно ползване 

(НТП) НИВА Категория на 

земята - Трета 

с.Татари 5621,20 
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762.  

2980/01.10.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №166052 

в землището на с.Татари, 

община Белене с площ 2,199 

дка, местност ”Христакиева 

чешма” с начин на трайно 

ползване (НТП) ДР. 

СЕЛСКОСТ. Т. Категория на 

земята - Шеста 

с.Татари 118,70 

763.  

2982/05.10.20

12 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1196 по 

кадастралната карта на 

гр.Белене с площ 21419 ,0 

кв.м, а по ЗРП на гр.Белене - 

част от УПИ ХVІІ в стр.кв.8в, 

отреден "За спортен комплекс 

гр.Белене 163941,0 

764.  

Акт №9 за 

поправка на 

АПОС 

2982/05.10.20

12 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1196 по 

кадастралната карта на 

гр.Белене с площ 21419,0 кв.м, 

а по ЗРП на гр.Белене - част от 

УПИ ХVІІ в стр.кв.8в, отреден 

"За спортен комплекс" и част 

от улица между осова точка 

/о.т./591 и осова точка 

/о.т./539. 

1. Съгласно скица на  

№10943/28.09.2012 год. на 

СГКК-гр.Плевен на Поземлен 

имот с идентификатор 

03366.602.1196 в текстовата й 

част най долу в графата 

„собственици” е направено 

уточнение, че идеална част от 

имота с площ 200,0 кв.м е 

актувана с Акт за частна 

общинска собственост 

№2884/13.11.2008 година, 

вписан в Службата по 

вписванията - гр.Левски под 

№3, том ХV, рег.5275 от 

24.11.2008 год. Тази идеална 

част с площ 200,0 кв.м 

съгласно застроително-

регулационния план на 

гр.Белене, одобрен със 

Заповед 938/1988 год. е 

предназначена "За улица", със 

гр.Белене  
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статут на имот - ПУБЛИЧНА 

ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ и 

представлява придаваема част 

към поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1196 с площ 

22419,0 кв.м целия, актуван с 

Акт за публична общинска 

собственост №2982/05.10.2012 

год. 

2. Акт за частна общинска 

собственост №2884/13.11.2008 

год., вписан в службата по 

вписванията - гр.Левски под 

№3, том ХV, рег.5275 от 

24.11.2008 год. се отписва от 

актовите книги за общинска 

собственост , като 

обстоятелството се отразява в 

стария акт. 

765.  

2983/16.10.20

12 

частна 

Имот с кадастрален №000310 

в землището на с.Бяла вода, 

община Белене с площ 3,468 

дка, местност ”------” с начин 

на трайно ползване (НТП) 

НИВА Категория на земята - 

Четвърта 

с.Бяла вода 469,70 

766.  

2984/22.10.20

12 

частна 

Част от терен с площ 590,0 

кв.м, предназначен " За 

обслужваща сграда, трибуна и 

козирка със ЗП – 385 кв.м и 

РЗП – 624,0 кв.м”, находящ се 

в спортен комплекс „Гигант” 

– гр.Белене, Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.856 

по кадастралната карта, 

съгласно Скица 

№8657/25.07.2012 год. и 

Скица –проект за изменение 

на поземлен имот 

03366.602.856 от 15.07.2012 

год., чрез разделяне и 

обособяване на три поземлени 

имота, неразделна част от 

имота, актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост №2577/09.05.2005 

год. 

гр.Белене 4921,80 
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СТАДИОН ГИГАНТ 

767.  

Акт №4 за 

поправка на 

АЧОС 

2984/22.10.20

12 

Част от терен с площ 590,0 

кв.м, предназначен " За 

обслужваща сграда, трибуна и 

козирка със ЗП – 385,0 кв.м и 

РЗП – 624,0 кв.м”, находящ се 

в спортен комплекс „Гигант” 

– гр.Белене, Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.856 

по кадастралната карта, 

съгласно Скица 

№8657/25.07.2012 год. и 

Скица –проект за изменение 

на поземлен имот 

03366.602.856 от 15.07.2012 

год., чрез разделяне и 

обособяване на три поземлени 

имота, неразделна част от 

имота, актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост №2577/09.05.2005 

год. 

Учредено Безвъзмездно 

право на строеж на 

Сдружение с обществено 

полезна дейност с 

наименование ”ФУТБОЛЕН 

КЛУБ ГИГАНТ” – гр.Белене, 

ЕИК114139089 за срок от 10 

(десет) години с Договор за 

ОПС №116/18.10.2012 год., 

вписан в СВ-гр.Левски с 

вх.рег.№4142/23.10.2012 год. 

СТАДИОН ГИГАНТ 

гр.Белене  

768.  

2985/22.10.20

12 

частна 

Част от терен с площ 3106,0 

кв.м, предназначен "За 

Спортно игрище за хандбал и 

волейбол” със ЗП – 2475,0 

кв.м и размери 55/45 м, 

находящ се в спортен 

комплекс „Гигант” – 

гр.Белене, част от поземлен 

имот с идентификатор 

03366.602.856 по 

кадастралната карта, съгласно 

Скица №8657/25.07.2012 год. 

и Скица -проект за изменение 

гр.Белене 25910,30 
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на поземлен имот 

03366.602.856 от 15.07.2012 

год., чрез разделяне и 

обособяване на три поземлени 

имота, неразделна част от 

имота, актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост №2577/09.05.2005 

год. 

Хандбален клуб ”ДУНАВ” 

769.  

Акт №6 за 

поправка на 

АЧОС 

2985/22.10.20

12 

Част от терен с площ 3106 

кв.м, предназначен "За 

Спортно игрище за хандбал и 

волейбол” със ЗП – 2475,0 

кв.м и размери 55/45 м, 

находящ се в спортен 

комплекс „Гигант” – 

гр.Белене, част от поземлен 

имот с идентификатор 

03366.602.856 по 

кадастралната карта, съгласно 

Скица №8657/25.07.2012 год. 

и Скица -проект за изменение 

на поземлен имот 

03366.602.856 от 15.07.2012 

год., чрез разделяне и 

обособяване на три поземлени 

имота, неразделна част от 

имота, актуван с Акт за 

публична общинска 

собственост 

№2577/09.05.2005г. Учредено 

Безвъзмездно право на строеж 

на Сдружение с нестопанска 

цел с наименование 

”ХАНДБАЛЕН КЛУБ 

”ДУНАВ” – гр.Белене, ЕИК 

114137729, за 

срок от 10 (десет) с Договор 

за ОПС №115/18.10.2012 год., 

вписан в СВ - гр.Левски с 

вх.рег.№4143/23.10.2012 

год.2005 год. 

Хандбален клуб ”ДУНАВ” 

гр.Белене  

770.  

2986/22.10.20

12 

частна 

1. Дворно място с площ 

2858,0 кв.м и Сграда-училище 

със ЗП-958,0 кв.м на два етажа 

и мазе, актувани с АДС 

№593/01.02.1951 г. 

с.Петокладенци 90646,70 
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2. Дворно място с площ 

3440,0 кв.м, Сграда-училище 

със ЗП-192,0 кв.м, едноетажна 

и Училищни клозети със ЗП-

48,0 кв.м, актувани с АДС 

№594/01.02.1951 г. 

3. Училищна работилница 

със ЗП-135,0 кв.м, актувана с 

АДС №4607/19.01.1971 г. 

4. Кухня-масивна едноетажна 

пристройка към училищната 

работилница със ЗП-64,0 кв.м, 

актувана с АДС 

№4932/27.07.1971 г. и АПОС 

№2547/17.09.2004 год. 

БИВШЕ УЧИЛИЩЕ 

ПЕТОКЛАДЕНЦИ 

771.  

Акт №3 за 

поправка на 

АЧОС 

2986/22.10.20

12 

1. Дворно място с площ 

2858,0 кв.м. и Сграда-

училище със ЗП-958,0 кв.м.на 

два етажа и мазе, актувани с 

АДС №593/01.02.1951 г. 

2. Дворно място с площ 

3440,0 кв.м, Сграда-училище 

със ЗП-192,0 кв.м, едноетажна 

и Училищни клозети със ЗП-

48,0 кв.м, актувани с АДС 

№594/01.02.1951 г. 

3. Училищна работилница 

със ЗП-135,0 кв.м, актувана с 

АДС №4607/19.01.1971 г. 

4. Кухня-масивна едноетажна 

пристройка към училищната 

работилница със ЗП-64,0 кв.м, 

актувана с АДС 

№4932/27.07.1971г. 

Учредено Безвъзмезно право 

на ползване на Сдружение с 

полезна дейност с 

наименование ”ФУТБОЛЕН 

КЛУБ ГИГАНТ” – гр.Белене, 

ЕИК 114139089 за срок от 6 

(шест) години с Договор 

№117/18.10.2012 год., вписан 

в СВ-гр.Левски с 

вх.рег.№4144/23.10.2012 год. 

с.Петокладенци  

772.  

2987/24.10.20

12 

частна 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 03366.602.347 

с площ 2802,0 кв.м, без 

гр.Белене 21446,50 
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застроените в него Жилищна 

сграда на пет етажа с 

идентификатор 

03366.602.347.1 и Сграда за 

енергопроизводство на един 

етаж с идентификатор 

03366.602.347.2 по 

Кадастралната карта на 

гр.Белене, а съгласно ЗРП на 

гр.Белене съставлява 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ХІV, стр.кв.7, 

предназначен ”За жилищно 

строителство”, актуван с Акт 

за държавна собственост 

№2305/19.04.1963 год. 

ЖИЛ.БЛ.”ЗАТВОРА” 

773.  

2988/30.10.20

12 

частна 

Поземлен имот с площ 2315,0 

кв.м, ведно със застроените в 

него Гараж със ЗП-20,0 кв.м и 

Масивна двуетажна сграда със 

ЗП-130,0 кв.м (изцяло 

жилищен блок, състоящ се от 

два двустайни и два 

едностайни апартамента-

бивша здравна служба-Деков) 

по ЗРП на с.Деков, община 

Белене, УПИ ІІ-508, стр.в.109, 

отреден ”За обществено 

обслужващи дейности”. 

(АПОС №2954/13.03.2012 

год.) 

БИВША ЗДРАВНА 

СЛУЖБА ДЕКОВ 

с.Деков 8192,0 

774.  

2989/05.11.20

12 

частна 

Част от терен с площ 

1250,0кв.м (50/25м.) - "За 

Спортно игрище за 

минифутбол и хандбал" в 

терен ”За озеленяване”, целия 

с площ 42235,0 кв.м, актуван с 

АПОС №2961/03.08.2012 год., 

находящ се в с.Татари, 

община Белене, УПИ VІ, 

стр.кв.49 

АПОС №2961/03.08.2012 год. 

с.Татари 2610,0 

775.  

2990/30.11.20

12 

частна 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 

03366.602.1258 с площ 73,0 

кв.м по 

гр.Белене 955,60 
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Кадастралната карта на 

гр.Белене, а съгласно ЗРП на 

гр.Белене съставлява 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІV, стр.кв.46, 

предназначен ”За общ. обсл. 

дейности”. В имота попада 

масивна  сграда на един етаж 

с идентификатор 

03366.602.1258.2 със 

застроена площ 31,0 кв.м и с 

предназначение: Сграда за 

търговия, с учредено ОПС 

върху общинска земя, 

собственост на "Яница-Иван 

Радулов" ЕООД - гр.Белене, с 

ЕИК 200736417, съгласно н.а. 

за покупко- продажба на 

недвижим имот 

№110/30.06.2010 год. 

АЧОС №1070/05.04.2001 год. 

776.  

Акт №12 за 

поправка на 

АЧОС 

2990/30.11.20

12 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 

03366.602.1258 с площ 73,0 

кв.м по Кадастралната карта 

на гр.Белене, а съгласно ЗРП 

на гр.Белене съставлява 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІV, стр.кв.46 с площ 

73,0 кв.м, предназначен ”За 

общ. обсл. дейности” 

гр.Белене  

777.  

2991/12.04.20

13 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.513.33 

по кадастралната карта на 

гр.Белене с площ 88,0 кв.м., 

местност Лунгата с начин на 

трайно ползване – ЗА 

ВОДОСТОПАНСКО, 

ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО 

СЪОРЪЖЕНИЕ 

гр.Белене 55,40 

778.  

2992/12.04.20

13 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.513.42 

по кадастралната карта на 

гр.Белене с площ 207,0 кв.м., 

местност Лунгата с начин на 

трайно ползване – ЗА 

ВОДОСТОПАНСКО, 

ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО 

СЪОРЪЖЕНИЕ 

гр.Белене 12,90 
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779.  

2993/16.04.20

13 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 1000,0 кв.м, без 

застроените в него 2 сгради 

(Църква "Св.в.м.Димитър"-

с.Кулина вода) 

(Договор за дарение на 

Великотърновската Света 

митрополия) 

с.Кулина вода 
Отписан! 

Продаден 

2280,0 

780.  

2994/25.04.20

13 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.858 

с площ 7939,0 кв.м съгласно 

кадастралната карта на 

гр.Белене, а по ЗРП на 

гр.Белене УПИ V, стр.кв.106а 

”За спортни игри” (АПОС 

№2907/23.04.2010 год.) 

ТЕНИС КОРТОВЕ 

гр.Белене 

Отписан! 

Създаден АЧОС 

№3002 от 

29.11.2013г. с 

Решение №47 

от 31.05.2013г. 

на Общински 

съвет-Белене 

Инв№365 

60765,10 

781.  

2995/25.04.20

13 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1412 с площ 3152,0 

кв.м съгласно кадастралната 

карта на гр.Белене, а по ЗРП 

на гр.Белене УПИ VІІ, 

стр.кв.106а ”За хандбално 

игрище” 

АПОС №2577/09.05.2005 

год. 

гр.Белене 24125,40 

782.  

2996/25.04.20

13 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1292 с площ 4450,0 

кв.м съгласно кадастралната 

карта на гр.Белене, а по ЗРП 

на гр.Белене УПИ ІІ, 

стр.кв.106а ”За обществено 

обслужващи дейности” 

АЧОС №5/09.03.1995 год. 

гр.Белене 34060,30 

783.  

2997/25.04.20

13 

частна 

Област Плевен, община 

Белене, гр.Белене, Поземлен 

имот с идентификатор 

03366.602.857 с площ 5627,0 

кв.м съгласно кадастралната 

карта на гр.Белене, а по ЗРП 

на гр.Белене, УПИ ІІІ, 

стр.кв.106а "За обществено 

обслужващи дейности” 

(АЧОС №6/09.03.1995 год. и 

АЧОС №2786/11.10.2007 

гр.Белене 127474,10 
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год.) 

784.  

2998/25.04.20

13 

публична 

Област Плевен, община 

Белене, гр.Белене, Поземлен 

имот с идентификатор 

03366.602.1411 с площ 3105,0 

кв.м съгласно кадастралната 

карта на гр.Белене, а по ЗРП 

на гр.Белене УПИ VІІІ, 

стр.кв.106а "За хандбално 

игрище" 

(АПОС №2577/09.05.2005 

год., АЧОС №2985/22.10.2012 

год. и Акт №6 за поправка на 

АЧОС №2985/22.10.2012 год.) 

гр.Белене 70340,70 

785.  

2999/25.04.20

13 

частна 

Област Плевен, община 

Белене, гр.Белене, Поземлен 

имот с идентификатор 

03366.602.1413 с площ 590,0 

кв.м, ведно със застроената в 

него Сграда на един етаж 

(Футболна съблекалня) с 

идентификатор 

03366.602.1413.1 с площ 187,0 

кв.м съгласно кадастралната 

карта на гр.Белене, а по ЗРП 

на гр.Белене УПИ VІ, 

стр.кв.106а "За сграда и 

трибуна". Учредено 

Безвъзмездно право на строеж 

на Сдружение с обществено 

полезна дейност с 

наименование ”ФУТБОЛЕН 

КЛУБ ГИГАНТ” – гр.Белене, 

ЕИК 114139089 за срок от 10 

(десет) години с Договор за 

ОПС №116/18.10.2012 год., 

вписан в СВ-гр.Левски с 

вх.рег.№4142/23.10.2012 год. 

(АПОС №2577/09.05.2005 

год., АЧОС №2984/22.10.2012 

год. и Акт №4 за поправка на 

АЧОС №2984/22.10.2012 год.) 

СГРАДА И ТРИБУНА 

СТАДИОН ГИГАНТ 

гр.Белене 13365,90 

786.  

3000/12.11.20

13 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.601.807 

с площ 5614,0 кв.м, ведно със 

гр.Белене 
Отписан! 

486579,90 
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застроените в него 6 сгради- 

Сграда 03366.601.807.1 с 

площ 597,0 кв.м, Сграда 

03366.601.807.2 с площ 201,0 

кв.м, Сграда 03366.601.807.3 с 

площ 310,0 кв.м, Сграда 

03366.601.807.4 с площ 206,0 

кв.м, Сграда 03366.601.807.5 с 

площ 205,0 кв.м и Сграда 

03366.601.807.9 с площ 109,0 

кв.м съгласно кадастралната 

карта на гр.Белене, а по ЗРП 

на гр.Белене УПИ І, стр.кв.87, 

предназначен „За болница 

Имотът е включен в капитала 

на „Многопрофилна болница 

за активно лечение” (МБАЛ) 

ЕООД – гр.Белене с ЕИК 

114542439 с Решение №19, 

т.2/09.03.2001 год. на 

Общински съвет – гр.Белене и 

отписан от актовите книги за 

общинска собственост със 

заповед №1124/05.12.2013 

година на Кмета на община 

Белене 

(АЧОС №302/01.12.1998 год. 

и АПОС №798/01.06.2000 

год.) 

787.  

3001/27.11.20

13 

публична 

Сервитут върху поземлен 

имот с идентификатор 

03366.2.924 по Кадастралната 

карта на гр.Белене с площ 

2,490 дка или 2940,0 кв.м в 

горска територия -публична 

държавна собственост за 

изграждане и обслужване на 

канализационен колектор с 

диаметър 400 мм. за обект 

"Довеждаща инфраструктура 

до ГПСОВ", учреден 

безсрочно за обслужване на 

общински поземлен имот с 

идентификатор 03366.128.1 по 

кадастралната карта на 

гр.Белене. 

МЗГ - Държавно 

лесничейство е собственик 

на земята 

гр.Белене 7280,80 
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788.  

3002/29.11.20

13 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.858 

с площ 7939,0 кв.м съгласно 

кадастралната карта на 

гр.Белене, а по ЗРП на 

гр.Белене УПИ V, стр.кв.106а 

”За спортни игри”. 

Учредено безвъзмездно 

право на ползване за срок от 

10 (десет) години на Клуб за 

физкултура, спорт и туризъм 

„АЕЦ Белене” – гр.Белене, 

БУЛСТАТ 114621203 с 

Договор №226/06.08.2013 год. 

АПОС №2994/25.04.2013 год. 

гр.Белене 
Инв№365 

60765,10 

789.  

3003/19.09.20

14 

частна 

Част от Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.1146 

(западна част от червената 

линия на регулацията) с площ 

400,0 кв.м, целия с площ 1155,0 

кв.м съгласно кадастралната 

карта на гр.Белене, 

предназначен: "За друг вид 

застрояване", а по ЗРП на 

гр.Белене - част от УПИ ХVІІІ, 

ХІХ и ХХ, стр.кв.8, 

предназначен: "За 

индивидуално жилищно 

строителство" 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.1146 

съгласно 

кадастралната 

карта, а по ЗРП - 

част от УПИ ХVІІІ, 

ХІХ и ХХ, стр.кв.8, 

улица "Бенковски" 

№13 

2786,40 

790.  

3004/19.09.20

14 

публична 

Част от Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.1146 

(източна част от червената 

линия на регулацията) с площ 

755,0 кв.м, целия с площ 1155,0 

кв.м съгласно кадастралната 

карта на гр.Белене, 

предназначен: "За друг вид 

застрояване", а по ЗРП на 

гр.Белене - стр.кв.8, 

предназначен: "За спортен 

комплекс" 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.1146 

съгласно 

кадастралната 

карта, а по ЗРП - 

стр.кв.8, улица 

"Бенковски" №13 

5778,80 

791.  

3005/19.05.20

15 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.601.1177 

с площ 506,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, а по ЗРП на града - 

УПИ VІІІ, стр.кв.94б 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.601.1177 

съгласно 

кадастралната 

карта, а по ЗРП - 

УПИ VІІІ, 

3872,90 
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стр.кв.94б, улица 

"Ангел Кънчев" 

№24 

792.  

3006/16.06.20

15 

частна 

Урегулиран поземлен имот с 

площ 2150,0 кв.м., 

предназначен "За компл.прием. 

пункт, аптека, здравна служба, 

сладкарница, автоспирка и 

тотопункт" 

с.Деков, УПИ VІІІ, 

стр.кв.91 по ЗРП на 

селото 

Отписан! 

Делба и 

създадени два 

нови акта за 

общинска 

собственост 

АЧОС №3012 и 

АЧОС №3013 

от 09.10.2015г. 

4489,20 

793.  

3007/10.07.20

15 

частна 

Имот с кадастрален №001134 в 

землището на с.Кулина вода, 

община Белене с ЕКАТТЕ 

40573 с площ 15,201 дка, 

местност "Държавния мост", с 

Начин на трайно ползване 

(НТП) ДЕРЕ 

с.Кулина вода, 

ИМОТ 001134 
3557,70 

794.  

3008/14.07.20

15 

частна 

Имот с кадастрален №000344 в 

землището на с.Бяла вода, 

община Белене с ЕКАТТЕ 

07630 с площ 137,337 дка, 

местност "---------------", с 

Начин на трайно ползване 

(НТП) - ДР. СЕЛСКОСТ. Т. 

с.Бяла вода, ИМОТ 

000344 
25709,50 

795.  

3009/05.08.20

15 

публична 

Имот с кадастрален №206001 в 

землището на с.Петокладенци, 

община Белене с ЕКАТТЕ 

56085 с площ 0,600 дка, 

местност "-----------", с Начин 

на трайно ползване (НТП) -

Транспортна територия 

(местен път). Имотът е 

образуван от имот №000206. 

с.Петокладенци, 

ИМОТ 206001 
34,70 

796.  

3010/09.10.20

15 

публична 

(образуван 

от АЧОС 

3004/19.09.20

14г. с 

Данъчна 

оценка (ДО) 

5778,80 лева) 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.1420 

с площ 654,0 кв.м съгласно 

кадастралната карта на 

гр.Белене, предназначен: "За 

водостопанско, 

хидромелиоративно 

съоръжение", а по ЗРП на 

гр.Белене - УПИ ХХІ, стр.кв.8, 

предназначен: "За друг вид 

водно съоръжение" 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.1420 

съгласно 

кадастралната 

карта, а по ЗРП - 

УПИ ХХІ, стр.кв.8, 

улица "Бенковска" 

5009,10 
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797.  

3011/09.10.20

15 

частна 

(образуван 

от АЧОС 

3003/1909.20

14г. с ДО 

2786,40 лева) 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.1421 

с площ 317,0 кв.м съгласно 

кадастралната карта на 

гр.Белене, предназначен: "За 

друг вид застрояване", а по 

ЗРП на гр.Белене - реална част 

от УПИ ХVІІІ (на североизток) 

и реална част от УПИ ХІХ (на 

североизток), стр.кв.8, 

предназначени: "За 

индивидуално жилищно 

строителство" 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.1421 

съгласно 

кадастралната 

карта, а по ЗРП - 

реална част от УПИ 

ХVІІІ (на 

североизток) и 

реална част от УПИ 

ХІХ (на 

североизток), 

стр.кв.8 

2426,30 

798.  

3012/09.10.20

15 

частна 

(образуван 

от АЧОС 

3006/16.06.20

15г. до-

4489,20 лева) 

Урегулиран поземлен имот 

VІІІ, стр.кв.91 по плана на 

с.Деков, община Белене с площ 

802,0 кв.м., предназначен "За 

комплексно обществено 

обслужване" 

с.Деков, УПИ VІІІ, 

стр.кв.91 по плана 

на селото 

1674,60 

799.  

3013/09.10.20

15 

частна 

(образуван 

от АЧОС 

3006/16.06.20

15г. с ДО 

4489,20 лева) 

Урегулиран поземлен имот ІХ, 

стр.кв.91 по плана на с.Деков, 

община Белене с площ 900,0 

кв.м., предназначен "За 

православен параклис" 

(Храм ”Свети Георги” – 

с.Деков) 

с.Деков, УПИ ІХ, 

стр.кв.91 по плана 

на селото 

Отписан! 

1879,20 

800.  

3014/12.02.20

16 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.601.1229 

с площ 21991,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене с начин на трайно 

ползване (НТП): ”За защитно и 

изолационно озеленяване”, а 

по ЗРП на града имотът 

съставлява УПИ VІ, стр.кв.2 с 

НТП: ”За затревяване коридор 

ВН” 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.601.1229 

съгласно 

кадастралната 

карта, а по ЗРП - 

УПИ VІ, стр.кв.2 

141842,0 

801.  

3015/12.02.20

16 

частна 

Сграда на два етажа с 

идентификатор 03366.602.271.1 

със ЗП – 543,0 кв.м и РЗП – 

1053,20 кв.м по кадастралната 

карта на гр.Белене (Бивш 

културен клуб на под.28880) с 

предназначение: Сграда за 

гр.Белене, Сграда с 

идентификатор 

03366.602.271.1, 

находяща се в 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.271 

191243,60 
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обществено хранене, 

разположена в Поземлен имот 

с идентификатор 

03366.602.271, а по ЗРП на 

гр.Белене - ул."България" №53, 

УПИ І, стр.кв.74, с 

предназначение: “За жил. стр. 

и военен клуб” 

Бивш ДНА 

съгласно 

кадастралната 

карта, а по ЗРП 

ул."България" №53, 

УПИ І, стр.кв.74 

802.  

3016/11.03.20

16 

частна 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.1319 

с площ 503,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, а по ЗРП на 

гр.Белене - ул."Хисарлъка" №6, 

УПИ ХІІІ, стр.кв.155, с 

предназначение:  “За инд. жил.  

стр.” 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.1319 

съгласно 

кадастралната 

карта, а по ЗРП 

ул."Хисарлъка" №6, 

УПИ ХІІІ, 

стр.кв.155 

3850,0 

803.  

3017/22.03.20

16 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.98.136 с 

площ 16176,0 кв.м  по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, с начин на трайно 

ползване: “ДЕПО ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ (сметище)”, 

местност "Каракашева могила", 

VІ-та категория, образуван от 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.98.121 по 

кадастралната карта на 

гр.Белене 

(образуван след делба на имот, 

актуван с АПОС 

№2578/01.06.2005г.-гр.Белене) 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.98.136, 

местност 

"Каракашева 

могила" по 

кадастралната карта 

1637,80 

804.  

3018/22.03.20

16 

публична 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.98.137 с 

площ 35687,0 кв.м  по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, с начин на трайно 

ползване: “ДРУГ ВИД 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ”, 

местност "Каракашева могила", 

VІ-та категория, образуван от 

Поземлен имот с 

идентификатор 03366.98.121 по 

кадастралната карта на 

гр.Белене 

(образуван след делба на 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.98.137, 

местност 

"Каракашева 

могила" по 

кадастралната карта 

3613,30 
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имот, актуван с АПОС 

№2578/01.06.2005г.-гр.Белене) 

805.  

3019/27.05.20

16 

частна 

Урегулиран Поземлен имот V 

и VІ – 388, кв.19 по плана на 

с.Деков, община Белене с обща 

площ 2300,0 кв.м, 

представляващ ДВОРНО 

МЯСТО (УПИ V-388 с площ 

1200,0 кв.м  и УПИ VІ – 388 с 

площ 1100,0 кв.м) 

с.Деков, Урегулиран 

Поземлен имот V и 

VІ – 388, кв.19 по 

плана на селото 

4360,80 

806.  

Акт №2 за 

поправка на 

АПОС 

2923/05.01.20

11 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 

СТАНЦИЯ ЗА 

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

(ПСОВ) в Поземлен имот (ПИ) 

с идентификатор 03366.28.1, 

местност "Сред полето" по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, захранващ 

водопровод и тласкател на 

ПСОВ и заустващ колектор" - 

Етап І и "Трафопост 20/0,4кV 

630кVА/до 800кVА/ и 

ел.кабелна линия 20кV - Етап 

ІІ от строеж: "Частично 

изграждане на канализационна 

мрежа мрежа с ПСОВ и 

рехабилитация на 

съществуващата 

водоснабдителна мрежа на 

гр.Белене", включваща в 

границите си: 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.28.1 с 

площ 14543,0 кв.м с 

построените в него 

- Сграда с идентификатор 

03366.128.1.1 на два етажа с 

площ 318.0 кв.м с 

предназначение: Сграда за 

водоснабдяване и/или 

канализация, 

- Сграда с идентификатор 

03366.128.1.2 на един етаж с 

площ 111,0 кв.м с 

предназначение: Сграда за 

водоснабдяване и/или 

канализация, 

- Сграда с идентификатор 

03366.128.1.3 на един етаж с 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.128.1 

съгласно 

кадастралната карта 

114252,10 
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площ 6,0 кв.м с 

предназначение: Друг вид 

сграда за обитаване, 

- Сграда с идентификатор 

03366.128.1.4 на един етаж с 

предназначение: Сграда за 

енергопроизводство, 

изградените съоръжения и 

техническа инфраструктура в 

ПСОВ 

807.  

3020/07.06.20

16 

частна 

Масивна сграда с 

идентификатор 03366.602.684.5 

с площ 146,0 кв.м, 

съставляваща ПОМПЕНА 

СТАНЦИЯ КАНАЛНИ ВОДИ 

- публична общинска 

собственост (Сграда и 

съоръженията в нея), застроена 

в Поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.684 с 

площ 5177,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, а по ЗРП на града - 

част от УПИ ХVІІІ, стр.кв.8в 

гр.Белене, 

ул."Любен 

Каравелов" №49, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.684 по 

КК и част от УПИ 

ХVІІ, стр.кв.8в по 

ЗРП 

17736,40 

808.  

3021/29.09.20

16 

публична 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.602.194 с 

площ 3157,0 кв.м, ведно 

със застроените в него 7 

(седем) административни 

сгради, както следва: 

- Сграда с идентификатор 

03366.602.194.1 със застроена 

площ (ЗП) – 355,0 кв.м на два 

етажа, с предназначение: 

Сграда за култура и изкуство; 

- Сграда с идентификатор 

03366.602.194.2 със ЗП – 572,0 

кв.м на два етажа, с 

предназначение: Сграда за 

култура и изкуство; 

- Сграда с идентификатор 

03366.602.194.3 със ЗП – 69,0 

кв.м на два етажа, с 

предназначение: Сграда за 

култура и изкуство; 

- Сграда с идентификатор 

03366.602.194.4 със ЗП – 27,0 

кв.м на два етажа, с 

предназначение: Сграда за 

гр.Белене, 

ул."България" №36, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.194 по 

кадастралната карта 

и УПИ І, стр.кв.46 

по ЗРП 

249125,10 
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култура и изкуство; 

- Сграда с идентификатор 

03366.602.194.5 със ЗП – 45,0 

кв.м на два етажа, с 

предназначение: Сграда за 

култура и изкуство; 

- Сграда с идентификатор 

03366.602.194.6 със ЗП – 23,0 

кв.м на един етаж, с 

предназначение: Постройка за 

допълващо застрояване; 

- Сграда с идентификатор 

03366.602.194.7 със ЗП – 76,0 

кв.м на един етаж, с 

предназначение: Постройка за 

допълващо застрояване 

(АПОС №30/15.09.1997г. и 

АПОС №2866/05.02.2008г.) 

809.  

3022/02.12.20

16 

частна 

Имот с кадастрален №000195 с 

площ 15,762 дка или 15782,0  

кв.м по плана за земеразделяне 

на землището на с.Деков, 

община Белене с ЕКАТТЕ 

20537, с начин на трайно 

ползване: Дере, местност 

"Мерезините", ІІІ-та категория 

с.Деков, Имот с 

кадастрален 

№000195, местност 

"Мерезините" 

2950,60 

810.  

3023/06.01.20

17 

публична 

Имот №000295 в землището на 

с.Петокладенци с ЕКАТТЕ 

56085 с начин на трайно 

ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА с 

площ 282,498 дка, Шеста 

(254,432 дка) и Четвърта (28,066 

дка) категория на земята, ведно 

със застроената в него 

МАСИВНА СГРАДА 01 

КРАВАРНИК с площ 680,0 кв.м 

с.Петокладенци, 

имот №56085-

000295 

381852,50 

(372897,40 лева 

на земята и 

8955,10 лева на 

сградата) 

811.  

3024/30.05.20

17 

частна 

Масивна сграда  за 

водоснабдяване и/или 

канализация с идентификатор 

03366.601.1099.1 с площ 42,0 

кв.м, съставляваща ПОМПЕНА 

СТАНЦИЯ ЗА КАНАЛНИ 

ВОДИ (Сграда и съоръженията в 

нея), застроена в Поземлен имот 

с идентификатор 03366.601.1099 

с площ 4970,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене, а по ЗРП на града -

УПИ ІІ, стр.кв.108 

гр.Белене, 

ул."Цанко 

Церковски" и 

ул."Трайчо Костов",  

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.601.1099 по 

КК на гр.Белене и 

УПИ ІІ, стр.кв.108 

по ЗРП на гр.Белене 

38386,80 
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812.  

3025/07.06.20

17 

частна 

Урегулиран поземлен имот ХІІІ, 

стр.кв.32 по плана на с.Татари, 

община Белене с площ 2145,0 

кв.м, предназначен "За поща, 

ТКЗС и магазини на РПК", 

съставляващ ДВОРНО МЯСТО 

без застроената в него масивна 

двуетажна административна 

сграда (2МсбЖ). 

с.Татари, 

Урегулиран 

поземлен имот ХІІІ, 

стр.кв.32 по плана 

на селото 

4478,80 

813.  

3026/04.06.20

18 

частна 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.602.1247 

площ 1145,0 кв.м, предназначен 

"За индивидуално жилищно 

строителство" 

гр.Белене, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.1247 по 

кадастралната карта 

на гр.Белене и УПИ 

ІV, стр.кв.156 по 

ЗРП на гр.Белене 

8763,80 

814.  

3027/12.06.20

18 

публична 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) I, стр.кв.4 по ЗРП на 

с.Бяла вода, община 

Белене предназначен: "За 

читалище" с площ 2140,0 кв.м, 

ведно със застроената в него 

Двуетажна масивна сграда  - 

ЧИТАЛИЩЕ с пл.№130 (МсБО) 

със ЗП - 389,0 кв.м и РЗП - 778,0 

кв.м. 

с.Бяла вода, улица 

"Васил Левски" 

№14, Урегулиран 

поземлен имот І, 

стр.кв.4 по плана на 

селото 

18874,20 

815.  

3028/20.08.20

18 

публична 

Имот с №170076 с площ 

1289,633 дка, образуван след 

делба на имот с Кадастрален 

№170074 в землището на 

с.Татари, община Белене с 

ЕКАТТЕ 72117, с начин на 

трайно ползване: ПАСИЩЕ, 

МЕРА, Шеста категория в 

местността "Кертика" по плана 

за земеразделяне землището на 

селото 

(Стар АПОС 

№2901/14.09.2019г. - 

ОТПИСАН) 

с.Татари, Имот с 

№170076, местност 

"Кертика" 

236970,10 

816.  

3029/05.10.20

18 

публична 

Урегулиран поземлен имот VІІ, 

стр.кв.91 по плана на с.Деков, 

община Белене с площ 1770,0 

кв.м, съставляващ ТЕРЕН, 

предназначен “За Читалище“, 

без застроената в него масивна 

сграда – Трафопост. 

с.Деков, Урегулиран 

поземлен имот VІІ, 

стр.кв.91 по плана 

на селото 

3695,80 
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817.  

3030/03.12.20

18 

публична 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.602.277 с 

площ 6316,0 кв.м, ведно със 

застроените в него Сграда с 

идентификатор 03366.602.277.1 

със застроена площ 675,0 кв.м на 

един етаж и Сграда с 

идентификатор 03366.602.277.2 

със застроена площ 556,0 кв.м на 

два етажа по КККР на гр.Белене. 

Съгласно застроително-

регулационният план на 

гр.Белене имотът съставлява 

УПИ І, стр.кв.78, предназначен 

”За детска градина” 

(Бивше ОДЗ "Бодра смяна", 

закрита с Решение 

№43/19.05.2017г. на Общински 

съвет – Белене, Заповед 

№483/23.05.2017г. на Кмета на 

Община Белене, обнародвана в 

ДВ, бр.44/2017г. ) 

(Стар АПОС №299/20.11.1998г. 

- ОТПИСАН) 

грБелене, 

ул."Димитър 

Благоев" №1,  

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.277 по 

кадастралната карта 

на гр.Белене и УПИ 

І, стр.кв.78 по ЗРП 

на гр.Белене 

282919,20 

818.  

3031/16.04.20

19 

частна 

9,96 % ид.ч. върху 15-те Сгради, 

построени в ОБЕКТ 

“Регионална система за 

управление на отпадъците в 

регион Левски /Никопол/”, депо 

с.Санадиново, ЕКАТТЕ 65320, 

Община Никопол, поземлен 

имот№280011 с площ 173,981 

дка и НТП – Сметище както 

следва: 

- 01 Складове –Промишлени с 

площ 614,0 кв.м; 

- 02 Сгради промишлени с площ 

3952,0 кв.м; 

- 03. Сграда за портиерни с площ 

25,0 кв.м; 

- 04. Сгради за водоснабдяване и 

канализация с площ 48,0 кв.м; 

- 05. Сгради за водоснабдяване и 

канализация с площ 27,0 кв.м; 

- 06. Сграда за пречистване на 

води с площ 165,0 кв.м; 

- 07. Сграда за пречистване на 

води с площ 27,0 кв.м; 

- 08. Сгради промишлени - 

Област Плевен, 

Община Никопол, 

с.Санадиново, 

ЕКАТТЕ 65320, 

поземлен имот 

№280011 

24561,0 



 139 

спомагателни и обслужващи с 

площ 169,0 кв.м; 

- 09. Складове – промишлени – с 

площ 633,0 кв.м; 

- 10. Складове – промишлени с 

площ 530,0 кв.м; 

- 11. Складове – промишлени с 

площ 378,0 кв.м; 

- 12. Сгради – административни 

с площ 154,0 кв.м; 

- 13. Сграда за ремонтна 

работилница с площ 146,0 кв.м; 

- 14. Сгради промишлени – 

спомагателни и обслужващи с 

площ 108,0 кв.м; 

- 15. Сгради за водоснабдяване и 

канализация с площ 203,0 кв.м. 

819.  

3032/17.06.20

19 

частна 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.602.1431 с 

площ 835,0 кв.м по КККР на 

гр.Белене, УПИ Х, стр.кв.8б по 

ПУП на гр.Белене 

(стар АПОС №2959/19.04.2012г. 

отписан) 

Област Плевен, 

Община Белене, 

гр.Белене, 

ул."Филип 

Станиславов", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1431 по 

КККР на гр.Белене, 

УПИ Х, стр.кв.8б по 

ПУП на гр.Белене 

5673,0 

820.  

3033/01.08.20

19 

публична 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.602.1432 с 

площ 2642,0 кв.м по КККР на 

гр.Белене. УПИ IХ, стр.кв.8б и 

част от УПИ ХVІІ, стр.кв.8в по 

ПУП на гр.Белене 

(стар АПОС №2959/19.04.2012г. 

отписан) 

Област Плевен, 

Община Белене, 

гр.Белене, 

ул."Филип 

Станиславов", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1432 по 

КККР на гр.Белене, 

УПИ IХ, стр.кв.8б и 

част от УПИ ХVІІ, 

стр.кв.8в по ПУП на 

гр.Белене 

17949,70 

821.  

3034/01.08.20

19 

частна 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.602.1438 с 

площ 6668,0 кв.м, ведно със 

застроените в него 3 (три) 

сгради, както следва: 

- Сграда с идентификатор 

03366.602.1438.6 със застроена 

площ (ЗП) – 266,0 кв.м  на един 

Област Плевен, 

Община Белене, 

гр.Белене, ул."Св. 

Св.Кирил и 

Методий" №1, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1438 по 

98696,70 
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етаж, с предназначение: Спортна 

сграда, база; 

- Сграда с идентификатор 

03366.602.1438.9 със ЗП – 93,0 

кв.м на един етаж, с 

предназначение: Жилищна 

сграда-еднофамилна; 

- Сграда с идентификатор 

03366.602.1438.10 със ЗП – 6,0 

кв.м на един етаж, с 

предназначение: Постройка за 

допълващо застрояване 

(Стари актове - АЧОС 

№772/02.05.2000г., АЧОС 

№1914/13.07.2004г., АЧОС 

№2963/03.08.2012г. и Акт №2 

за поправка на АЧОС 

№2963/03.08.2012г. - 

ОТПИСАНИ) 

МВР ЕСМ 

КККР на  гр.Белене, 

а по ЗРП на 

гр.Белене УПИ І, 

стр.кв.44 

822.  

3035/27.09.20

19 

публична 

Поземлен имот с идентификатор 

03366.602.685 с площ 3609,0 

кв.м по КККР на гр.Белене, а по 

ЗРП на града – част от 

Урегулиран поземлен имот 

ХVІІ, стр.кв.8в, съставляващ 

ТЕРЕН, предназначен “За 

спортен комплекс“ 

Област Плевен, 

Община Белене, 

гр.Белене, 

ул."Майор Кочев" 

№28, Поземлен 

имот с 

идентификатор 

03366.602.685 по 

КККР на гр.Белене, 

а по ЗРП на града – 

част от Урегулиран 

поземлен имот 

ХVІІ, стр.кв.8в 

27623,30 

823.  

3036/02.10.20

19 

публична 

Поземлен имот с идентификатор 

03366.602.847 с площ 582,0 кв.м 

по КККР на гр.Белене, а по ЗРП 

на града – част от Урегулиран 

поземлен имот ХVІІ, стр.кв.8в, 

съставляващ ТЕРЕН, 

предназначен “За спортен 

комплекс“ 

Област Плевен, 

Община Белене, 

гр.Белене, 

ул."Любен 

Каравелов" №49а, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.847 по 

КККР на гр.Белене, 

а по ЗРП на града – 

част от Урегулиран 

поземлен имот 

ХVІІ, стр.кв.8в 

4454,60 

824.  

3037/21.01.20

20 

публична 

Поземлен имот с идентификатор 

40573.107.978 с площ 22618,0 

кв.м по КККР на с.Кулина вода, 

Област Плевен, 

Община Белене, 

с.Кулина вода, 

2770,70 
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община Белене, местност "Край 

село" с Начин на трайно 

ползване - Спортно игрище 

местност "Край 

село", Поземлен 

имот с 

идентификатор 

40573.107.978  по 

КККР 

825.  

3038/21.01.20

20 

публична 

Поземлен имот с идентификатор 

40573.216.605 с площ 11088,0 

кв.м по КККР на с.Кулина вода, 

община Белене, местност 

"Киселец" с Начин на трайно 

ползване - Пасище 

Област Плевен, 

Община Белене, 

с.Кулина вода, 

местност "Киселец", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

40573.216.605  по 

КККР 

337,10 

826.  

3039/21.01.20

20 

публична 

Поземлен имот с идентификатор 

03366.127.13 с площ 8943,0 кв.м 

по КККР на гр.Белене, община 

Белене, местност "Старата 

могила" с Начин на трайно 

ползване - Пасище 

Област Плевен, 

Община Белене, 

гр.Белене, местност 

"Старата могила", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.127.13 по 

КККР 

38,90 

827.  

3040/21.01.20

20 

частна 

Поземлен имот с идентификатор 

07630.164.139 с площ 5159,0 

кв.м по КККР на с.Бяла вода, 

община Белене, местност "------" 

с Начин на трайно ползване - 

Друг вид земеделска земя 

Област Плевен, 

Община Белене, 

с.Бяла вода, 

местност "------", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

07630.164.139  по 

КККР 

965,80 

828.  

3041/21.01.20

20 

частна 

Поземлен имот с идентификатор 

07630.197.342 с площ 151057,0 

кв.м по КККР на с.Бяла вода, 

община Белене, местност "------" 

с Начин на трайно ползване - 

Друг вид земеделска земя 

Област Плевен, 

Община Белене, 

с.Бяла вода, 

местност "------", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

07630.197.342 по 

КККР 

1691.80 

829.  

3042/07.02.20

20 

публична 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.602.71 с 

площ 1435,0 кв.м по КККР на 

гр.Белене. Съгласно 

застроително-регулационният 

план на гр.Белене имотът 

съставлява част с площ 900,0 

кв.м от УПИ І, стр.кв.154, 

предназначен  ”За крайдунавски 

парк”, УПИ II-86, стр.кв.154 с 

Област Плевен, 

Община Белене, 

гр.Белене, 

ул."Персин", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.71 по 

КККР на гр.Белене 

9749,40 
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площ 405,0 кв.м, предназначен 

"За индивидуално жилищно 

строителство" и терен с площ 

130,0 кв.м, предназначен "За 

улица" 

830.  

3043/07.02.20

20 

публична 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.601.1236 с 

площ 4623,0 кв.м по 

кадастралната карта на 

гр.Белене с начин на трайно 

ползване (НТП): ”За защитно и 

изолационно озеленяване”, а по 

ЗРП на града имотът съставлява 

УПИ ІV, стр.кв.5 с НТП  ”За 

озеленяване” 

Област Плевен, 

Община Белене, 

гр.Белене, 

ул."Индустриална",

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.601.1236 по 

КККР на гр.Белене 

35384,40 

831.  

3044/07.02.20

20 

публична 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.601.1234 с 

площ 10587,0 кв.м по КККР на 

гр.Белене с начин на трайно 

ползване (НТП): ”За защитно и 

изолационно озеленяване”, а по 

ЗРП на града имотът съставлява 

УПИ І, стр.кв.5 с НТП: ”За 

затревяване коридор ВН" 

Област Плевен, 

Община Белене, 

гр.Белене, 

ул."Индустриална", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.601.1234 по 

КККР на гр.Белене 

81032,90 

832.  

3045/07.02.20

20 

публична 

Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 03366.601.1237 с 

площ 5708,0 кв.м по КККР на 

гр.Белене с начин на трайно 

ползване (НТП): ”За защитно и 

изолационно озеленяване”, а по 

ЗРП на града имотът съставлява 

УПИ IІ, стр.кв.5 с НТП: ”За 

озеленяване” 

Област Плевен, 

Община Белене, 

гр.Белене, 

ул."Индустриална", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.601.1237 по 

КККР на гр.Белене 

43689,0 

833.  

3046/04.03.20

20 

публична 

Поземлен имот с идентификатор 

40573.188.909, местност 

“Киселец“ в землището на 

с.Кулина вода, община Белене с 

площ 3268,0 кв.м с начин на 

трайно ползване: За извор на 

прясна вода 

Област Плевен, 

Община Белене, 

с.Кулина вода, 

местност "Киселец", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

40573.188.909 по 

КК на с.Кулина вода 

4313,80 

834.  

3047/04.03.20

20 

публична 

Поземлен имот с идентификатор 

40573.92.908, местност 

“Палтаниката“ в землището на 

с.Кулина вода, община Белене с 

площ 429,0 кв.м с начин на 

трайно ползване: За извор на 

прясна вода 

Област Плевен, 

Община Белене, 

с.Кулина вода, 

местност 

"Палтаниката", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

566,30 
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40573.92.908 по КК 

на с.Кулина вода 

835.  

3048/04.03.20

20 

публична 

Поземлен имот с идентификатор 

40573.92.901, местност 

“Палтаниката“ в землището на 

с.Кулина вода, община Белене с 

площ 4397,0 кв.м с начин на 

трайно ползване: За извор на 

прясна вода 

Област Плевен, 

Община Белене, 

с.Кулина вода, 

местност 

"Палтаниката", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

40573.92.901 по КК 

на с.Кулина вода 

5804,0 

836.  

3049/04.03.20

20 

публична 

Поземлен имот с идентификатор 

20537.133.700, местност “Над 

село“ в землището на с.Деков, 

община Белене с площ 900,0 

кв.м с начин на трайно ползване: 

За извор на прясна вода 

Област Плевен, 

Община Белене, 

с.Деков, местност 

"Над село", 

Поземлен имот с 

идентификатор 

20537.133.700 по 

КК на с.Деков 

1188,0 

 

 

Забележка: Определянето на сумите по колона 5 е съгласно Глава VІІ от ППЗДС (отм.) за имотите 

в регулация и Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени 

на земеделските земи (ДВ.бр.64/1998 год.) за имотите извън регулация. 

 

17.03.2020 год.                                                                  ИЗГОТВИЛ:___________________ 

гр.Белене                                                                                                 /инж.Пламен Петров/ 

 

 


