2

3

4

1 / 21.12.2005 г.

2/16.11.2006 г.

3/03.05.2007 г.

4/20.07.2007г.

4

5

6

7

Парцел отреден "За спортен терен", представляващ част от
урегулиран поземлен имот ІV /четири/, кв.53 /петдесет и три/
предвиден "За озеленяване" и имот, предвиден "За улица" в
кв.58 /петдесет и осем/ по плана на гр.Априлци, кв.Острец от 10
000 /десет хиляди/ кв.м.

Имотът
управлява
Кмета
Община
21 600,00 лв Априлци

се
от
на

164 / 3

Област Ловеч, гр.Априлци, кв.Острец, ЕКАТТЕ
52218, УПИ ІV, кв.53, предвиден "За озелемяване" и
имот, предвиден "За улица" в кв.58 по плана одобрен
със Заповед № 912/22,10,1981г. на Председателя на
ИК на ОНС Ловеч

Област Ловеч, гр.Априлци, кв.Видима, ЕКАТТЕ
52218, УПИ ІХ, кв.60, отреден “За училище”,
озеленяване и улица по плана на квартала, одобрен
със Заповед № 912/22.10.1981 г. на Председателя на
ИК на ОНС Ловеч.

Застроено дворно място от 3160 /три хиляди сто и шестдесет/
кв.м., предст. имот пл.№ 217а /двеста и седемнадесет а/,
включен в УПИ ІХ /девет/, кв.60 /шестдесет/, отреден “За
училище”, озеленяване и улица по плана на гр.Априлци,
кв.Видима, област Ловеч, ЕКАТТЕ 52218 /пет две две едно
осем/, заедно с изградените в този имот двуетажна масивна
училищна сграда със ЗП 280 /двеста и осемдесет/ кв.м., масивен
склад със ЗП 60 /шестдесет/ кв.м. и масивна тоалетна със ЗП 32
/тридесет и два/ кв.м.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
26 191,70 лв 000291627

се
от
на

Област Ловеч, гр.Априлци, кв.Острец, ЕКАТТЕ
52218, УПИ ХІІІ, кв.47, отреден “За училище”, по
плана на квартала, одобрен със Заповед №
912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНС
Ловеч, изменен със Заповед №39/26.04.2002 г. на
Кмета на Община Априлци.

Урегулиран поземлен имот ХІІІ /тринадесет/, кв.47 /четиридесет
и седем/ от 11000 /единадесет хиляди/ кв.м., отреден “За
училище”, по плана на гр.Априлци, кв.Острец, област Ловеч,
ЕКАТТЕ 52218 /пет две две едно осем/, заедно с изградените в
този имот двуетажна масивна училищна сграда със ЗП 362
/триста шестдесет и два/ кв.м., четириетажна масивна училищна
сграда със ЗП 448 /четиристотин четиридесет и осем/
кв.м.,триетажна масивна училищна сграда със ЗП 580
/петстотин и осемдесет/кв.м., двуетажна, масивна пристройка
ЗП 400 /четиристотин/ кв.м., едноетажна масивна пристройка
със ЗП 24 /двадесет и четири/ кв.м. и двуетажна масивна
жилищна сграда със ЗП 90 /деветдесет/ кв.м.

68/2

215/3

231/3

Имот с № 132001 /едно, три, две нула нула едно/ “Трапът”, в
землището на гр.Априлци, област Ловеч, кв.Острец, ЕКАТТЕ
Област Ловеч, гр.Априлци, в землището на 99077 /девет девет нула седем седем/, категория осма,
кв.Острец, ЕКАТТЕ 99077, м.”Трапът”, имот представляващ пасище, мера, с площ на имота от 40 822
№132001 по картата на възстановената собственост. /четиридесет хиляди осемстотин двадесет и два/ кв.м.

№

Имотът
се
управлява
от
Основно
Оздравително
Училище
“Христо Ботев” –
гр.Априлци,
184 123,10 лв кв.Острец
Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
330,66 лв 000291627

се
от
на

№

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

1

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11
Заповед №
122/27.05.20
11 г.
3647/10000
кв.м.

Съставен
нов
АПОС № 136 от
21.03.2012 г. без
стая
за Заповед №155
счетоводство.
от 08.05.2012 г.

Утвърден нов
АПОС № 156
от 29.08.2014 г.

5

6

5/20.07.2007г.

6/20.07.2007г.

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

109/1

110/1

Имот с №276040 /две седем шест нула четири нула/,
представляващ ливада, осма категория с площ от 4158 /четири
хиляди сто петдесет и осем/ кв.м., ЕКАТТЕ 52218 /пет две две
Област Ловеч, гр.Априлци, кв.Център, м.”Кръста”, едно осем/, находящ се в м.”Кръста” в землището на
ЕКАТТЕ 52218, имот с №276041
гр.Априлци, кв.Център.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
71,73 лв 000291627

се
от
на

се
от
на

Имот с №276026 /две седем шест нула две шест/, представляващ
ливада, осма категория с площ от 1386 /хиляда триста осемдесет
Област Ловеч, гр.Априлци, кв.Център, м.”Кръста” и шест/ кв.м., ЕКАТТЕ 52218, /пет две две едно осем/, находящ
ЕКАТТЕ 52218, имот с №276026
се в м.”Кръста” в землището на гр.Априлци, кв.Център

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
23,91 лв 000291627
Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
2,86 лв 000291627

се
от
на

Имот с №276027 /две седем шест нула две седем/,
представляващ пасище, мера, осма категория с площ от 276
/двеста седемдесет и шест/ кв.м., ЕКАТТЕ 52218, /пет две две
Област Ловеч, гр.Априлци, кв.Център, м.”Кръста” едно осем/, находящ се в м.”Кръста” в землището на
ЕКАТТЕ 52218, имот с №276027
гр.Априлци, кв.Център
7

7/20.07.2007

112/1

Имот с №276036 /две седем шест нула три шест/,
представляващ пасище, мера, осма категория с площ от 72 878
/седемдесет и две хиляди, осемстотин седемдесет и осем/ кв.м.,
Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци, ЕКАТТЕ 52218, /пет две две едно осем/, находящ се в
кв.Център, м.”Кръста” ЕКАТТЕ 52218, имот с м.”Кръста” в землището на гр.Априлци, кв.Център.
№276036 по картата на възстановената собственост.
8

8/20.07.2007 г.

113/1

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
754,29 лв 000291627

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

№

№

№

се
от
на

№

Заповед № 22
от 23.01.2012 г.

За
част
от
имота в размер
на 26237 кв.м. е
утвърден нов
АПОС № 140
от 16.08.2012 г.
за
ПИ
52218.627.63
Заповед № 289
от 23.08.2012 г.

10

11

12

9/27.06.2007

10/23.03.2009

11/23.03.2009

12/23.03.2009

4

5

6

7

38/7

Област Ловеч, Община Априлци, с.Драшкова
поляна, УПИ I, кв.6, отреден „Магазини, здравен
пунк, кметство, обществено културен клуб и
ресторант” по регулационният план одобрен със
Заповед № 206 / 22.11.1989г. ЕКАТТЕ 23621, имот с
№23621.501.69 по кадастралната карта на селото,
одобрена със Заповед № РД–18–37/19.06.2006 г. на
Изпълнителния Директор на Агенцията по Кадастър,
ул.”Христо Ботев” №75.

Застроен урегулиран поземлен имот с кад. №23621.501.69 /две
три шест две едно точка пет нула едно точка шест девет/ от 164
/сто шестдесет и четири/ кв.м и едноетажна масивна адм.,
делова сграда със ЗП 55 /петдесет и пет/ кв.м., с кад.№
23621.501.69.1 /две три шест две едно точка пет нула едно точка
шест девет точка едно/ по кадастралната карта на село
Драшкова поляна, община Априлци, област Ловеч.

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Дядов Иванов трап”, ПИ №
52218.364.13 по КК на град Априлци, одобрена със
Заповед № – 18 – 49 / 31.08.2007 г. на Изп. директор
на АГКК. на 1 200 м. от урбанизирана територия, на
1 390 м. от пътната мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.364.13 /пет две две едно осем точка три
шест четири точка едно три/, стар идентификатор 107003 /едно
нула седем нула нула три/, с площ от 229 518 /двеста двадесет и
осем хиляди петстотин и осемнадесет/ кв. м по кадастралната
карта на град Априлци, квартал Център, община Априлци,
ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч, категория при не поливни
условия – 9 /девета/..

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
1 652,23 лв ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Перелийка”, ПИ № 52218.382.4 по
КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изп. директор на АГКК,
на 1 200 м. от урбанизирана територия, на 1 400 м. от
пътната мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.382.4 /пет две две едно осем точка три
осем две точка четири/, стар идентификатор 083001 /нула осем
три нула нула едно/, с площ от 34 149 /тридесет и четири хиляди
сто четиридесет о девет/ кв. м. по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, категория при не поливни условия – 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
430,28 лв ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Писалок”, ПИ № 52218.384.1 по КК
на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изп. директор на АГКК,
на 1 360 м. от урбанизирана територия, на 1 580 м. от
пътната мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.384.1 /пет две две едно осем точка три
осем четири точка едно/, стар идентификатор 084001 /нула осем
четири нула нула едно/, с площ от 48 648 /четиридесет и осем
хиляди шестстотин четиридесет и осем/ кв. м. по кадастралната
карта на град Априлци, квартал Център, община Априлци,
ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч, категория при не поливни
условия – 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
612,97 лв ал. 5 от ЗОС

1/121

1/122

1/123

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
940,10 лв 000291627

се
от
на

№

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

9

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

13

14

15

16

13/23.03.2009

14/23.03.2009

15/23.03.2009

16/23.03.2009

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

1/124

1/125

1/126

1/127

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.390.2 /пет две две едно осем точка три
девет нула точка две/, стар идентификатор 086001 /нула осем
шест нула нула едно/, с площ от 37 788 /тридесет и седем
хиляди седемстотин осемдесет и осем/ кв. м. по кадастралната
карта на град Априлци, квартал Център, община Априлци,
ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч, категория при не поливни
условия – 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
476,13 ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Чукара”, ПИ № 52218.486.25 по КК
на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изп. Директор на АГКК,
на 320 м. от урбанизирана територия, граничещ с
пътната мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.486.25 /пет две две едно осем точка
четири осем шест точка две пет/, стар идентификатор 041030
/нула четири едно нула две пет/, с площ от 728 /седемстотин
двадесет и осем/ кв.м. по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч, категория при не поливни условия – 6 /шеста/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
29,12 лв ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Марийкиното”, ПИ № 52218.492.1
по КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изп. Директор на АГКК,
на 320 м от урбанизираната територия, на 380 м от
пътната мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.492.1 /пет две две едно осем точка четири
девет две точка едно/, стар идентификатор 061001 /нула шест
едно нула нула едно/, с площ от 33 733 /тридесет и три хиляди
седемстотин тридесет и три/ кв. м по кадастралната карта на
град Априлци, квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ
52218, област Ловеч, категория при не поливни условия –6
/шеста/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
1 241,37 лв ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.499.8 /пет две две едно осем точка четири
девет девет точка осем/, стар идентификатор 064001 /нула шест
четири нула нула едно/, с площ от 12 235 /дванадесет хиляди
двеста тридесет и пет/ кв. м по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, категория при не поливни условия –9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
122,35 лв ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Лиловото”, ПИ № 52218.390.2 по
КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изп. директор на АГКК,
на 1 120 м. от урбанизирана територия, на 1 350 м. от
пътната мрежа с трайна настилка.

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Издлъбник”, ПИ № 52218.499.8 по
КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изп. Директор на АГКК,
на 520 м от урбанизирана територия, граничи с
пътната мрежа с трайна настилка.

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

17

18

19

20

17/23.03.2009

18/23.03.2009

19/23.03.2009

20/23.03.2009

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

1/128

1/129

1/130

1/131

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Чучура”, ПИ № 52218.579.47 по КК
на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 250 м. от урбанизирана територия, на
360 м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.579.47 /пет две две едно осем точка пет
седем девет точка четири седем/, стар идентификатор 163043
/едно шест три нула четири три/, с площ от 2 925/две хиляди
деветстотин двадесет и пет/ кв. м , категория при не поливни
условия 9 /девета/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
26,91 лв ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Чучура”, ПИ № 52218.579.69 по КК
на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 20 м. от урбанизирана територия, на 110
м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.579.69 /пет две две едно осем точка пет
седем девет точка шест девет/, стар идентификатор 163028
/едно шест три нула две осем/, с площ от 11 727/единадесет
хиляди седемстотин двадесет и седем/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девета/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
107,89 ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Глоговица 2”, ПИ № 52218.612.1 по
КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 530 м. от урбанизирана територия, на
610 м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.612.1 /пет две две едно осем точка шест
едно нула точка едно/, стар идентификатор 219003 /две едно
девет нула нула три/, с площ от 5 933 /пет хиляди деветстотин
тридесет и три/ кв. м., категория при не поливни условия 6
/шест/, по кадастралната карта на град Априлци, квартал
Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
218,33 лв ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Гогуновото”, ПИ № 52218.613.19
по КК на град Априлци, одобрена със Заповед № –
18 – 49 / 31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор на
АГКК. на 700 м. от урбанизирана територия, на 670
м. от пътната мрежа с трайна настилка..

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.613.19 /пет две две едно осем точка шест
едно три точка едно девет/, стар идентификатор 013016 /нула
едно три нула едно шест/, с площ от 4 857 /четири хиляди
осемстотин петдесет и седем/ кв. м по кадастралната карта на
град Априлци, квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ
52218, област Ловеч, категория при не поливни условия – 5
/пета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
217,84 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,
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Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

21

22

23

24

21/23.03.2009

22/23.03.2009

23/23.03.2009

24/23.03.2009

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

1/132

1/133

1/134

1/135

Обл.Ловеч, гр. Априлци, кв.Център, ЕКАТТЕ 52218,
местност
„Маринска/Божаковото/”,
ПИ
№
52218.625.27 по КК на гр. Априлци, одобрена със
Заповед № РД–18–49/31.08.2007 г. на Изп. Директор
на АГКК, на 90 м. от урбанизирана територия, на 250
м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Обл. Ловеч, гр.Априлци, кв.Център, ЕКАТТЕ 52218,
местност „Кръста Кална Радина ливада”, ПИ №
52218.628.148 по КК на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД–18–49/31.08.2007 г. на Изп. Директор
на АГКК, на 270 м. от урбанизирана територия,
граничи с пътната мрежа с трайна настилка.

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Долна кална”, ПИ № 52218.630.1
по КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 480 м. от урбанизирана територия, на
370 м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Чобанов азмак”, ПИ №
52218.650.21 по КК на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД–18–49/31.08.2007 г. на Изп. Директор
на АГКК, на 170 м. от урбанизирана територия, на
170 м. от пътната мрежа.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.625.27 /пет две две едно осем точка шест
две пет точка две седем/, стар идентификатор 277018 /две седем
седем нула едно осем/, с площ от 4 126 /четири хиляди сто
дведесет и шест/ кв. м., категория при не поливни условия 6
/шеста/, по кадастралната карта на град Априлци, квартал
Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
151,84 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.628.148 /пет две две едно осем точка шест
две осем точка едно четири осем/, стар идентификатор 003125
/нула три нула едно две пет/, с площ от 5 176 /пет хиляди сто
седемдесет и шест/ кв. м по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, категория при не поливни условия – 5 /пета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
252,33 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.630.1 /пет две две едно осем точка шест
три нула точка едно/, стар идентификатор 217006 /две едно
седем нула нула шест/, с площ от 11 085 /единадесет хиляди
осемдесет и пет/ кв. м., категория при не поливни условия 8
/осма/, по кадастралната карта на град Априлци, квартал
Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
178,47 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.650.21 /пет две две едно осем точка шест
пет нула точка две едно/, стар идентификатор 030029 /нула три
нула нула две девет/, с площ от 472 /четиристотин седемдесет и
два/ кв. м. по кадастралната карта на град Априлци, квартал
Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч,
категория при не поливни условия – 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
7,60лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,
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Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

25

26

27

28

25/23.03.2009

26/23.03.2009

27/23.03.2009

28/23.03.2009

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

1/136

1/137

1/138

1/139

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.650.24 /пет две две едно осем точка шест
пет нула точка две четири/, стар идентификатор 030025 /нула
три нула нула две пет/, с площ от 2 948 /две хиляди деветстотин
четиридесет и осем/ кв. м, категория на земята при не поливни
условия 5 /пета/ по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
143,72 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.655.5 /пет две две едно осем точка шест
пет пет точка пет/, стар идентификатор 233031 /две три три нула
три едно/, с площ от 1 288 /хиляда двеста осемдесет и осем/ кв.
м , категория при не поливни условия 5 /пета/, по кадастралната
карта на град Априлци, квартал Център, община Априлци,
ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
57,77 лв. ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Сминера”, ПИ № 52218.655.22 по
КК на град Априлци, одобрена със Заповед № РД–
18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор на
АГКК., на 300 м. от урбанизирана територия, на 390
м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.655.22 /пет две две едно осем точка шест
пет пет точка две две/, стар идентификатор 233019 /две три три
нула едно девет/, с площ от 4 710 /четири хиляди седемстотин и
десет/ кв. м., категория при не поливни условия 5 /пета/, по
кадастралната карта на град Априлци, квартал Център, община
Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
211,24 лв. ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Касалиите”, ПИ № 52218.663.18 по
КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 350 м. от урбанизирана територия, на 30
м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.663.18 /пет две две едно осем точка шест
шест три точка едно осем/, стар идентификатор 180010 /едно
осем нула нула едно нула/, с площ от 3 737/три хиляди
седемстотин тридесет и седем/ кв. м , категория при не поливни
условия 5 /пета/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
167,60 лв. ал. 5 от ЗОС

Обл. Ловеч, гр.Априлци, кв.Център, ЕКАТТЕ 52218,
местност „Чобанов азмак ”, ПИ № 52218.650.24 по
КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 200 м. от урбанизирана територия,
граничи с пътната мрежа с трайна настилка..

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Сминера”, ПИ № 52218.655.5 по
КК на град Априлци, одобрена със Заповед № РД–
18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор на
АГКК., на 200 м. от урбанизирана територия, на 310
м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

29

30

29/23.03.2009

30/23.03.2009

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

1/140

1/141

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Мъгловото”, ПИ № 52218.680.12 по
КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 600 м. от урбанизирана територия, на
850 м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, местност „Сръбски дол”, ПИ № 52218.682.1
по КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 90 м. от урбанизирана територия, на 600
м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.680.12 /пет две две едно осем точка шест
осем нула точка едно две/, стар идентификатор 172003 /едно
седем две нула нула три/, с площ от 252/двеста петдесет и два/
кв. м., категория при не поливни условия 5 /пета/, по
кадастралната карта на град Априлци, квартал Център, община
Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
11,30 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.682.1 /пет две две едно осем точка шест
осем две точка едно/, стар идентификатор 280003 /две осем нула
нула нула три/, с площ от 6 006 /шест хиляди и шест/ кв. м.,
категория при не поливни условия 8 /осма/, по кадастралната
карта на град Априлци, квартал Център, община Априлци,
ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч,

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
96,70 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

31

32

31/16.04.2009

32/21.04.2009

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

4/47

4/48

Област Ловеч, град Априлци, квартал Зла река,
ЕКАТТЕ 52218, УПИ ХVІ, кв. 32, отреден „За парк”
по регулационният план одобрен със Заповед № 912
/ 22.10.1981 г., ПИ № 52218.513.34, по одобрената
кадастрална карта на град Априлци със Заповед №
РД – 18 – 49 / 31.08.2007 г. на Изп. Деректор на на
АГКК, изменена със Заповед КД 14 – 11 – 76 /
16.04.2009 г., улица „Иглика”.

Област Ловеч, община Априлци, гр.Априлци, кв.Зла
река ПИ с кад.№ 52218.513.35, ЕКАТТЕ 52218, УПИ
ХVІ-606, кв.32, отреден „За парк”, по кадастралната
карта на града, одобрена със Заповед № РД-1849/31.08.2007 г. на Изп. Директор на АК.

Застроен поземлен имот с ТП: „Урбанизирана”; с НТП: „Ниско
застрояване (до 10 м)”, кад. № 52218.513.34 /пет две две едно
осем точка пет едно три точка три четири/ по кадастралната
карта на град Априлци, квартал Зла река, община Априлци,
област Ловеч, целият с площ от 26 688 /двадесет и шест хиляди
шестстотин осемдесет и осем/ кв. м., ведно с построените в
имота пет сгради: Масивна едноетажна селскостопанска сграда
№ 52218.513.34.1 /пет две две едно осем точка пет еднотри
точка три четири точка едно/ със ЗП 63 /шестдесет и три/ кв.м.;
Масивна едноетажна селскостопанска сграда № 52218.513.34.2
/пет две две едно осем точка пет едно три точка три четири
точка две/ със ЗП 27 /двадесет и седем/ кв.м.;
Масивна едноетажна селскостопанска сграда № 52218.513.34.3
/пет две две едно осем точка пет едно три точка три четири
точка три/ със ЗП 34 /тридесет и четири/ кв.м.;
Масивна едноетажна селскостопанска сграда № 52218.513.34.4
/пет две две едно осем точка пет едно три точка три четири
точка четири/ със ЗП 70 /седемдесет/ кв.м.;
Масивна едноетажна селскостопанска сграда № 52218.513.34.5
/пет две две едно осем точка пет едно три точка три четири
точка пет/ със ЗП 11 /единадесет/ кв.м.

Поземлен имот с кад.№ 52218.513.35 /пет две две едно осем
точка пет едно три точка три пет/, с ТПТ “Територия, заета от
води и водни обекти”, начин на трайно ползване “Рибарник”, с
площ от 8 160 /Осем хиляди сто и шестдесет/ кв.м, по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Зла река, община
Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
26 688.00 лв. ал. 5 от ЗОС
Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
36 589.80 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

Съставен
нов
АПОС № 153 от Заповед № 258
05.06.2013 г.
от 05.06.2013 г.

33

34

35

36

33/05.06.2009

34/05.06.2009

35/05.06.2009

36/05.06.2009

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

3/257

3/258

3/259

3/260

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Острец, ЕКАТТЕ
52218, местност „Рътът”, ПИ № 52218.704.8 по КК
на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 107 м. от урбанизирана територия,
граничи с пътна мрежа с трайна настилка.

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Острец, ЕКАТТЕ
52218, местност „Рътът”, ПИ № 52218.706.105 по КК
на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 203 м. от урбанизирана територия, на 85
м. от пътна мрежа с трайна настилка

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Острец, ЕКАТТЕ
52218, местност „Шеньовското”, ПИ № 52218.725.1
по КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 14 м. от урбанизирана територия,
граничи с пътна мрежа с трайна настилка.

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Острец, ЕКАТТЕ
52218, местност „Черешов дол”, ПИ № 52218.736.1
по КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 156 м. от урбанизирана територия,
граничи с пътна мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.704.8 /пет две две едно осем точка седем
нула четири точка осем/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Острец, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, стар идентификатор 228 008 /две две осем нула
нула осем/, с площ от 37 061/три седем нула шест едно/ кв. м ,
категория при не поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
648,57 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.706.105 /пет две две едно осем точка
седем нула шест точка едно нула пет/, по кадастралната карта
на град Априлци, квартал Острец, община Априлци, ЕКАТТЕ
52218, област Ловеч, стар идентификатор 228 005 /две две осем
нула нула пет/, с площ от 4 514/четир пет едно четири/ кв. м ,
категория при не поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
72,68 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.725.1 /пет две две едно осем точка седем
две пет точка едно /, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч, стар идентификатор 220 001 /две две осем нула нула
едно/, с площ от 21 735/две едно седем три пет/ кв. м , категория
при не поливни условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
217,35 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.736.1 /пет две две едно осем точка седем
три шест точка едно/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч, стар идентификатор 133001 /едно три три нула нула
едно/, с площ от 13 401/едно три четири нула едно/ кв. м ,
категория при не поливни условия 8 /осем/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
234,52 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

37

38

39

40

37/05.06.2009

38/05.06.2009

39/05.06.2009

40/05.10.2009

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

3/261

3/262

3/263

3/268

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.742.95 /пет две две едно осем точка седем
четири две точка девет пет/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Острец, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, стар идентификатор 108095 /едно нула осем нула
девет пет/, с площ от 417/четири едно седем/ кв. м , категория
при не поливни условия 6 /шеста/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
18,01 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.775.1 /пет две две едно осем точка седем
седем пет точка едно/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч, стар идентификатор 024001 / нула две четири нула нула
едно/, с площ от 3 432/три четири три две/ кв. м , категория при
не поливни условия 6 /шеста/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
126,30 лв. ал. 5 от ЗОС

Обл.Ловеч, гр.Априлци, кв. Острец, ЕКАТТЕ 52218,
местност „Зелениковска поляна”, ПИ № 52218.980.2
по КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, на 3 540 м. от с урбанизирана територия,
на 3 310 м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.980.2 /пет две две едно осем точка девет
осем нула точка две/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч, стар идентификатор 053002 / нула пет три нула нула две/,
с площ от 79 353/седем девет три пет три/ кв. м , категория при
не поливни условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
507,86 лв. ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, град Априлци, квартал Острец,
ЕКАТТЕ 52218, УПИ ХI, кв. 85, отреден „За
озеленяване”, по РЗП одобрен със Заповед № 912 от
22.10.1981 г. на ИК на ОНС, ул.”Русалийски
проход”.

Незастроен поземлен имот, представляващ част от УПИ XI
/единадесет/, кв. 85 /осем пет/, отреден „За озеленяване”, с кад.
№ 52218.542.278 /пет две две едно осем точка пет четири две
точка две седем осем/ по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, с трайно
предназначение “Урбанизирана”, начин на трайно ползване
“Незастроен имот за жилищни нужди” и площ от 2 201/две
хиляди двеста и един/ кв.м.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
9 869,40 лв. ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, гр. Априлци, кв. Острец, ЕКАТТЕ
52218, местност „Орничето”, ПИ № 52218.742.95 по
КК на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, граничи с урбанизирана територия,
граничи с пътна мрежа с трайна настилка.

Обл.Ловеч, гр.Априлци, кв. Острец, ЕКАТТЕ 52218,
местност „Новото ливаде”, ПИ № 52218.775.1 по КК
на град Априлци, одобрена със Заповед №
РД–18–49/31.08.2007 г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, На 501 м. от с урбанизирана територия, на
698 м. от пътна мрежа с трайна настилка.

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

41

42

41/05.11.2009

42/13.04.2010

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

1/156

5/13

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, УПИ ІІІ, кв. 43, отреден „За болница и
поликлиника” по регулационният план одобрен със
Заповед № 912 / 22.10.1981 г., ПИ № 52218.531.66,
по одобрената кадастрална карта на град Априлци
със Заповед № РД – 18 – 49 / 31.08.2007 г. на Изп.
Директор на АГКК, улица „Йонко Карагьозов” №21.

Област Ловеч, град Априлци, с.Скандалото,
ул.”Главна” № 33, ЕКАТТЕ 66771, УПИ V, кв. 23,
отреден „За административен център” по РЗП,
одобрен със Заповед №93/25.04.1990 г., ПИ с ид.
66771.501.358 по КК на селото, одобрена със Заповед
№ РД-18-2/27.01.2006 г. на Изп.директор на АГКК,
изменена със Заповед № КД-14-11-34/12.02.2008 г.
на Началник на СГКК – Ловеч.

Застроен урегулиран поземлен имот с кадастрален №
52218.531.66 /пет две две едно осем точка пет три едно точка
шест шест/ по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Център,
община Априлци, област Ловеч, с трайно предназначение
“Урбанизирана”, начин на трайно ползване “За обект комплекс
за здравеопазване” и площ от 9 144 /девет едно четири четири/
кв.м. Имотът включва сгради общинска собственост:
Полумасивна двуетажна сграда със ЗП 360 /три шест нула/
кв.м., кад.№ 52218.531.66.1 пет две две едно осем точка пет три
едно точка шест шест точка едно/, построена през 1947 г.;
Масивна едноетажна сграда със ЗП 414 /четири едно четири/
кв.м., кад.№ 52218.531.66.2 /пет две две едно осем точка пет три
едно точка шест шест точка две/, построена през 1997 г.;
Полумасивна едноетажна сграда със ЗП 146 /едно четири шест/
кв.м., кад.№ 52218.531.66.3 /пет две две едно осем точка пет три
едно точка шест шест точка три/ кв.м., построена през 1947 г.;
Масивна едноетажна сграда със ЗП 97 /девет седем/ кв.м.,
кад.№ 52218.531.66.5 /пет две две едно осем точка пет три едно
точка шест шест точка пет/, построена през 2009 г.;

710/1085 /седем едно нула към едно нула осем пет/ кв.м. в
идеални части от урегулиран поземлен имот, с идентификатор
66771.501.358 /шест шест седем седем точка пет нула едно
точка три пет осем/, с ТП “Урбанизирана”,НТП “Ниско
застрояване (до 10м.)”, застроен с 1 /едно/ етажна, полумасивна
селскостопанска сграда, построена през 1978 г. /едно девет
седем осем/, със ЗП 60 /шест нула/ кв.м., с идентификатор №
66771.501.358.2 /шест шест седем седем точка пет нула едно
точка три пет осем точка две/, по кадастралната карта на село
Скандалото, община Априлци, област Ловеч, представляващ
част от УПИ V /пет/, кв.23 /две три/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
92 546,40 лв. ал. 5 от ЗОС

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
2 694,50 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

43

44

45

46

43/22.04.2010

44/22.04.2010

45/22.04.2010

46/22.04.2010

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

4/49

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река, местност ”Над Ночевци”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.4.43, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 50799 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

4/50

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река, местност ”Ночевци”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.5.3, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 92941 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

4/51

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река, местност ”Горно Стръмно”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.32.57,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 96613 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

4/52

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река, местност ”Долно Стръмно”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.33.2, с Трайно предназначение: “Земеделска”,
с Начина на трайно ползване “Пасище”, с площ от 56
419 кв.м. по Кадастралната карта на град Априлци,
одобрена със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г.
на Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.4.43 /пет две две едно осем точка четири
точка четири три/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Зла река, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч, стар идентификатор 043043 /нула четири три нула
четири три/, с площ от 50799 /пет нула седем девет девет/ кв. м ,
категория при не поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
640,06 лв ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.5.3 /пет две две едно осем точка пет точка
три/, по кадастралната карта на град Априлци, квартал Зла река,
община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч, стар
идентификатор 044003 /нула четири четири нула нула три/, с
площ от 92941 /девет две девет четири едно/ кв. м , категория
при не поливни условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
669,18 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.32.57 /пет две две едно осем точка три две
точка пет седем/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Зла река, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч, стар идентификатор 081001 /нула осем едно нула нула
едно/, с площ от 96613 /девет шест шест едно три/ кв. м ,
категория при не поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
1 217,32 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.33.2 /пет две две едно осем точка три три
точка две/, по кадастралната карта на град Априлци, квартал Зла
река, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч, стар
идентификатор 082002 /нула осем две нула нула две/, с площ от
56 419 /пет шест четири едно девет/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
406,22 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

47

48

49

50

47/22.04.2010

48/22.04.2010

49/22.04.2010

50/22.04.2010

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

4/53

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река, местност ”Долно Стръмно”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.33.3, с Трайно предназначение: “Земеделска”,
с Начина на трайно ползване “Пасище”, с площ от
23666 кв.м. по Кадастралната карта на град
Априлци, одобрена със Заповед № РД – 18 – 49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК.

4/54

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река, местност ”Долно Стръмно”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.33.4, с Трайно предназначение: “Земеделска”,
с Начина на трайно ползване “Пасище”, с площ от
5560 кв.м. по Кадастралната карта на град Априлци,
одобрена със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г.
на Изпълнителният директор на АГКК

2/82

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Дуневска могила”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.142.42,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 10 994 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

2/84

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Маринска”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.154.25,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 14 275 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.33.3 /пет две две едно осем точка три три
точка три/, по кадастралната карта на град Априлци, квартал
Зла река, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч, стар
идентификатор 082003 /нула осем две нула нула три/, с площ от
23666 /две три шест шест шест/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
170,40 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.33.4 /пет две две едно осем точка три три
точка четири/, по кадастралната карта на град Априлци, квартал
Зла река, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област Ловеч, стар
идентификатор 082004 /нула осем две нула нула четири/, с площ
от 5560 /пет пет шест нула/ кв. м , категория при не поливни
условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
70,06 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.142.42 /пет две две едно осем точка едно
четири две точка четири две/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, стар идентификатор 012042 /нула едно две нула
четири две/, с площ от 10 994 /едно нула девет девет четири/ кв.
м , категория при не поливни условия 6 /шеста/.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.154.25 /пет две две едно осем точка едно
пет четири точка две пет/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, стар идентификатор 063003 /нула шест три нула
нула три/, с площ от 14 275 /едно четири две седем пет/ кв. м ,
категория при не поливни условия 5 /пета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
404,58 лв. ал. 5 от ЗОС
Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
640,23 лв ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

Утвърден
нов
АПОС № 143 от
18.10.2012 г.

11

51

52

53

54

51/27.04.2010

52/27.04.2010

53/27.04.2010

54/27.04.2010

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

6/44

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Козарева поляна 1”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.74.1, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 14572 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/45

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Макрева поляна”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.68.1, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 28050 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/48

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Площта”, ЕКАТТЕ 10567, поземлен имот
с
идентификатор
10567.35.50,
с
Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 28638 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/49

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Долчина Рътлина”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.30.65, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 13652 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 10567.74.1 /едно нула пет шест седем точка
седем четири точка едно/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 074001 /нула седем четири нула нула едно/, с
площ от 14572 /едно четири пет седем две/ кв. м , категория при
не поливни условия 6 /шеста/.
Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 10567.68.1 /едно нула пет шест седем точка шест
осем точка едно/, по кадастралната карта на село Велчево,
община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 068001 /нула шест осем нула нула едно/, с площ
от 28050 /две осем нула пет нула/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
373,04 лв. ал. 5 от ЗОС
Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
179,52 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 10567.35.50 /едно нула пет шест седем точка три
пет точка пет нула/, по кадастралната карта на село Велчево,
община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 035050 /нула три пет нула пет нула/, с площ от
28638 /две осем шест три осем/ кв. м , категория при не поливни
условия 5 /пета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
1172,73 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 10567.30.65 /едно нула пет шест седем точка три
нула точка шест пет/, по кадастралната карта на село Велчево,
община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 030065 /нула три нула нула шест пет /, с площ
от 13652 /едно три шест пет две/ кв. м , категория при не
поливни условия 7 /седма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
258,02 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

9

Заповед за отписване на акта за
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съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

Съставен нов
АПОС № 141
от 16.08.2012 г.,
Заповед № 292
от 23.08.2012 г.

55

56
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55

56/27.04.2010

57/27.04.2010
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5

6
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6/55

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Чукара”, ЕКАТТЕ 10567, поземлен имот с
идентификатор
10567.2142,
с
Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 391 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/56

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Чукара”, ЕКАТТЕ 10567, поземлен имот с
идентификатор
10567.2141,
с
Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 3787 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/57

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Могилата”, ЕКАТТЕ 10567, поземлен
имот с идентификатор 10567.20.27, с Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 5436 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/61

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Макрова поляна”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.15.8, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 37147 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 10567.21.42 /едно нула пет шест седем точка две
едно точка четири две/, по кадастралната карта на село Велчево,
община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 021042 /нула две едно нула четири две/, с площ
от 391 /три девет едно/ кв. м , категория при не поливни условия
7 /седма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
7,39 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 10567.21.41 /едно нула пет шест седем точка две
едно точка четири едно/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 021041 /нула две едно нула четири едно/, с площ
от 3787 /три седем осем седем/ кв. м , категория при не поливни
условия 7 /седма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
71,57 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 10567.20.27 /едно нула пет шест седем точка две
нула точка две седем/, по кадастралната карта на село Велчево,
община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 020027 /нула две нула нула две седем/, с площ
от 5436 /пет четири три шест/ кв. м , категория при не поливни
условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
45,66 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.15.8 /едно нула пет шест седем точка едно
пет точка осем/, по кадастралната карта на село Велчево,
община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 015008 /нула едно пет нула нула осем/, с площ
от 37 147 /три седем едно четири седем/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
237,74 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

9
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6/62

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Мачковци”, ЕКАТТЕ 10567, поземлен
имот с идентификатор 10567.7.54, с Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 2 094 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/63

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Чукара”, ЕКАТТЕ 10567, поземлен имот с
идентификатор
10567.3.11,
с
Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 10 188 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

2/85

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Габровница”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.166.69,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 8 135 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

2/89

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Петков гроб”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.283.32,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 2 882 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.7.54 /едно нула пет шест седем точка
седем точка пет четири/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 007054 /нула нула седем нула пет четири/, с
площ от 2 094 /две нула девет четири/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
17,59 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.3.11 /едно нула пет шест седем точка три
точка едно едно/, по кадастралната карта на село Велчево,
община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 003011 /нула нула три нула едно едно/, с площ
от 10 188 /едно нула едно осем осем/ кв. м , категория при не
поливни условия 7 /седем/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
192,55 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.166.69 /пет две две едно осем точка едно
шест шест точка шест девет/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, стар идентификатор 036069 /нула три шест нула
шест девет/, с площ от 8 135 /осем едно три пет/ кв. м ,
категория при не поливни условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
74,84 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.283.32 /пет две две едно осем точка две
осем три точка три две/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, стар идентификатор 171001 /едно седем едно
нула нула/, с площ от 2 882 /две осем осем две/ кв. м , категория
при не поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
44,38 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
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2/90

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Калтъра”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.284.3,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 105 153 кв.м.
по Кадастралната карта на град Априлци, одобрена
със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/273

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Игов рът”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.745.52,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 1 533 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/64

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Пясъкът”, ЕКАТТЕ 10567, поземлен имот
с
идентификатор
10567.323.51,
с
Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 3 263 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/65

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Търнивата поляна”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.115.5, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 6107 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.284.3 /пет две две едно осем точка две
осем четири точка три/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, стар идентификатор 133001 /едно три три нула
нула едно/, с площ от 105 153 /едно нула пет едно пет три/ кв. м
, категория при не поливни условия 10 /десета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
252,37 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.745.52 /пет две две едно осем точка седем
четири пет точка пет две/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Острец, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, стар идентификатор 008053 /нула нула осем нула
пет три/, с площ от 1 533 /едно пет три три/ кв. м , категория при
не поливни условия 5 /пета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
68,76 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.323.51 /едно нула пет шест седем точка
три две три точка пет едно/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
113001 /едно едно три нула нула едно/, с площ от 3 263 /три две
шест три/ кв. м , категория при не поливни условия 7 /седем/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
55,80 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.115.5 /едно нула пет шест седем точка
едно едно пет точка пет/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
115005 /едно едно пет нула нула пет/, с площ от 6107 /шест едно
нула седем/ кв. м , категория при не поливни условия 7 /седем/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
115,42 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,
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1
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11

67

68

69

70

67/04.05.2010

68/04.05.2010

69/04.05.2010

70/04.05.2010

Предоставени права за управление
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4

5

6
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6/66

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Търнивата поляна”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.115.4, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 20 304 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/67

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Търнивата поляна”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.115.3, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 17 969 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/68

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Търнивата поляна”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.115.2, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 3 560 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/69

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Търнивата поляна”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.115.1, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 16 867 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.115.4 /едно нула пет шест седем точка
едно едно пет точка четири/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
115004 /едно едно пет нула нула четири/, с площ от 20304 /две
нула три нула четири/ кв. м , категория при не поливни условия
7 /седем/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
383,75 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.115.3 /едно нула пет шест седем точка
едно едно пет точка три/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
115003 /едно едно пет нула нула три/, с площ от 17969 /едно
седем девет шест девет/ кв. м , категория при не поливни
условия 7 /седем/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
339,61 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.115.2 /едно нула пет шест седем точка
едно едно пет точка две/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
115002 /едно едно пет нула нула две/, с площ от 3560 /три пет
шест нула/ кв. м , категория при не поливни условия 7 /седем/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
67,28 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.115.1 /едно нула пет шест седем точка
едно едно пет точка едно/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
115001 /едно едно пет нула нула едно/, с площ от 16 867 /едно
шест осем шест седем/ кв. м , категория при не поливни условия
7 /седем/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
318,79 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,
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71

72

73

74

71/04.05.2010

72/04.05.2010

73/04.05.2010

74/04.05.2010
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6/70

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Чернотин”, ЕКАТТЕ 10567, поземлен
имот с идентификатор 10567.111.2, с Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 7 257 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/71

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Чернотин”, ЕКАТТЕ 10567, поземлен
имот с идентификатор 10567.111.1, с Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 78 638 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/72

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Макрева поляна”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.104.2, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 62 349 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

6/73

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Макрева поляна”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.104.1, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 24 334 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.111.2 /едно нула пет шест седем точка
едно едно едно точка две/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
111002 /едно едно едно нула нула две/, с площ от 7257 /седем
две пет седем/ кв. м , категория при не поливни условия 9
/девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
46,44 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.111.1 /едно нула пет шест седем точка
едно едно едно точка едно/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
111001 /едно едно едно нула нула едно/, с площ от 78 638 /седем
осем шест три осем/ кв. м , категория при не поливни условия 9
/девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
503,28 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.104.2 /едно нула пет шест седем точка
едно нула четири точка две/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
104002 /едно нула четири нула нула две/, с площ от 62 349 /шест
две три четири девет/ кв. м , категория при не поливни условия
9 /девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
399,03 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 10567.104.1 /едно нула пет шест седем точка
едно нула четири точка едно/, по кадастралната карта на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
104001 /едно нула четири нула нула едно/, с площ от 24 334 /две
четири три три четири/ кв. м , категория при не поливни
условия 9 /девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
155,74 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,
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от
на
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75/04.05.2010

76/05.05.2010
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Предоставени права за управление
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5/14

Област Ловеч, Община Априлци, село Скандалото,
местност ”Услар”, ЕКАТТЕ 66771, поземлен имот с
идентификатор
66771.69.1,
с
Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 61 034 кв.м. по
Кадастралната карта на село Скандалото, одобрена
със Заповед № РД – 18 – 2 от 27.01.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/273

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Черешов рът”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.743.2,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 6148 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

1/158

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Център, местност ”Изглъбник”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.636.1,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 25722 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

4/64

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река , местност ”Маринска север”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.76.11,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 1640 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 66771.69.1 /шест шест седем седем едно точка
шест девет точка едно/, по кадастралната карта на село
Скандалото,
община
Априлци,
област
Ловеч,
стар
идентификатор 069001 /нула шест девет нула нула удно/, с площ
от 61 034 /шест едно нула три четири/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
390,62 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.743.2 /пет две две едно осем точка седем
четири три точка две/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 019002 /нула едно девет нула нула две/, с площ
от 6148 /шест едно четири осем/ кв. м , категория при не
поливни условия 6 /шеста/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
226,25 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.636.1 /пет две две едно осем точка шест
три шест точка едно/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Център, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 066001 /нула шест шест нула нула едно/, с площ
от 25722 /две пет седем две две/ кв. м , категория при не
поливни условия 5 /пета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
135,26 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.76.11 /пет две две едно осем точка седем
шест точка едно едно/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Зла река, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 190006 /едно девет нула нула нула шест /, с
площ от 1640 /едно шест четири нула/ кв. м , категория при не
поливни условия 5 /пета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
79,95 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
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12,

се
от
на

№
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12,
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на

№
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9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

80

81

82

79/05.05.2010

80/05.05.2010

81/05.05.2010

82/05.05.2010

4

5

6

7

4/65

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река , местност ”Маринска север”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.76.13,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 526 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК

3/274

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”До Авлията”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.76.13,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 106140 кв.м.
по Кадастралната карта на град Априлци, одобрена
със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/275

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ” Авлията 2”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.916.2,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 29281 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3276

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ” Авлията 2”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.916.3,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 156820 кв.м.
по Кадастралната карта на град Априлци, одобрена
със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.76.13 /пет две две едно осем точка седем
шест точка едно три/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Зла река, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 190007 /едно девет нула нула нула седем /, с
площ от 526 /пет две шест/ кв. м , категория при не поливни
условия 5 /пета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
23,59 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.824.2 /пет две две едно осем точка осем
две четири точка две/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 163002 /едно шест три нула нула две/, с площ от
106140 /едно нула шест едно четири нула/ кв. м , категория при
не поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
1708,85 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.916.2 /пет две две едно осем точка девет
едно шест точка две/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 164002 /едно шест четири нула нула две/, с
площ от 29281 /две девет две осем едно/ кв. м , категория при не
поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
471,42 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.916.3 /пет две две едно осем точка девет
едно шест точка три/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 164003 /едно шест четири нула нула три/, с
площ от 156820 /едно пет шест осем две нула/ кв. м , категория
при не поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
2524,80 лв ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

79

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

83

84

85

86

83/05.05.2010

84/05.05.2010

85/05.05.2010

86/05.05.2010

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

2/91

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Сръбски дол”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.176.1,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 11780 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

2/92

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Сръбски дол”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.176.2,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 3341 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/277

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Черешов рът”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.736.7,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 8351 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/278

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.736.10, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 32008 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.176.1 /пет две две едно осем точка едно
седем шест точка едно/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 046001 /нула четири шест нула нула едно/, с
площ от 11780 /едно едно седем осем нула/ кв. м , категория при
не поливни условия 4 /четвърта/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
677,35 лв ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.176.2 /пет две две едно осем точка едно
седем шест точка две/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 046002 /нула четири шест нула нула две/, с площ
от 3341 /три три четири едно/ кв. м , категория при не поливни
условия 4 /четвърта/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
192,11 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”
индентификатор 52218.736.7 /пет две две едно осем точка седем
три шест точка седем/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 019007 /нула едно девет нула нула седем/, с
площ от 8351 /осем три пет едно/ кв. м , категория при не
поливни условия 6 /шеста/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
307,32 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”
индентификатор 52218.736.10 /пет две две едно осем точка
седем три шест точка едно нула/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 020010 /нула две нула нула едно нула/, с площ
от 32008 /три две нула нула осем/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
294,47 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
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от
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12,
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Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

87

88

89
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87/05.05.2010

88/05.05.2010
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90/05.05.2010

Предоставени права за управление
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4

5

6
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3/279

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.735.11, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 6304 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/280

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.735.1, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 21619 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/281

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Черешов дол”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.736.2,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 1267 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/282

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.727.5, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 40001 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”
индентификатор 52218.735.11 /пет две две едно осем точка
седем три пет точка едно едно/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 020011 /нула две нула нула едно едно/, с площ
от 6304 /шест три нула четири/ кв. м , категория при не поливни
условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
58,00 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”
индентификатор 52218.735.1 /пет две две едно осем точка седем
три пет точка едно /, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 02001 /нула две нула нула едно /, с площ от
21619 /две едно шест едно девет/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
198,90 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”
индентификатор 52218.736.2 /пет две две едно осем точка седем
три шест точка две/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 133002 /едно три три нула нула две/, с площ от
1267 /едно две шест седем/ кв. м , категория при не поливни
условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
22,17 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”
индентификатор 52218.727.5 /пет две две едно осем точка седем
две седем точка пет/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 132005 /едно три две нула нула пет/, с площ от
40001 /четири нула нула нула едно/ кв. м , категория при не
поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
644,02 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,
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от
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от
на
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9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

91
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91/05.05.2010

92/05.05.2010

93/05.05.2010

94/05.05.2010

Предоставени права за управление
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3/283

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.735.8, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 16110 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/284

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.735.6, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 4125 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

4/66

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река , местност ”Маринска на север от”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.76.9, с Трайно предназначение: “Земеделска”,
с Начина на трайно ползване “Пасище”, с площ от
29804 кв.м. по Кадастралната карта на град
Априлци, одобрена със Заповед № РД – 18 – 49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК.

3/285

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.727.6, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 18853 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”
индентификатор 52218.735.8 /пет две две едно осем точка седем
три пет точка осем/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 020008 /нула две нула нула нула осем/, с площ
от 16110 /едно шест едно едно нула/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
148,21 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”
индентификатор 52218.735.6 /пет две две едно осем точка седем
три пет точка шест/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 020006 /нула две нула нула нула шест/, с площ
от 4125 /четири едно две пет/ кв. м , категория при не поливни
условия 9 /девета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
37, 95 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.76.9 /пет две две едно осем точка седем
шест точка девет/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Зла река, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 055009 /нула пет пет нула нула девет/, с площ от
29804 /две девет осем нула четири/ кв. м , категория при не
поливни условия 4 /четвърта/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
1713,73 лв ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”
индентификатор 52218.727.6 /пет две две едно осем точка седем
две седем точка шест/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 132006 /едно три две нула нула шест/, с площ от
18853 /едно осем осем пет три/ кв. м , категория при не поливни
условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
303,53 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
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№
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12,
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акта за
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№ по ред
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97
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96/25.05.2010

97/25.05.2010

98/25.05.2010

4

5

6

7

159/1

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Център, местност ”Кънева Авлиия”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.609.3,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 37550 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

2/93

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Попова ливада”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.178.24,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 14 106 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

2/94

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Попова ливада”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.196.6,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 1 703 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

2/95

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Попова ливада”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.196.3,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 13 649 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.609.3 /пет две две едно осем точка шест
нула девет точка три/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Център, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 076005 /нула седем шест нула нула пет/, с площ
от 37550 /три седем пет пет нула/ кв. м , категория при не
поливни условия 7 /седма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
777,29 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.178.24 /пет две две едно осем точка едно
седем осем точка две четири/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 048041 /нула четири осем нула четири едно/, с
площ от 14 106 /едно четири едно нула шест/ кв. м , категория
при не поливни условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
519,10 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.196.6 /пет две две едно осем точка едно
девет шест точка шест/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 068006 /нула шест осем нула нула шест/, с площ
от 1 703 /едно седем нула три/ кв. м , категория при не поливни
условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
62,67 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.196.3 /пет две две едно осем точка едно
девет шест точка три/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 068003 /нула шест осем нула нула три/, с площ
от 13 649 /едно три шест четири девет/ кв. м , категория при не
поливни условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
502,28 лв. ал. 5 от ЗОС
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3

Възникнали
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ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление
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Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
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Номер на преписката(досие)
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Главен регистър за публична общинска собственост
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11
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101
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99/25.05.2010

100/25.05.2010

101/25.05.2010

102/25.05.2010

4

5

6

7

2/96

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Попова ливада”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.196.7,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 11 874 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

2/97

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Попова ливада”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.196.8,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 7 872 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

2/98

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Попова ливада”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.196.9,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 1 174 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

2/99

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Попова ливада”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.196.10,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 1 414 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.196.7 /пет две две едно осем точка едно
девет шест точка седем/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 068007 /нула шест осем нула нула седем/, с
площ от 11 874 /едно едно осем седем четири/ кв. м , категория
при не поливни условия 6 /шест/.
Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.196.8 /пет две две едно осем точка едно
девет шест точка осем/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 068008 /нула шест осем нула нула осем/, с площ
от 7 872 /седем осем седем две/ кв. м , категория при не поливни
условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
436,96 лв. ал. 5 от ЗОС
Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
289,69 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.196.9 /пет две две едно осем точка едно
девет шест точка девет/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 068009 /нула шест осем нула нула девет/, с
площ от 1 174 /едно едно седем четири/ кв. м , категория при не
поливни условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
52,04 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.196.10 /пет две две едно осем точка едно
девет шест точка едно нула/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 068010 /нула шест осем нула едно нула/, с площ
от 1 414 /едно четири едно четири/ кв. м , категория при не
поливни условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
43,20 лв. ал. 5 от ЗОС
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4

5

6

7

2/100

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Попова ливада”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.196.11,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 12 575 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

2/101

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Попова ливада”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.196.12,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 2 183 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

4/67

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река, местност ”Маринска север”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.76.15,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 2 251 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

3/268

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.735.5, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 22 427 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.196.11 /пет две две едно осем точка едно
девет шест точка едно едно/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 068011 /нула шест осем нула едно едно/, с площ
от 12 575 /едно две пет седем пет/ кв. м , категория при не
поливни условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
462,76 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.196.12 /пет две две едно осем точка едно
девет шест точка едно две/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 068012 /нула шест осем нула едно две/, с площ
от 2 183 /две едно осем три/ кв. м , категория при не поливни
условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
80,33 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.76.15 /пет две две едно осем точка седем
шест точка едно пет/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Зла река, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 190008 /едно девет нула нула нула осем/, с площ
от 2 251 /две две пет едно/ кв. м , категория при не поливни
условия 5 /пет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
100,96 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.735.5 /пет две две едно осем точка седем
три пет точка пет/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 020005 /нула две нула нула нула пет/, с площ от
22 427 /две две четири две седем/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
206,33 лв. ал. 5 от ЗОС
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Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

103

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1
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на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред
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109
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Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

3/287

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.735.4, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 11 841 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/288

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.735.3, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 12 488 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/289

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Трапът”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.735.2, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 7 757 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

3/290

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Черешов рът”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.743.4,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 28 701 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.735.4 /пет две две едно осем точка седем
три пет точка четири/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 020004 /нула две нула нула нула четири/, с площ
от 11 841 /едно едно осем четири едно/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
108,94 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.735.3 /пет две две едно осем точка седем
три пет точка три/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 020003 /нула две нула нула нула три/, с площ от
12488 /едно две четири осем осем/ кв. м , категория при не
поливни условия 9 /девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
114,89 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.735.2 /пет две две едно осем точка седем
три пет точка две/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 020002 /нула две нула нула нула две/, с площ от
7 757 /седем седем пет седем/ кв. м , категория при не поливни
условия 9 /девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
71,36 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.743.4 /пет две две едно осем точка седем
четири три точка четири/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 019004 /нула едно девет нула нула четири/, с
площ от 28 701 /две осем седем нула едно/ кв. м , категория при
не поливни условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
1 056,20 лв. ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
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Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.743.3 /пет две две едно осем точка седем
четири три точка три/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 019003 /нула едно девет нула нула три/, с площ
от 9 519 /девет пет едно девет/ кв. м , категория при не поливни
условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
350,30 лв. ал. 5 от ЗОС

3/291

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Черешов рът”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.743.3,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 9 519 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

1/160

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Център, местност ”Издлъбник”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.606.1,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 69 061 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.606.1 /пет две две едно осем точка шест
нула шест точка едно/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Център, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 073001 /нула седем три нула нула едно/, с площ
от 69 061 /шест девет нула шест едно/ кв. м , категория при не
поливни условия 7 /седем/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
1 429,56 лв ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, град Априлци, квартал Острец, ул.
”Русалийски проход”, ЕКАТТЕ 52218, УПИ III, кв.
54, отреден „За озеленяване” по Регулационен и
застроителен план одобрен със Заповед № 912 от
22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНС –
Ловеч, ПИ № 52218.546.385 по КК на град Априлци,
квартал Острец, одобрена със Заповед № РД – 18 –
49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия картография и кадастър

Незастроен поземлен имот с кадастрален идентификатор
52218.546.385 /пет две две едно осем точка пет четири шест
точка три осем пет/ по КК на град Априлци, квартал Острец,
община Априлци, област Ловеч, с ТП “Урбанизирана”, НТП
“Незастроен имот за жилищни нужди”, с площ от 480
/четиристотин и осемдесет/ кв.м, представляващ част с площ от
456 /четири пет шест/ кв.м. от УПИ III /три/, кв.54 /пет четири/,
отреден „За озеленяване”, част с площ от 5 /пет/ кв.м. от УПИ II
/две/, кв. 54 /пет четири/ отреден “За почивни станции” и част от
19 /деветнадесет/ кв.м. “За тротоар”, по одобрен Регулационен и
застроителен план на град Априлци, квартал Острец със
Заповед № 912 /девет едно две/ от 22.10.1981 /двадесет и втори
октомври хиляда деветстотин осемдесет и първа/ г. на
Председателя на ИК на ОНС – Ловеч

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
2 370,30 лв ал. 5 от ЗОС

3/295

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
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8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

115

116

114/12.08.2010

115/16.12.2010

116/16.12.2010

4

5

6

7

3/296

Област Ловеч, град Априлци, квартал Острец, ул.
”Събевска”, ЕКАТТЕ 52218, УПИ ХХV, кв. 26,
отреден „За лесопарк и микроязовир” по
Регулационен и застроителен план одобрен със
Заповед № 912 от 22.10.1981 г. на Председателя на
ИК на ОНС – Ловеч, ПИ № 52218.541.78 по КК на
град Априлци, квартал Острец, одобрена със Заповед
№ РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия картография и
кадастър

Незастроен поземлен имот с кадастрален идентификатор
52218.541.78 /пет две две едно осем точка пет четири едно точка
седем осем/ по КК на град Априлци, квартал Острец, община
Априлци, област Ловеч, с ТП “Урбанизирана”, НТП
“Незастроен имот за жилищни нужди”, с площ от 1 030 /хиляда
и тридесет/ кв.м, представляващ част от УПИ ХХV /две пет/,
кв.26 /две шест/, отреден „За лесопарк и микроязовир” по
одобрен Регулационен и застроителен план на град Априлци,
квартал Острец със Заповед № 912 /девет едно две/ от
22.10.1981 /двадесет и втори октомври хиляда деветстотин
осемдесет и първа/ г. на Председателя на ИК на ОНС – Ловеч

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
4 618,60 лв ал. 5 от ЗОС

102/2

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Долни и горни
Поленици”, ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с
идентификатор
52218.293.1,
с
Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 262 148 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.293.1 /пет две две едно осем точка две
девет три точка едно/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Видима, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч, стар идентификатор 188001 /едно осем осем нула нула
едно/, с площ от 262 148 /две шест две едно четири осем/ кв. м ,
категория при не поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
2 936,06 лв. ал. 5 от ЗОС

103/2

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Долни и горни
Поленици”, ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с
идентификатор
52218.293.2,
с
Трайно
предназначение: “Земеделска”, с Начина на трайно
ползване “Пасище”, с площ от 1 794 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.293.2 /пет две две едно осем точка две
девет три точка две/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Видима, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч, стар идентификатор 188002 /едно осем осем нула нула
две/, с площ от 1 794 /едно седем девет четири/ кв. м , категория
при не поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
20,09 лв. ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

114

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

118

119

117/16.12.2010

118/16.12.2010

119/16.12.2010

4

5

6

7

104/2

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Петровски рът”,
ЕКАТТЕ 52218, поземлен имот с идентификатор
52218.266.53,
с
Трайно
предназначение:
“Земеделска”, с Начина на трайно ползване
“Пасище”, с площ от 22 308 кв.м. по Кадастралната
карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният
директор на АГКК.

74/6

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност ”Макрова поляна”, ЕКАТТЕ 10567,
поземлен имот с идентификатор 10567.15.9, с
Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 877 кв.м. по
Кадастралната карта на село Велчево, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 18 от 29.03.2006 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

39/7

Област Ловеч, Община Априлци, село Драшкова
поляна, местност ”Патевото - Марковото ”, ЕКАТТЕ
23621, поземлен имот с идентификатор 23621.33.33,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 1 919 кв.м. по
Кадастралната карта на село Драшкова поляна,
одобрена със Заповед № РД – 18 – 37 от 19.06.2006 г.
на Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.266.53 /пет две две едно осем точка две
шест шест точка пет три/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218,
област Ловеч, стар идентификатор 197004 /едно девет седем
нула нула четири/, с площ от 22 308 /две две три нула осем/ кв.
м , категория при не поливни условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
249,85 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 10567.15.9 /едно нула пет шест седем точка едно
пет точка девет/, по кадастралната карта на село Велчево,
община Априлци, ЕКАТТЕ 10567, област Ловеч, стар
идентификатор 015009 /нула едно пет нула нула девет/, с площ
от 877 /осем седем седем/ кв. м , категория при не поливни
условия 9 /девет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
5,61 лв. ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 23621.33.33 /две три шест две едно три три точка
три три/, по кадастралната карта на село Драшкова поляна,
община Априлци, ЕКАТТЕ 23621, област Ловеч, стар
идентификатор 033033 /нула три три нула три три/, с площ от 1
919 /едно девет едно девет/ кв. м , категория при не поливни
условия 8 /осма/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
33.58 лв. ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

117

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

120

121

122

120/22.12.2010

121/22.12.2010

122/06.10.2011

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

164/1

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Център, ЕКАТТЕ 52218, УПИ ХVІІ, кв. 24,
многофамилна сграда с кадастрален идентификатор
52218.530.527.1, ул.”Васил Левски” № 104, блок
“Стара планина”, етаж 1.

Самостоятелен
обект
с
кадастрален
идентификатор
52218.530.527.1.11 /пет две две едно осем точка пет три нула
точка пет две седем точка едно точка едно едно/, с
предназначение “За търговска дейност”, с площ по кадастрална
карта от 117 /едно едно седем/ кв.м., находящ се на първи етаж
в триетажна масивна жилищна многофамилна сграда, построена
през 1992 /едно девет девет две/ г., със ЗП 608 /шест нула осем/
кв.м.;

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Предоставено
право
на
управление
на
Агенция
“Социално
подпомагане”,
град София с
ЕИК 121015056,
за срок от 5 г., с
договор
от
15.08.2011
г.,
вписан
на
29.10.2011 г. ,
под № 79, том
VII, дв.рег.2001
от 2011 г. при
Служба
по
вписванията
8 827,40 лв. –Троян.

165/1

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Център, местност ”Сминера”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.655.4,
с Трайно предназначение: “Земеделска”, с Начина на
трайно ползване “Пасище”, с площ от 14 975 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”,
кадастрален № 52218.655.4 /пет две две едно осем точка шест
пет пет точка четири/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Център, община Априлци, ЕКАТТЕ 52218, област
Ловеч, стар идентификатор 233032 /две три три нула три две/, с
площ от 14 975 /едно четири девет седем пет/ кв. м , категория
при не поливни условия 5 /пета/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
671,63 лв. ал. 5 от ЗОС

304/3

Застроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.777.358 /пет две две едно осем точка седем седем седем
точка три пет осем/, с трайно предназначение на територията
Урбанизирана, с начин на трайно ползване Гробищен парк, с
площ от 11 754 /едно едно седем пет четири/ кв.м., заедно с
Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци, построената в него едноетажна полумасивна сграда със ЗП 28
квартал Острец, ЕКАТТЕ 52218, ПИ № /две осем/ кв.м. и пристройка навес с площ от 99 /десет девет/
52218.777.358, местност “Новото Ливаде”.
кв.м.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
50 162,30 лв. ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

123

124

123/06.10.2011

124/14.11.2011

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

71/4

Застроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.47.194 /пет две две едно осем точка четири седем точка
едно девет четири/, с трайно предназначение на територията
Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци, Урбанизирана, с начин на трайно ползване Гробищен парк, с
квартал Зла река, ЕКАТТЕ 52218, ПИ № площ от 5 707 /пет седем нула седем/ кв.м., заедно с
52218.47.194, местност “Ореха”.
построеният в него навес с площ от 46 /четири шест/ кв.м.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
12 935,40 лв. ал. 5 от ЗОС

2/5

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
66771.501.105 /шест шест седем седем едно точка пет нула едно
точка едно нула пет/, с Трайно предназначение на територията
“Урбанизирана”, с Начин на трайно ползване “Гробищен парк”,
с площ от 7 200 /седем две нула нула/ кв.м., представляващ част
от Урегулиран поземлен имот XVII /седемнадесет/, кв. 16
/шестнадесет/ по Регулационния и застроителен план на село
Скандалото, заедно с построената в него едноетажна
селскостопанска
паянтова
сграда
с
идентификатор
66771.501.105.1 /шест шест седем седем едно точка пет нула
едно точка едно нула пет точка едно/ със застроена площ 65
/шест пет/ кв.м., построена през 1986 г.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
13 420,70 лв. ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, Община Априлци, село Скандалото,
ЕКАТТЕ 66771, Поземлен имот с идентификатор
66771.501.105, Урегулиран поземлен имот XVII,
квартал 16 по РЗП одобрен със Заповед № 93 от
25.04.1990 г., ул.”За моста”

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

125

125/14.11.2011

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

5/6

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
10567.501.135 /едно нула пет шест седем точка пет нула едно
точка едно три пет/, с трайно предназначение на територията
“Урбанизирана”, с начин на трайно ползване “За обект
комплекс за култура и изкуство”, с площ от 3 752 /три седем пет
две/ кв.м., представляващ Урегулиран поземлен имот VI /шест/,
кв. 16 /шестнадесет/, отреден за “Читалище и озеленяване” по
Регулационния и застроителен план на село Велчево, заедно с
построената в него през 1964 г. двуетажна масивна сграда с
предназначение “Сграда за култура и изкуство” със застроена
Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево, площ от 415 /четири едно пет/ кв.м., с идентификатор
ЕКАТТЕ 10567, ПИ № 10567.501.135, УПИ VI, кв. 10567.501.135.1 /едно нула пет шест седем точка пет нула едно
16, улица “Христо Ботев” № 59
точка едно три пет точка едно/.

Предоставено
безвъзмездно
право
на
ползване върху
недвижимия
имот на Народно
читалище "Св.Св.
Кирил и Методий
– 1902 г.", село
Велчево с ЕИК
000283114,
с
договор
от
29.12.1998
г.;
Заповед № 163 от
29.12.1998 г. на
Кмета
на
Община
Априлци
и
Решение № 274
от 19.12.1997 г.
на
ОбС
–
23 842,90 лв. Априлци.

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

126

127

128

126/03.01.2012

127/20.01.2012

128/20.01.2012

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

19/1

Област Ловеч, град Априлци, квартал Център,
ЕКАТТЕ 52218, пл.№ 713, отреден „ За спортен
обект”, по кадастралния план на гр.Априлци,
кв.Център, одобрен със Заповед № 130 от 13.05.2004
г. на Кмета на Община Априлци, ПИ с
идентификатор 52218.530.585 по КККР на град
Априлци, одобрени със Заповед № РД – 18 – 49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия картография и кадастър.

168/1

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Център, местност ”Киселчово”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.637.2,
с ТПТ: “Земеделска”, НТП ползване “Пасище”, с
площ от 21 369 кв.м. по Кадастралната карта на град
Априлци, одобрена със Заповед № РД – 18 – 49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК,
стар кад. № 067001 .

169/1

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Център, местност ”Киселчово”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.638.2,
с ТПТ: “Земеделска”, НТП ползване “Пасище”, с
площ от 29 143 кв.м. по Кадастралната карта на град
Априлци, одобрена със Заповед № РД – 18 – 49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК,
стар кад.№ 068001 .

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.530.585 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
пет осем пет/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “Стадион”, с площ
от 12 596 /едно две пет девет шест/ кв.м., по КККР на град
Априлци, квартал Център, община Априлци, област Ловеч,
застроен с: Масивна 2 /две/ етажна Спортна сграда, база с
идентификатор 52218.530.585.1 /пет две две едно осем точка пет
три нула точка пет осем пет точка едно/ със ЗП 67 /шест седем/
кв.м. и масивна 1 /едно/ етажна Спортна сграда,база с
идентификатор 52218.530.585.2 /пет две две едно осем точка пет
три нула точка пет осем пет точка две/ със ЗП 111 /едно едно
едно/ кв.м., построени през 1976 /едно девет седем шест/
година.

Имотът
се
управлява
от
Кмета
на
Община
Априлци
БУЛСТАТ
№
000291627,
на
основание чл. 12,
ал. 5 от ЗОС
Договор
от
26.11.2010
г.за
безвъзмездно
право
на
ползване върху
ПИ
52218.530.585.2
56 360,70 лв. за срок от 2 г.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.637.2 /пет две две едно осем точка шест
три седем точка две/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Център, община Априлци, област Ловеч, , с площ от 21
369 /две едно три шест девет/ кв. м , категория при не поливни
условия 5 /пет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
968,40 лв ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.638.2 /пет две две едно осем точка шест
три осем точка две/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Център, община Априлци, област Ловеч, , с площ от 29
143 /две девет едно четири три/ кв. м , категория при не поливни
условия 5 /пет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
1 307,60 лв ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

130

129/13.03.2012

130/13.03.2012

4

5

6

7

15/1

Област Ловеч, град Априлци, квартал Център,
ЕКАТТЕ 52218, УПИ ІІ, кв.37, отреден „ За пантеон
и озеленяване”, по регулационния план на
гр.Априлци, кв.Център, изменен със Заповед № 340
от 04.08.2008 г. на Кмета на Община Априлци, ПИ с
идентификатор 52218.530.413 по КККР на град
Априлци, одобрени със Заповед № РД – 18 – 49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на
Агенцията погеодезия картография и кадастър.

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.530.413 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
четири едно три/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “Гробищен
парк”, с площ от 14 719 /едно четири седем едно девет/ кв.м., по
КККР на град Априлци, квартал Център, община Априлци,
област Ловеч, УПИ ІІ /две/, кв. 37 /три седем/, застроен с:
Полумасивна 1 /едно/ етажна сграда-църква с идентификатор
52218.530.413.1 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
четири едно три точка едно/със ЗП 249 /две четири девет/ кв.м.,
построена през 1812 г. /едно осем едно две/, полумасивна 1
/едно/
етажна
сграда-камбанария
с
идентификатор
52218.530.413.2 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
четири едно три точка две/ със ЗП 17 /едно седе/ кв.м.,
построена през 1937 г. /едно девет три седем/ и полумасивна 1
/едно/ етажна сграда-навес с идентификатор 52218.530.413.3
/пет две две едно осем точка пет три нула точка четири едно три
точка три/ със ЗП 21 /две едно/ кв.м., построена през 1937 г.
/едно девет три седем/,

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
70 263,90 лв. ал. 5 от ЗОС

171/1

Област Ловеч, град Априлци, квартал Център,
ЕКАТТЕ 52218, УПИ ІІ, кв.37, отреден „ За пантеон
и озеленяване”, по регулационния план на
гр.Априлци, кв.Център, одобрен със Заповед № 912
от 22.10.1981 г. на председателя на ОНС – Ловеч,
частично изменен със Заповед № 340 от 04.08.2008 г.
на Кмета на Община Априлци, ПИ с идентификатор Не застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.530.412 по КККР на град Априлци, одобрени 52218.530.412 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
със : Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на четири едно две/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “Иглолистна
Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия гора”, с площ от 5 532 /пет пет три две/ кв.м., по КККР на град
картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-Априлци, квартал Център, община Априлци, област Ловеч,
14-11-210 от 31.08.2008 г. на Началник на СГКК - УПИ ІІ /две/, кв. 37 /три седем., отреден “За пантеон и
Ловеч.
озеленяване”.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
24 805,70 лв ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

129

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

131

132

131/13.03.2012

132/13.03.2012

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

20/3

Област Ловеч, град Априлци, квартал Острец,
ул.”Цанко Дюстабанов” № 12, ЕКАТТЕ 52218, УПИ
І-154,
кв.22,
отреден
„За
културен
дом,
администрация, поща, курортно бюро и здравен
пункт”, по регулационния план на гр.Априлци,
кв.Острец, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г.
на Председателя на ИК на ОНС-Ловеч, частично
изменен със Заповед № 45 от 06.04.1999 г. на Кмета
на Община Априлци, ПИ с идентификатор
52218.546.113 по КККР на град Априлци, одобрени
със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия
картография и кадастър.

305/3

Област Ловеч, град Априлци, квартал Острец,
ул.”Цанко Дюстабанов” № 12, ЕКАТТЕ 52218, УПИ
І-154,
кв.22,
отреден
„За
културен
дом,
администрация, поща, курортно бюро и здравен
пункт”, по регулационния план на гр.Априлци,
кв.Острец, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г.
на Председателя на ИК на ОНС-Ловеч, частично
изменен със Заповед № 45 от 06.04.1999 г. на Кмета :
на Община Априлци, ПИ с идентификатор
52218.546.181 по КККР на град Априлци, одобрени
със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия
картография и кадастър.

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.546.113 /пет две две едно осем точка пет четири шест
точка едно едно три/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП
“Комплексно застрояване”, с площ от 5 591 /пет пет девет едно/
кв.м., по КККР на град Априлци, квартал Острец, община
Априлци, област Ловеч, застроен с: Масивна 2 /две/ етажна
Административна делова сграда-Читалище, с идентификатор
52218.546.113.1 /пет две две едно осем точка пет четири шест
точка едно едно три точка едно/ със ЗП 957 /девет пет седем/
кв.м., построена през 1976 /едно девет седем шест/ година.

Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.546.181 /пет две две едно осем точка пет четири шест
точка едно осем едно/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП
“Комплексно застрояване”, с площ от 1 237 /едно две три седем/
кв.м., по КККР на град Априлци, квартал Острец, община
Априлци, област Ловеч, УПИ І-154, кв.22

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Със Заповед №
160 от 29.12.1998
г. е учредено
безвъзмездно
право
на
ползване
на
Народно
читалище
“Бъдеще”,
гр.Априлци,
кв.Острец, върху
недвижим имот,
представляващ
читалищен дом,
без помещенията
за
здравна
служба, клуб на
пенсионера
и
секция на Военен
138 181,70 лв. отдел.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
6 670,20 лв. ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

133

134

133/13.03.2012

134/13.03.2012

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

2/4

Област Ловеч, град Априлци, квартал Зла река,
пл.”Марин Сяров” № 1, ЕКАТТЕ 52218, УПИ І-311,
кв.20, отреден „За клуб на обществени организации,
поликлиника и културен дом”, по регулационния
план на гр.Априлци, кв.Зла река, одобрен със
Заповед № 912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК
на ОНС-Ловеч, ПИ с идентификатор 52218.512.370
по КККР на град Априлци, одобрени със Заповед №
РД–18–49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния
Директор на Агенцията по геодезия картография и
кадастър.

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.512.370 /пет две две едно осем точка пет едно две точка
три седем нула/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “Ниско
застрояване (до 10 м.) ”, с площ от 1 921 /едно девет две едно/
кв.м., по КККР на град Априлци, квартал Зла река, община
Априлци, област Ловеч, застроен с: Масивна 2 /две/ етажна
сграда за култура и изкуство-Читалище, с идентификатор
52218.512.370.1 /пет две две едно осем точка пет едно две точка
три седем нула точка едно/ със ЗП 393 /три девет три/ кв.м.,
построена през 1973 /едно девет седем три/ година и
полумасивна 1 /едно/ етажна друг вид сграда за обитаваненавес, с идентификатор 52218.512.370.2 /пет две две едно осем
точка пет едно две точка три седем нула точка две/ със ЗП 39
/три девет/ кв.м., построена през 1973 /едно девет седем три/
година

16/1

Област Ловеч, град Априлци, квартал Център,
ул.”Васил Левски” № 109, ЕКАТТЕ 52218, УПИ ІІІ,
кв.36, отреден „За административно обслужване и
поща”, по регулационния план на гр.Априлци,
кв.Център, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г.
на Председателя на ИК на ОНС-Ловеч, частично
изменен със Заповед № 368/17.12.1996 г. на Кмета на
Община
Априлци,
ПИ
с
идентификатор
52218.530.282 по: КККР на град Априлци, одобрени
със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия
картография и кадастър.

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.530.282 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
две осем две/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “За друг
обществен обект, комплекс”, с площ от 3 751 /три седем пет
едно/ кв.м., по КККР на град Априлци, квартал Център, община
Априлци, област Ловеч, застроен с: Масивна 2 /две/ етажна
Административна
делова
сграда,
с
идентификатор
52218.530.282.2 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
две осем две точка две/ със ЗП 927 /девет две седем/ кв.м.,
построена през 1978 /едно девет седем осем/ година.

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Със Договор от
29.12.1998 г. е
учредено
безвъзмездно
право
на
ползване
на
Народно
читалище “Петър
Берон”,
гр.Априлци,
кв.Зла
река,
върху недвижим
имот,
представляващ
читалищен дом,
без помещение за
секция на Военен
45 780,20 лв. отдел.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
151 938,40 лв. ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

135/21.03.2010

4

5

6

7

Област Ловеч, град Априлци, квартал Център,
ул.”Васил Левски” № 83, ЕКАТТЕ 52218, УПИ І-211,
кв.16, отреден „За училище”, по регулационния план
на гр.Априлци, кв.Център, одобрен със Заповед №
912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНСЛовеч, ПИ с идентификатор 52218.530.231 по КККР
на град Априлци, одобрени със Заповед № РД – 18 –
49 от 31.08.2007г. на Изпълнителния Директор на
Агенцията по геодезия картография и кадастър.

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.530.231 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
две три едно/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “За обект
комплекс за образование”, с площ от 7 808 /седем осем нула
осем/ кв.м., по КККР на град Априлци, квартал Център, община
Априлци, област Ловеч, застроен с: Масивна 2 /две/ етажна
Сграда
за
образование-Училище,
с
идентификатор
52218.530.231.1 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
две три едно точка едно/ със ЗП 671 /шест седем едно/ кв.м.,
построена през 1967 /едно девет шест седем/ година, Масивна 1
/едно/ етажна Сграда за образование-Пристройка, с
идентификатор 52218.530.231.2 /пет две две едно осем точка пет
три нула точка две три едно точка две/ със ЗП 51 /пет едно/
кв.м., построена през 1992 /едно девет девет две/ година,
Масивна 1 /едно/ етажна Сграда за образование-Кухня, столова,
складове, с идентификатор 52218.530.231.3 /пет две две едно
осем точка пет три нула точка две три едно точка три/ със ЗП
461 /четири шест едно/ кв.м., построена през 1980 /едно девет
осем нула/ година и Масивна 1 /едно/ етажна Сграда за
образование-Счетоводство, с идентификатор 52218.530.231.4
/пет две две едно осем точка пет три нула точка две три едно
точка четири/ със ЗП 35 /три пет/ кв.м., построена през 1992
/едно девет девет две/ година.

30/1

Имотът
се
управлява
от
Директора
на
Основно
училище „Васил
Левски”
133 653,20 лв гр.Априлци.

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

135

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

136

137

136/21.03.2012

137/21.03.2012

7

Вид и описание на имота

3

4

68/2

Област Ловеч, град Априлци, квартал Видима,
ул.”Курорт” ЕКАТТЕ 52218, УПИ ІХ-217а, кв.60,
отреден „За училище”, по регулационния план на
гр.Априлци, кв.Видима, одобрен със Заповед №
912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНСЛовеч, ПИ с идентификатор 52218.547.703 по КККР
на град Априлци, одобрени със Заповед № РД – 18 –
49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния Директор
Агенцията погеодезия картография и кадастър,
изменена със Заповед № КД-14-11-42 от 13.01.2012 г.
на Началник СГКК-Ловеч.

5
Застроен урегулиран поземлен
имот с идентификатор
52218.547.703 /пет две две едно осем точка пет четири седем
точка седем нула три/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “За обект
комплекс за образование”, с площ от 3 530 /три пет три нула/
кв.м., по КККР на град Априлци, квартал Видима, община
Априлци, област Ловеч, застроен с: Полумасивна 2 /две/ етажна
Сграда
за
образование-Училище,
с
идентификатор
52218.547.703.1 /пет две две едно осем точка пет четири седем
точка седем нула три точка едно/ със ЗП 294 /две девет четири/
кв.м., построена през 1925 /едно девет две пет/ година,
Полумасивна 2 /две/ етажна Сграда за образование-Училище, с
идентификатор 52218.547.703.2 /пет две две едно осем точка пет
четири седем точка седем нула три точка две/ със ЗП 43 /четири
три/ кв.м., построена през 1925 /едно девет две пет/ година,
Полумасивна 1 /едно/ етажна Пристройка на допълващо
застрояване-Тоалетна, с идентификатор 52218.547.703.3 /пет две
две едно осем точка пет четири седем точка седем нула три
точка три/ със ЗП 43 /четири три/ кв.м., построена през 1925
/едно девет две пет/ година, Полумасивна 1 /едно/ етажна
Пристройка на допълващо застрояване-Кухня и столова, с
идентификатор 52218.547.703.4 /пет две две едно осем точка пет
четири седем точка седем нула три точка четири/ със ЗП 130
/едно три нула/ кв.м., построена през 1957 /едно девет пет
седем/ година.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
32 755,90 лв. ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, град Априлци, квартал Видима,
ул.”Ботев връх”, ЕКАТТЕ 52218, УПИ ХVІ, кв.57,
отреден „За детски комбинат”, по регулационния
план на гр.Априлци, кв.Видима, одобрен със Заповед
№ 912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНСЛовеч, с идентификатор 52218.547.144 по КККР на
град Априлци, одобрени със Заповед № РД – 18 – 49
от 31.08.2007 г. на Изпълнителния Директор на
Агенцията по геодезия картография и кадастър.

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.547.144 /пет две две едно осем точка пет четири седем
точка едно четири четири/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП
“Ниско застрояване (до 10 м.)”, с площ от 2 063 /две нула шест
три/ кв.м., по КККР на град Априлци, квартал Видима, община
Априлци, област Ловеч, застроен с: Масивна 2 /две/ етажна
Жилищна
сграда-еднофамилна-Детска
градина,
с
идентификатор 52218.547.144.1 /пет две две едно осем точка пет
четири седем точка едно четири четири точка едно/ със ЗП 193
/едно девет три/ кв.м., построена през 1980 /едно девет осем
нула/ година и Масивна 1 /едно/ етажна Жилищна сградаеднофамилна-Кухня, столова, с идентификатор 52218.547.144.2
/пет две две едно осем точка пет четири седем точка едно
четири четири точка две/ със ЗП 186 /едно осем шест/ кв.м.,
построена през 1980 /едно девет осем нула/ година

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
36 139,50 лв. ал. 5 от ЗОС

7/2

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Предоставени права за управление

6

Местонахождение

Наличие на концесионен договор

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

Утвърден нов
АЧОС № 288
от 30.11.2012 г.
Заповед № 449
от 30.11.2012 г.

139

140

138/21.03.2012

139/05.06.2012

140/16.08.2012

4

5

6

7

70/3

Област
Ловеч,град
Априлци,квартал
Острец,ул.”Отдих” № 2, ЕКАТТЕ 52218, УПИ ХІV,
кв.47, отреден „За детско заведени”, по
регулационния план на гр.Априлци, кв.Острец,
одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г. на
Председателя на ИК на ОНС-Ловеч, частично
изменен със Заповед № 39 от 26.04.2002 г. на Кмета
на Община Априлци, ПИ с идентификатор
52218.546.396 по КККР на град Априлци,одобрени
със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия
картография и кадастър.

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.546.396 /пет две две едно осем точка пет четири шест
точка три девет шест/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “Висока
застрояване (над 15 м.)”, с площ от 2 930 /две девет три нула/
кв.м., по КККР на град Априлци, квартал Острец, община
Априлци, област Ловеч, застроен с: Масивна 2 /две/ етажна
Сграда за детско образование-Детска градина, с идентификатор
52218.546.396.1 /пет две две едно осем точка пет четири шест
точка три девет шест точка едно/ със ЗП 309 /три нула девет/
кв.м., построена през 1979 /едно девет седем девет/ година.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
35 305,60 лв. ал. 5 от ЗОС

72/4

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Зла река, местност ”Ореха”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.49.105, с
ТПТ: “Земеделска”, НТП ползване “Ливада”, с площ
от 1 593 кв.м. по Кадастралната карта на град
Априлци, одобрена със Заповед № РД – 18 – 49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК,
изменена със Заповед № КД-14-11-241/22.03.2012 г.
на на Началник СГКК - Ловеч Началник СГКК –
Ловеч, на стар кад.№ 012076, 012077 и 012078 .

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Ливада”, с
идентификатор 52218.49.105 /пет две две едно осем точка
четири девет точка едно нула пет/, по кадастралната карта на
град Априлци, квартал Зла река, община Априлци, област
Ловеч, , с площ от 1 593 /едно пет девет три/ кв. м , категория
при не поливни условия 4 /четири/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
58,62 лв ал. 5 от ЗОС

174/1

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Център, местност ”Кръста”, ЕКАТТЕ 52218,
поземлен имот с идентификатор 52218.627.63, с
ТПТ: “Земеделска”, НТП ползване “Пасище”, с
площ от 26 237 кв.м. по Кадастралната карта на град
Априлци, одобрена със Заповед № РД – 18 – 49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК,
изменена със Заповед № КД-14-11-123/07.07.2008 г.
на начални СГКК- гр.Ловеч

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.627.63 /пет две две едно осем точка шест
две седем точка шест три/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Център, община Априлци, област Ловеч, , с
площ от 26 237 /две шест две три седем/ кв. м , категория при не
поливни условия 8 /осем/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
422,40 лв ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

138

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

141

142

141/16.08.2012

142/24.08.2012

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

48/6

16/5

Област Ловеч, Община Априлци, село Велчево,
местност „Площта”, ЕКАТТЕ 10567, поземлен имот
с идентификатор 10567.35.50, с ТПТ: “Земеделска”,
НТП ползване “Изоставено трайно насаждение”, с
площ от 28 638 кв.м. по Кадастралната карта на
с.Велчево, одобрена със Заповед № РД – 18 – 18 от
29.03.2006 г. на Изпълнителният директор на АГКК,

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Изоставено трайно
насаждение”, с идентификатор 10567.35.50 /едно нула пет шест
седем точка три пет точка пет нула/, по кадастралната карта на
с. Велчево, община Априлци, област Ловеч, ЕКАТТЕ 10567,
стар идентификатор 035050 /нула три пет нула пет нула/, с площ
от 28 638 /две осем шест три осем/ кв. м , категория при не
поливни условия 5 /пет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
5 412,60 лв ал. 5 от ЗОС

Област Ловеч, общ. Априлци, с.Скандалото,
ул.”Главна” № 30, ЕКАТТЕ 66771, УПИ ІІ, кв.25, по
регулационния план на с.Скандалото одобрен със
Заповед № 93/25.04.1990 г., ПИ с идентификатор
66771.501.376 по КККР на с.Скандалото, одобрени
със Заповед № РД – 18 – 2 от 27.01.2006 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със
Заповед № КД-14-11-33 от 12.02.2008 г. на Началник
СГКК – гр.Ловеч.

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
66771.501.376 /шест шест седем седем едно точка пет нула едно
точка три седем шест/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “За
почивен лагер”, с площ от 4 362 /четири три шест две/ кв.м., по
КККР на с.Скандалото, община Априлци, област Ловеч,
застроен с: Полумасивна 1 /едно/ етажна Курортна,
туристическа
сграда
Училище,
с
идентификатор
66771.501.376.1 /шест шест седем седем едно точка пет нула
едно точка три седем шест точка едно/ със ЗП 268 / две шест
осем/ кв.м., Полумасивна 1 /едно/ етажна сграда за обществено
хранене – Кухня, столова, с идентификатор 66771.501.376.2
/шест шест седем седем едно точка пет нула едно точка три
седем шест точка две/ със ЗП 394 /три девет четири/ кв.м.,
Полумасивна 2 /две/ етажна Жилищна сграда – счетоводство, с
идентификатор 66771.501.376.3 /шест шест седем седем едно
точка пет нула едно точка три седем шест точка три/ със ЗП 81
/осем едно/ кв.м., Полумасивна 1 /едно/ етажна сграда хангар,
депо, гараж – гараж, с идентификатор 66771.501.376.4 /шест
шест седем седем едно точка пет нула едно точка три седем
шест точка четири/ със ЗП 34 /три четири/ кв.м ., построени през
1984 /едно девет осем четири/ година.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
20 710,30 лв ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

144

145

143/18.10.2012

144/18.10.2012

145/18.10.2012

4

5

6

7

84/2

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Маринска”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.154.25,
с ТПТ: “Земеделска”, НТП ползване “Пасище”, с
площ от 3 315 кв.м. по Кадастралната карта на град
Априлци, одобрена със Заповед № РД–18–49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на
АГКК,изменена
със Заповед
№ КД-14-11631/03.07.2012 г. на Началник СГКК – Ловеч.

30/2

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Маринска”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.176.5,
с ТПТ: “Земеделска”, НТП ползване “Пасище”, с
площ от 107 939 кв.м. по Кадастралната карта на
град Априлци, одобрена със Заповед № РД–18–49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на
АГКК,изменена
със Заповед
№ КД-14-11631/03.07.2012 г. на Началник СГКК – Ловеч.

107/2

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Видима, местност ”Маринска”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.176.17,
с ТПТ: “Земеделска”, НТП ползване “Пасище”, с
площ от 2 099 кв.м. по Кадастралната карта на град
Априлци, одобрена със Заповед № РД–18–49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на
АГКК,изменена
със Заповед
№ КД-14-11631/03.07.2012 г. наНачалник СГКК – Ловеч.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.154.25 /пет две две едно осем точка едно
пет четири точка две пет/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 52218.154.25 /пет две две едно осем точка едно
пет четири точка две пет/, с площ от 3 315 /три три едно пет/ кв.
м , категория при не поливни условия 5 /пет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
148,70 лв ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.176.5 /пет две две едно осем точка едно
седем шест точка пет/, по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 046005 /нула четири шест нула нула пет/, с площ
от 107 939 /едно нула седем девет три девет/ кв. м , категория
при не поливни условия 4 /четири/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
6 206,50 лв ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Пасище”, с
идентификатор 52218.176.17 /пет две две едно осем точка едно
седем шест точка едно седем/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Видима, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 52218.176.5 /пет две две едно осем точка едно
седем шест точка пет/ , с площ от 2 099 /две нула девет девет/
кв. м , категория при не поливни условия 5 /пет/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
94,10 лв ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

143

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

146

147

148

149

146/18.12.2012

147/18.12.2012

148/18.12.2012

149/18.12.2012

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

47/3

48/3

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Новото ливаде”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.791.18,
с ТПТ: “Земеделска”, НТП ползване “Ливада”, с
площ от 1 789 кв.м. по Кадастралната карта на град
Априлци, одобрена със Заповед № РД–18–49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК.

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, местност ”Новото ливаде”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.791.17,
с ТПТ: “Земеделска”, НТП ползване “Ливада”, с
площ от 1 329 кв.м. по Кадастралната карта на град
Априлци, одобрена със Заповед № РД–18–49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК.

15/7

Област Ловеч, Община Априлци, с.Драшкова
поляна, местност ”Могилата”, ЕКАТТЕ 23621,
поземлен имот с идентификатор 23621.29.75, с ТПТ:
“Земеделска”, НТП “Водоем”, с площ от 501 кв.м. по
Кадастралната карта на с.Драшкова поляна,
одобрена със Заповед № РД–18–37 от 19.06.2006 г.
на Изпълнителният директор на АГКК.

48/1

Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци,
квартал Център, местност ”Чобанов азмак”, ЕКАТТЕ
52218, поземлен имот с идентификатор 52218.627.48,
с ТПТ: “Територия, заета от води и водни обекти”,
НТП “Водоем”, с площ от 2 800 кв.м. по
Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със
Заповед № РД–18–49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителният директор на АГКК.

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Ливада”, с
идентификатор 52218.791.18 /пет две две едно осем точка седем
девет едно точка едно осем/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 111018 /едно едно едно нула едно осем/ , с площ
от 1 789 /едно седем осем девет/ кв. м., категория при не
поливни условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
111,10 лв ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Ливада”, с
идентификатор 52218.791.17 /пет две две едно осем точка седем
девет едно точка едно седем/, по кадастралната карта на град
Априлци, квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, стар
идентификатор 111017 /едно едно едно нула едно седем/ , с
площ от 1 329 /едно три две девет/ кв. м., категория при не
поливни условия 6 /шест/.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
82,50 лв ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Земеделска”, НТП: „Водоем”, с
идентификатор 23621.29.75 /две три шест две едно точка две
девет точка седем пет/, по кадастралната карта на с.Драшкова
поляна, община Априлци, област Ловеч, стар идентификатор
029075 /нула две девет нула седем пет/ , с площ от 501 /пет нула
едно/ кв. м.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
661,30 лв ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с ТПТ: „Територия, заета от води и водни
обекти”, НТП: „Водоем”, с идентификатор 52218.627.48 /пет две
две едно осем точка шест две седем точка четири осем/, по
кадастралната карта на град Априлци, квартал Център, община
Априлци, област Ловеч, стар идентификатор 000364 /нула нула
нула три шест четири/, с площ от 2 800 /две осем нула нула/ кв.
м.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
6 451,20 лв ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,

се
от
на

№
на
12,
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Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

151

150/07.02.2013

151/07.02.2013

4

5

6

7

20/1

Обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, кв. Център,
ул.”Васил Левски” № 92, ЕКАТТЕ 52218, включен в
УПИ Х, кв.24, по регулационния план на
гр.Априлци, кв.Център, одобрен със Заповед №
912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНСЛовеч, изменен със Заповед № 286/02.12.1993 на
Кмета на Община Априлци, ПИ с идентификатор
52218.530.535 по КККР на град Априлци, кв.Център,
одобрени със Заповед № РД-18-49/31.08.2007 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК.

Застроен урегулиран поземлен имот включен в УПИ Х /десет/,
кв. 24 /две четири/, с идентификатор 52218.530.535/пет две две
едно осем точка пет три нула точка пет три пет/, с ТПТ
“Урбанизирана”, с НТП “За обект комплекс за здравеопадване”,
с площ от 2 817 /две осем едно седем/ кв.м., по КККР на гр.
Априлци, кв. Център, обл. Ловеч, застроен с: Масивна
двуетажна сграда-здравно заведение, с идентификатор
52218.530.535.1 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
пет три пет точка едно/ със ЗП 262 /две шест две/ кв.м.,
построена през 1995 /едно девет девет пет/ година и масивна
двуетажна - друг вид обществена сграда, с идентификатор
52218.530.535.2 /пет две две едно осем точка пет три нула точка
пет три пет точка две/ със ЗП 151 /едно пет едно/ кв.м.,
построена през 1993 /едно девет девет три/ година.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
80 467,90 лв. ал. 5 от ЗОС

179/1

Обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, кв. Център,
ул.”Васил Левски” № 92, ЕКАТТЕ 52218, включен в
УПИ Х, кв.24, по регулационния план на
гр.Априлци, кв.Център, одобрен със Заповед №
912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНСЛовеч, изменен със Заповед № 286/02.12.1993 на
Кмета на Община Априлци, ПИ с идентификатор
52218.530.534 по КККР на град Априлци, кв.Център,
одобрени със Заповед № РД-18-49/31.08.2007 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК.

Застроен урегулиран поземлен имот включен в УПИ Х /десет/,
кв. 24 /две четири/, с идентификатор 52218.530.534/пет две две
едно осем точка пет три нула точка пет три четири/, с ТПТ
“Урбанизирана”, с НТП “Ниско застрояване (до 10м.)”, с площ
от 760 /седем шест нула/ кв.м., по КККР на гр. Априлци, кв.
Център, обл. Ловеч, застроен с: Масивна едноетажна-друг вид
обществена сграда /котелно/, с идентификатор 52218.530.534.1
/пет две две едно осем точка пет три нула точка пет три четири
точка едно/ със ЗП 105 /едно нула пет/ кв.м., построена през
2003 /две нула нула три/ година.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
14 341,90 лв ал. 5 от ЗОС

се
от
на

№
на
12,
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от
на

№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

Наличие на концесионен договор

Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

150

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

152

153

154

152/07.02.2013

153/05.06.2013

154/04.07.2013

Предоставени права за управление

3

4

5

6

7

109/2

Обл. Ловеч, общ. Априлци, гр.Априлци, кв.Видима,
ул.”Курорт”, ЕКАТТЕ 52218, кв.64, отреден „За
озеленяване”, по регулационния план на гр.Априлци,
кв.Видима, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г.
на Председателя на ИК на ОНС-Ловеч, ПИ с
идентификатор 52218.547.377 по КККР на Не застроен урегулиран поземлен имот, кв. 64 /шест четири/ с
гр.Априлци, кв.Видима, одобрени със Заповед № РД-идентификатор 52218.547.377 /пет две две едно осем точка пет
18-49/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на четири седем точка три седем седем/, с ТПТ “Урбанизирана”, с
АГКК.
НТП “За друг вид озеленени площи”, с площ от 6 060 /шест
нула шест нула/ кв.м., по КККР на гр.Априлци, кв.Видима,
обл.Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
29 925,00 лв ал. 5 от ЗОС

47/4

Област Ловеч, град Априлци, квартал Зла река,
ЕКАТТЕ 52218, УПИ XVІ, кв.32, отреден „За парк”
по РЗП, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г. на
Председателя на ИК на ОНС-Ловеч, ПИ №
52218.513.316 по КК на града, одобрена със Заповед
№ РД-18-49/31.08.2007 г. на Изп.директор на АГКК
и изменена със Заповед № КД-14-11-375 / 27.03.2013
г. на Началник СГКК – Ловеч, улица „Иглика”

Застроен поземлен имот с ТП „Урбанизирана”; НТП:
„Обществен селищен парк, градина”, с идентификатор
52218.513.316 /пет две две едно осем точка пет едно три точка
три едно шест/ по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Зла река, община Априлци, област Ловеч, с площ от 26
374 /двадесет и шест хиляди триста седемдесет и четири/ кв.м.,
ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда с
идентификатор 52218.513.316.1 /пет две две едно осем точка пет
едно три точка три едно шест точка едносъс застроена площ 63
/шестдесет и три/ кв.м., построена през 1984 г.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
103 833,10 лв ал. 5 от ЗОС

181/1

Област Ловеч, град Априлци, квартал Център,
ул.”Хризантема” №23, ЕКАТТЕ 52218, сграда с
идентификатор
52218.530.307.1,
построена
в
урегулиран поземлен имот с идентификатор
52218.530.307 по КККР на град Априлци, одобрени
със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на
Изпълнителния
Директор
на
АГКК,
по
регулационния план на гр.Априлци, кв.Център,
одобрен съсЗаповед № 912/22.10.1981 г на
Председателя на ИК на ОНС-Ловеч

2 /две/ етажна масивна сграда с предназначение „Друг вид
обществена сграда”, със ЗП 104 /едно нула четири/ кв.м., с
идентификатор 52218.530.307.1 /пет две две едно осем точка пет
три нула точка три нула седем точка едно/, построена през 1940
/едно девет четири нула/ година, по кадастралната карта на
град Априлци, квартал Център, област Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
7 064,90 лв ал. 5 от ЗОС

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8

се
от
на

№
на
12,

Учредено право на
се строеж
на
от „Центриом”
ООД,
на град
София
–
договор
от
25.06.2003
г.
по
№ Решение № 478 от
на Протокол № 56 от
12, 15.03.2003 г. на ОбС
– Априлци.

се
от
на

№
на
12,
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Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

Вид и описание на имота

Наличие на концесионен договор

Местонахождение

Данъчна оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта

1

№ и дата
на съставяне
на
акта за
общинска
собственост
2

Номер на преписката(досие)

№ по ред

Главен регистър за публична общинска собственост

Актове, по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общинска
собственост
10

11

155/19.09.2013

4

5

6

7

Област Ловеч, град Априлци, кв. Център, ЕКАТТЕ
52218, УПИ ІІІ, кв. 43, отреден „За болница и
поликлиника” по РЗП, одобрен със Заповед №
912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНСЛовеч, ПИ № 52218.531.66 по действащата
кадастрална карта на град Априлци одобрена със
Заповед № РД – 18 – 49 / 31.08.2007 г. на
Изп.Директор на АГКК, улица „Йонко Карагьозов”
№ 21.

Застроен поземлен имот с ТП „Урбанизирана”; НТП: „За обект
комплекс за здравеопазване”, с идентификатор 52218.531.66
/пет две две едно осем точка пет три едно точка шест шест/ по
кадастралната карта на град Априлци, квартал Център, община
Априлци, област Ловеч, с площ от 9 144 /девет едно четири
четири/ кв.м., ведно с построените в имота полумасивна
двуетажна сграда със ЗП 360 /три шест нула/ кв.м.,
идентификатор № 52218.531.66.1 /пет две две едно осем точка
пет три едно точка шест шест точка едно/,построена през 1947
г.; Масивна едноетажна сграда със ЗП 414 /четири едно четири/
кв.м., с идентификатор 52218.531.66.2 /пет две две едно осем
точка пет три едно точка шест шест точка две/, построена през
1997 г.; Полумасивна едноетажна сграда със ЗП 146 /едно
четири шест/ кв.м., с идентификатор 52218.531.66.3 /пет две две
едно осем точка пет три едно точка шест шест точка три/ кв.м.,
построена през 1947 г.; Масивна едноетажна сграда със ЗП 97
/девет седем/ кв.м., с идентификатор 52218.531.66.5 /пет две две
едно осем точка пет три едно точка шест шест точка пет/,
построена през 2009 г.; Масивна едноетажна сграда със ЗП 331
/триста тридесет и един/ кв.м., с идентификатор 52218.531.66.6
/пет две две едно осем точка пет три едно точка шест шест
точка шест/ построена през 2013 г

156/1

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
180 930,30 лв ал. 5 от ЗОС
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№
на
12,

9

Заповед за отписване на акта за
общинска собственост № и дата на
съставяне на акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и дата на на
съставяне на нов акт за общинска

3

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
8
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156/29.08.2014

157/14.11.2014
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Вид и описание на имота

3

4

215/3

Област Ловеч, град Априлци, кв. Острец, улица
„Отдих” №4, ЕКАТТЕ 52218, УПИ ХІІІ, кв. 47,
отреден „За училище” по РЗП, одобрен със Заповед
№ 912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНСЛовеч, изменен със Заповед № 39/26.04.2002 г. на
Кмета на община Априлци, ПИ с идентификатор
52218.546.395 по действащата кадастрална карта на
град Априлци одобрена със Заповед № РД–18–49 от
31.08.2007 г. на Изп.Директор на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-11-888/06.06.2013 г на
Началник СГКК-Ловеч.

Застроен урегулиран поземлен5 имот с ТП „Урбанизирана”;
НТП: „Високо застрояване (над 15 м.)”, с идентификатор
52218.546.395 /пет две две едно осем точка пет четири шест
точка три девет пет/ по кадастралната карта на град Априлци,
квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, с площ от 9
637 /девет шест три седем/ кв.м., ведно с построените в имота:
полумасивна 2 /две/ етажна сграда със ЗП 359 /три пет девет/
кв.м. с идентификатор 52218.546.395.1 /пет две две едно осем
точка пет четири шест точка три девет пет точка едно/,
построена през 1936 г./едно девет три шест/, масивна 4 /четири/
етажна сграда със ЗП 446 /четири четири шест/ кв.м. с
идентификатор 52218.546.395.2 /пет две две едно осем точка пет
четири шест точка три девет пет точка две/, построена през 1962
г./едно девет шест две/, масивна 3 /три/ етажна сграда със ЗП
366 /три шест шест/ кв.м. с идентификатор 52218.546.395.3 /пет
две две едно осем точка пет четири шест точка три девет пет
точка три/, построена през 1974 г./едно девет седем четири/,
масивна 3 /три/ етажна сграда със ЗП 568 /пет шест осем/ кв.м. с
идентификатор 52218.546.395.4 /пет две две едно осем точка пет
четири шест точка три девет пет точка четири/, построена през
1974 г./едно девет седем четири/, полумасивна 1 /едно/ етажна
сграда със ЗП 82 /осем две/ кв.м. с идентификатор
52218.546.395.5 /пет две две едно осем точка пет четири шест
точка три девет пет точка пет/, построена през 1974 г./едно

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
263,60 лв ал. 5 от ЗОС

Незастроен урегулиран поземлен имот, представляващ част от
УПИ IV /четвърти/, кв.67 /шест седем/ отреден за
„Озеленяване”, по действащия РЗП на град Априлци, кв.Острец,
с идентификатор 52218.542.92 /пет две две едно осем точка пет
четири две точка девет две/, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП
“Незастроен имот за жилищни нужди”, с площ от 398 /три девет
осем/ кв.м., по действащата КККР на град Априлци, област
Ловеч.

Имотът
управлява
Кмета
Община
Априлци
БУЛСТАТ
000291627,
основание чл.
1 965,40 лв ал. 5 от ЗОС

313/3

Област Ловеч, община Априлци, град Априлци,
квартал Острец, ул.”Русалийски проход”, ЕКАТТЕ
52218, ПИ с идентификатор 52218.542.92 по
действащата КККР на град Априлци, одобрени със
Заповед № РД-18-49 / 31.08.2007 г., УПИ IV, кв.67
отреден за „Озеленяване”, по действащия РЗП на
град Априлци, кв.Острец

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7,
ал.2, изречение
второ от ЗОС
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