РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Приложение №3
„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“
Позиция №3
Застраховка „На сградите, предоставени за управление на ДАМТН“

СПИСЪК
на недвижимите имоти (сгради)– публична и частна държавна собственост стопанисвани от ДАМТН
към 30.06.2016 г.
№
по
р
е
д

1.

Вид на
имота
Земя
Сграда
кв.м.
инв.№
Част от
сграда с
площ
380 кв.м.
Инв.№
401257

Функционално
предназначение

Част от самостоятелен обект в
сграда с идентификатор
04279.621.34.1.10 - стаи №№
211,212,214,215, 218, 219 и 220,
разположени на втори етаж в
четириетажна сграда с
идентификатор 04279.621.34.1 в
поземлен имот с идентификатор
04279.621.34.

Местонахождение на
имота

гр.
Благоевград,
жк.“Еврейски
гробища“,
ул. “Свобода”
№1,

Вид
държавна
собственост

публична

Адрес на управление: София 1797, бул. “Г.М.Димитров” № 52А
тел: (+3592) 980 63 17, факс: (+3592) 986 17 07
E-mail: damtn@damtn.government.bg
Web: www.damtn.governent.bg

Основание за придобиване
на имота

АПДС №2160/20.10.2010 г.
Вписан в службата по
вписванията на 16.11.2010 г.
Решение № 960 от 30.12.2011
г. на Министерски съвет на
РБ и Протокол за предаване и
приемане на имот публична
държавна собственост, на
основание Решение №
960/30.12.2011 г. на МС та РБ,

Балансова
стойност към
30.06.2016 г.

99 020.00

Счетоводно
сметка по
която е
отчетен
имота

2031

2

3

4.

5.

6

Част от
сграда
Инв.
№500290

Част от адм. сграда ( Корпус 1)РЗП - 4941.30 кв.м.

Инв.
№503212

Трафопост – ЗП - 62.78 кв.м.

Сгради К1 и
К2
Инв.№
600001
Инв.№
602005

Апартамент
Инв.№
600002

Част от
сграда
Инв.№
0702207

Част от
сграда сграда
Инв.№
800001

- Сграда с идентификатор10135.73.30.3
–.(Корпус 1) – трети и четвърти етаж с
обща площ 2 244 кв.м.;
- Сграда с идентификатор10135.73.30.6
(Корпус 2) – сутерен и част от първи
етаж с обща площ - 812 кв.м.;

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10135.3512.215.14.1 с
площ 59.05 кв.м, изба с площ 3 кв.м и
1.29 кв.м от ОЧС

инв.№702207 от 05.02.2016 г.

Сграда с идентификатор
10447.506.207.45 – трети и четвърти
етаж с обща РЗП – 398.88 кв.м,
заедно с 2.74% ид.ч.отстъпено право
на строеж от имота

гр. Бургас, ул.
“Проф.Якимов
” № 25,
Северна
промишлена
зона

гр. Варна,
п.к.9000,
Район
„Владислав
Варненчик”
, ул.”Мургаш
№5

гр.Варна,
район Младост
п.к 9000,
ж.к.Младост,
бл.144, вх.3,
ет.3, ап.№ 1
гр.Враца
Ул.“Ген.Леснов
“ №95, ет.5

гр.Велико
Търново
п.к.5000
ул.“Чумерна“
№ 1-А

публична

публична

Частна

523820,00

2031

17000.00

2039

АПДС № 8439/13.03.2013 г.
Пояснение: С РМС
№551/19.09.2013 г. е отнет
част от имота и е предоставен
на БИМ и Областния
управител на област Варна

501040,00

2031

72200,00

2031

АЧДС № 8312/17.09.2012 г.

36700,00

2032

126032,72

2031

134800,00

2031

АДС № 2357/01.11.01 г.
Чл. 2, ал.2 от ЗДС

Частна

Публична

АПДС № 3786/09.12.2011 г.;
С РМС № 534/10.09.2013г.
сутерена, първи и втори
етажи са предоставени на
БИМ.
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7.

Част от
сграда
Инв.№
800060

Част от сграда – стаи №№ 210, 211 и
212 с обща площ 49.17 кв.м., на втори
етаж

АЧДС № 2000а от 1965 г.
/частна държавна собственост
– акт не е представен на
ДАМТН/;

гр.Велико
Търново
Ул.”Христо
Ботев „ № 2
Частна

8.

9.

10

Част от
сграда
Инв.№
902544

Час от административна сграда –
Стая № 18 с площ 13.50 кв.м. на втори
етаж и стая № 49 с площ 20 кв.м. на
трети етаж

гр.Видин
Пл.“Бдинци“ №
1

Част от
сграда
(Корпус 1)
Инв.№
1003797

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 14218.550.263.1.11
представляващ стаи №№ 411, 412,
413, 114, 415 и обслужващия ги
санитарен възел, с обща площ
240 кв.м заедно с 6.98 % идеални
части от общите части на
четириетажна административна
сграда с идентификатор
14218.550.263.1

гр. Габрово,
кв. “Хр.
Смирненски”
Ул. “Бодра
смяна”№3

Сграда

Административна сграда с
идентификатор
07078.603.97.7.1със ЗП 131
кв.м.(по кадастрална карта) на два
етажа, , РЗП - 262 кв.м.,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 56722.659.927

гр. Плевен,
стр. кв. 115,
ул. “Дойран”
27

Инв.№
1

Частна

Частна

Публична

със Заповед № СА-01-31-5/
26.04.2013 г. на Областния
управител на област Велико
Търново и Договор № 557(вх.№
11-00-18/07.05.2013 г.) между
ДАМТН и Обл.у-л на област
Велико Търново

Заповед № РД 26/08.09.2011 г.
на Областния управител на
област Видин и Договор №
11-00-28/14.09.2011 г . за
безвъзмездно предоставяне за
управление на недвижимия
имот, вписан в службата по
вписванията – гр.Враца(
АЧДС № 1987/10.10.2011 г.,
т.3;
Договор № ДС-24-27/ 13.06.
2011 г. между Областния
управител на област Габрово
и ДАМТН за безвъзмездно
предоставяне за управление
на недвижимия имот,

АДС № 1/18.03.99 г.

35300,00

2031

9000,00

2031

51330,00

2031

56740,00

2031

3

11

Сгради
Инв.№
800001

Инв.№
1303587

12.
13.

14.

Сграда
Инв.№
1303587
Част от
сграда
Инв.№
1400001

Част от
сграда
Инв.№
1400000

-Част от четириетажна сграда с
идентификатор 56784.529.93.6
(Корпус 1) със ЗП - 1272 кв.м, С
РЗП -3455 кв.м. + 1263 кв.м ОЧС ,
общо РЗП- 4718 кв.м.,както
следва:
Първи етаж - 873кв.м+319 кв.м ОЧ
Втори етаж – 512кв.м+187 кв.м ОЧ
Трети етаж -498 кв.в+182 кв.м.ОЧ
Четвърти етаж -850+311кв.м.ОЧ
Изба -722кв.м+264 кв.м.ОЧ
-Сграда с идентификатор
56784.529.93.4 (Корпус 2) със ЗП 760 кв.м.(РЗП – 1520 кв.м)
-Сграда с идентификатор
56784.529.93.3(Пропуск) със ЗП 43 кв.м.
Сграда с идентификатор
56784.529.92.5(трафопост) с ЗП –
91 кв.м
Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 63427.3.398.1.3. по
кад.карта на гр.Русе със ЗП
1015,06 кв.м, представляващ втори
етаж на четириетажна сграда с
идентификатор 63427.3.398.1
заедно с 8.41%(85.33 кв.м)
идеални части от ОЧС
Част от сграда(производствена
окръжна лаборатория-ІІ), с площ
308.16 кв.м., от които:
- лаб.помещения и сервизни
пом. със ЗП-290.76 кв.м.;
- маза(котелно) със ЗП -17.40
кв.м.,и съответните ид. части от
ОЧС и от отстъпеното право на
строеж (квадратурата от акта е
намалена с квадратурата от РМС

гр.Пловдив,
бул."Санкт
Петербург" №
63

гр.Пловдив
ул.“Богомил“
№ 124
гр.Русе,
Западна
промишлена
зона
Ул.”Капитан
Райчо
Николов” №1
гр.Русе
Ул.”Мария
Луиза” № 19
ж.бл.”Гурко”

Публична

Публична

АПДС № 8181/16.04.2013 г.
742510,00

2031

4900,00

2039

27300,00

2039

АПДС № 8077/17.12.2012 г.

АПДС № 5142/21.05.2012 г.
Публична

Публична

АПДС № 240/16.04.1997 г.

2031
179320,00

80020,00

2031
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15.

16.

Част от
сграда
Инв.№
203100001

Част от
сграда
Инв.№
20310002

231/2009 г.)

Част от администр.сграда с
идентификатор 67338.605.327.3стаи №№ 203, 204, 205, 206, 214 и
215 с обща площ 249.92 кв.м.,
ведно с 6.835% ид.части от ОЧС

гр. Сливен,
Промишлена
зона,
ул."Родопи” 6

Частна

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 87374.537.19.1.3
със ЗП 28.82 кв.м;
Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 87374.537.19.1.5
със ЗП 16.14 кв.м., заедно с
съответните ид.части от ОЧС и
правото на строеж върху терена
Административна делова сграда с
идентификатор 68134.100.262.4
със ЗП – 144 кв.м. по кадастрална
карта, на три етажа, РЗП-432 кв.м.

гр.Ямбол
ул.“Д.Благоев
“ № 13

Публична

гр. София, ул.
“Славянска” 8

17.

Сграда
Инв.№
100001

18.

Част от
сграда
№ 100008
№1000006
№1000007

Част от административна сграда
представляваща:
първи етаж - №№ 126 и 128;
четвърти етаж – целия;
пети етаж - стаи № 503а, 504,505,
506, 506 а, 507, 508, 509, 510, 511
общо РЗП – 985.73 кв.м.

гр. София,
бул. “Г. М.
Димитров”
52А

Публична

Част от
сграда
Инв.№12

Помещение № 07 с площ 57.64
кв.м. в сутерена на седем етажна
сграда, заедно с прилежащите
ид.части от ОЧС

гр. София,
р-н”Изгрев”
бул. “Г. М.
Димитров”
52Б

Публична

19.

публична

Заповед № РД-11-12-148/
01.04.2011 г. и Заповед № РД11-12-16/26.05.2011г.
на
Областния
управител
на
област Сливен; Договор №
187/02.06.2011г.
между
ДАМТН
и
Областния
управител на област Сливен

80080,00

2031

АДС № 3122/28.12.2011 г. за
публична държавна собственост,
вписан в Службата по
вписванията под № 1 от
03.01.2012 г.

12910,00

2031

АДС № 01711/04.08.99 г.

95580,00

2031

РМС №180 от 24.03.2011 г.
РМС № 601 от 04.08.2011 г.
Протоколи за приемане на
имота от 15.04.2011г. и от
03.09.2011г.

27600,00
241440,00
82470,00

2031

15810,00

2031

Акт № 07746/10.06.2012 г.,
вписан в Службата по
вписванията,
рег.№ 24966/20.06.2011 г.
РМС № 8 от 13.01.2012 г.
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20.

21.

Сграда
Инв.№11

Част от
сграда
№1700001

№1700009

№1700013
№1700014
№1700015
№1700007
№1700007

Административна сграда с
РЗП 7072 кв.м.,състояща се от три
сектора: Сектор А- сутерен и
надземен етаж; сектор Б – сутерен
и надземен етаж и сектор В –
сутерен и пет етажа
79% реални части от сграда с
идентификатор 77195.719.68.1,Корпус
1, РЗП – 4539.39 кв.м., състояща се от:
Сутерен :
- СО с идент. 77195.719.68.1.6 с площ
1094.09 кв.м + 20.54 кв.м ОЧЕ;
Първи етаж:
- СО с идент. 77195.719.68.1.3 с площ
880.50 кв.м + 146.95 кв.м ОЧЕ;
- СО с идент. 77195.719.68.1.7 с площ
234.05 кв.м + 39.06 кв.м ОЧЕ;
Втори етаж:
- СО с идент. 77195.719.68.1.4 с площ
660.70 кв.м +40.60 кв.м ОЧЕ;
- СО с идент. 77195.719.68.1.8 с площ
365.48 кв.м + 22.46 кв.м ОЧЕ;
Трети етаж:
- ОЧЕ – 48.98 кв.м.;
Четвърти етаж:
- СО с идент. 77195.719.68.1.5 с площ
937.00 кв.м + 48.98 кв.м ОЧЕ;
Сграда с идент. 77195.719.68.2 със ЗП
767 кв.м.(сутерен и надземен етаж),
РЗП – 1534 кв.м.;
Сграда с идент. 77195.719.68.3 със ЗП
26 кв.м. на един етаж;
Сграда с идент. 77195.719.68.5 със ЗП
78 на един етаж кв.м.;
Сграда с идент. 77195.719.68.6 със ЗП
160 кв.м. на един етаж;
Трафопост с инв.№1700007 – Сграда
помпена станция
Трафопос сграда
Водохранилище – сграда

гр. София,
ул.”Проф.П.
Мутафчиев”
№2

Публична

АДС
№
1906/
10422/
22.11.78 г. /за терен/ за сграда:
Протокол обр.16 от 02. 10 и
от 22.12.92г. Разрешение за
въвеждане в експлоатация от
ХЕИ 21.12.92г.

3684990,00
2031

955350,00

2031

гр.Хасково
кв.”Каменни”
ул.Панорама
№2

публична

АПДС №6417/15.11.2012 г.
Споразумение от 08.11.2011г.
между
ДАМТН
и
ДА”Архиви”

300170,00

гр.Хасково,
м.Каменец
м.Каменец

2031

3200,00

2039

16100,00

2039

12200,00

2039

2500,00
800,00

2039
2039
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Каптаж

22.

23.

24.

25.

Част от
сграда
Инв.
№1700011
Сграда
Инв.№
1808401
Част от
сграда
Инв.№
1808405
Част от
сграда
Инв.
№1303754

Част от административна сграда,
представляваща стаи №№ 418,419
и 421 с обща площ 43.98 кв.м.
Административна сграда с
идентификатор 83510.671.114.2
със ЗП 279 кв.м., заедно с правото
на строеж
Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 73626.506.663.1.23
с площ 34.79кв.м.( стая № 108)
Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор
67653.934.1350.2.2.(офис № 1) с
площ 10 кв.м.

м.Каменец
м.Каменец
гр.Кърджали,
бул.”Деспот
Слав”№1
гр. Шумен,
ул. “Мадара”
№ 13А

2039
Публична

РМС № 867/27.12.2007 г.- т.10

…………….
……………..
17080,00

Публична

гр.Търговище
, ул."Христо
Ботев"

Публична

гр.Смолян
бул.България
№7

Частна

АДС № 2413/28.03.2011 г.,
вписан в Службата по
вписванията
под
№
22/29.03.2011 г.
Акт № 4274/06.10.2008 г.,
вписан в Службата по
вписванията
под
№118/09.10.2008 г.
РМС№ 657 от 01.09.2011 г.
Акт № 3549/12.04.2011 г. за
частна държавна собственост,
общо

2031

2031
113160,00

14928,00

2031

6240,00

2031

8 379 640,72
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