
Докум
ент №

Дата Населено 
място

Улица Улиц
а №

8 1.6.1995 г. гр.Генерал 
Тошево

"Христо Ботев"

9 1.6.1995 г. с.Равнец

10 15.6.1995 г. гр.Генерал 
Тошево

"Мургаш" 2

11 15.6.1995 г. гр.Генерал 
Тошево

"Г.С.Раковски"

12 15.6.1995 г. гр.Генерал 
Тошево

"Васил Левски"

15 28.6.1996 г. гр.Генерал 
Тошево

"Христо Ботев" 
(автогара)

16 28.6.1996 г. с.Пленимир



17 28.6.1996 г. с.Преселенц
и

18 28.6.1996 г. с.Преселенц
и

19 28.6.1996 г. с.Преселенц
и

20 28.6.1996 г. кв.Пастир "Цар Симеон"

21 28.6.1996 г. гр.Генерал 
Тошево

"Васил Априлов" 9

22 28.6.1996 г. с.Кардам

23 29.6.1996 г. с.Йовково



24 28.6.1996 г. с.Присад

25 28.6.1996 г. гр.Генерал 
Тошево

"Дора Габе"

32 25.3.1997 г. с.Василево

40 28.6.1997 г. с.Росен

42 23.6.1997 г. Шабла

58 22.9.1997 г. с.Чернооково

66 30.10.1997 г. с.Чернооково

79 18.11.1997 г. с.Кардам



95 30.12.1997 г. гр.Генерал 
Тошево

"Трети март" 
(М.Толбухин)

8

104 7.5.1998 г. гр.Генерал 
Тошево

105 14.5.1998 г. гр.Генерал 
Тошево

106 15.5.1998 г. гр.Генерал 
Тошево

112 20.7.1998 г. гр.Генерал 
Тошево

"Трети март" 
(М.Толбухин)

116 20.7.1998 г. гр.Генерал 
Тошево

"Дружба" ( 
"Вишинска" )

118 20.7.1998 г. гр.Генерал 
Тошево

"Трети март" 
(М.Толбухин)

6 - 8

134 30.7.1998 г. с.Спасово

144 26.10.1998 г. с.Спасово



145 7.12.1998 г. с.Люляково

146 7.12.1998 г. с.Кардам

151 7.1.1999 г. гр.Генерал 
Тошево

155 8.2.1999 г. с.Люляково

156 8.2.1999 г. с.Василево

162 22.3.1999 г. гр.Генерал 
Тошево

"Трети март" 
(М.Толбухин)

12

163 7.6.1999 г. с.Присад

165 7.6.1999 г. с.Присад

167 7.6.1999 г. с.Житен

168 7.6.1999 г. с.Красен

169 7.6.1999 г. с.Росица



171 27.7.1999 г. гр.Генерал 
Тошево

"Трети март" 
(М.Толбухин)

172 27.7.1999 г. гр.Генерал 
Тошево

"Трети март" 
(М.Толбухин)

175 2.9.1999 г. гр.Генерал 
Тошево

"Трети март" 
(М.Толбухин)

180 2.9.1999 г. гр.Генерал 
Тошево

"Васил Априлов" 
("Г.Димитров")

5

184 18.10.1999 г. с.Пчеларово

186 18.10.1999 г. с.Спасово

187 18.10.1999 г. с.Красен

203 9.11.1999 г. с.Малина

248 1.12.1999 г. с.Петлешков
о



249 1.12.1999 г. с.Росица

254 2.12.1999 г. с.Красен

255 2.12.1999 г. с.Василево

261 27.3.2000 г. с.Житен

264 3.4.2000 г. с.Люляково

269 12.4.2000 г. гр.Генерал 
Тошево

284 14.4.2000 г. с.Кардам

285 11.5.2000 г. гр.Генерал 
Тошево

"Независимост"

286 11.5.2000 г. с.Конаре

306 23.5.2000 г. с.Кардам

307 25.5.2000 г. с.Петлешков
о

308 25.5.2000 г. с.Петлешков
о



331 13.6.2000 г. гр.Генерал 
Тошево

"Васил Априлов" 5

338 19.6.2000 г. с.Красен

339 19.6.2000 г. с.Василево

340 19.6.2000 г. с.Рогозина

341 21.6.2000 г. с.Росица

343 21.6.2000 г. с.Спасово

346 29.6.2000 г. гр.Генерал 
Тошево

"Васил Априлов" 
("Г.Димитров")

3

347 29.6.2000 г. с.Василево

348 29.6.2000 г. с.Пчеларово

349 29.6.2000 г. с.Росица



350 10.7.2000 г. с.Люляково

351 21.7.2000 г. с.Красен

353 21.7.2000 г. гр.Генерал 
Тошево

364 24.8.2000 г. с.Пчеларово

365 24.8.2000 г. с.Изворово

380 26.2.2001 г. с.Люляково

382 26.2.2001 г. с.Преселенц
и

383 26.2.2001 г. гр.Генерал 
Тошево

384 26.2.2001 г. с.Люляково

385 26.2.2001 г. с.Писарово

386 26.2.2001 г. с.Пленимир

387 26.2.2001 г. с.Присад



388 26.2.2001 г. с.Равнец

389 26.2.2001 г. кв.Пастир

390 26.2.2001 г. с.Къпиново/С
ветлик/

391 26.2.2001 г. с.Къпиново

392 26.3.2001 г. с.Кардам

393 26.3.2001 г. с.Дъбовик

394 26.3.2001 г. с.Житен

395 28.3.2001 г. с.Чернооково

397 28.3.2001 г. с.Равнец

398 28.3.2001 г. гр.Генерал 
Тошево

"Васил Априлов" 
("Г.Димитров")

9

402 23.4.2001 г. с.Люляково

411 27.4.2001 г. с.Градини

412 27.4.2001 г. с.Великово



413 27.4.2001 г. с.Балканци

414 27.4.2001 г. с.Росен

415 27.4.2001 г. с.Сноп

419 17.5.2001 г. с.Изворово

420 18.6.2001 г. с.Снягово

422 18.6.2001 г. с.Малина

432 5.9.2001 г. с.Йовково

436 27.9.2001 г. с.Росица

441 8.10.2001 г. с.Люляково

447 24.10.2001 г. с.Спасово

457 23.11.2001 г. Генерал 
Тошево

464 21.12.2001 г. Генерал 
Тошево

465 8.1.2002 г. с.Василево

466 14.1.2002 г. с.Люляково



480 5.2.2002 г. с.Пчеларово

481 5.2.2002 г. с.Калина

482 5.2.2002 г. с.Дъбовик

483 27.2.2002 г. с.Пчеларово

490 22.3.2002 г. с.Бежаново

491 22.3.2002 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

492 22.3.2002 г. с.Житен

493 22.3.2002 г. Генерал 
Тошево

521 27.3.2002 г. с.Чернооково

524 15.5.2002 г. с.Кардам

525 15.5.2002 г. с.Красен

531 5.7.2002 г. кв.Пастир

634 4.12.2002 г. с.Дъбовик

636 11.12.2002 г. с.Пчеларово

637 11.12.2002 г. с.Преселенц
и

638 11.12.2002 г. с.Калина

639 11.12.2002 г. с.Великово

640 11.12.2002 г. с.Узово

641 12.12.2002 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

642 12.12.2002 г. с.Балканци



643 12.12.2002 г. с.Бежаново

644 12.12.2002 г. с.Василево

645 12.12.2002 г. с.Вичово

646 12.12.2002 г. с.Градини

647 12.12.2002 г. с.Горица

648 12.12.2002 г. с.Дъбовик

649 12.12.2002 г. с.Житен

650 12.12.2002 г. с.Зограф

651 12.12.2002 г. с.Изворово

652 12.12.2002 г. с.Йовково

653 12.12.2002 г. с.Йовково

654 12.12.2002 г. с.Кардам

655 12.12.2002 г. с.Конаре

656 12.12.2002 г. с.Краище

657 12.12.2002 г. с.Красен

658 12.12.2002 г. с.Лозница

659 12.12.2002 г. с.Малина



660 12.12.2002 г. с.Рогозина

661 12.12.2002 г. с.Росен

662 12.12.2002 г. с.Росица

663 12.12.2002 г. с.Сираково

664 12.12.2002 г. с.Снягово

665 12.12.2002 г. с.Спасово

666 12.12.2002 г. с.Чернооково

667 12.12.2002 г. с.Изворово

680 18.2.2003 г. гр.Генерал 
Тошево

"Иван Вазов" и 
"Трети март"

690 18.3.2003 г. гр.Генерал 
Тошево

698 16.4.2003 г. гр.Генерал 
Тошево

"Опълченска" 
("Червеноармейск
а

699 16.4.2003 г. гр.Генерал 
Тошево

"Дружба" ( 
"Вишинска" )

700 16.4.2003 г. гр.Генерал 
Тошево

"Цанко Церковски"



703 16.4.2003 г. гр.Генерал 
Тошево

742 8.1.2004 г. с.Василево

743 8.1.2004 г. с.Василево

754 13.2.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

755 13.2.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

"Васил Левски"

756 13.2.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

"А.Страшимиров"

757 13.2.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

"Петко Войвода"

758 10.3.2004 г. с.Дъбовик

759 10.3.2004 г. с.Дъбовик

768 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

769 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

770 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево



771 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

772 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

773 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

774 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

775 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

776 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

777 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

778 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

779 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

780 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

781 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

782 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

783 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

784 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево



785 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

786 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

787 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

788 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

789 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

790 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

791 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

792 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

793 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

794 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

795 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

796 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

797 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево



798 20.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

799 21.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

800 21.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

801 21.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

802 21.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

803 21.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

804 21.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

805 21.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

806 21.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

807 21.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

808 21.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

809 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

810 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

811 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево



812 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

813 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

814 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

815 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

816 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

817 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

818 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

819 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

820 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

821 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

822 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

823 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

824 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

825 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

826 23.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево



827 23.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

828 23.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

829 25.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

830 23.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

831 23.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

832 23.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

833 23.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

834 23.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

835 22.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

836 23.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

837 23.5.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

838 26.5.2004 г. с.Люляково

839 26.5.2004 г. с.Люляково

840 26.5.2004 г. с.Люляково

841 26.5.2004 г. с.Люляково



842 26.5.2004 г. с.Люляково

843 26.5.2004 г. с.Люляково

844 26.5.2004 г. с.Кардам

845 26.5.2004 г. с.Кардам

846 26.5.2004 г. с.Кардам

847 26.5.2004 г. с.Кардам

848 26.5.2004 г. с.Кардам

849 26.5.2004 г. с.Кардам

850 26.5.2004 г. с.Кардам

851 26.5.2004 г. с.Кардам

852 26.5.2004 г. с.Кардам

853 26.5.2004 г. с.Кардам

854 26.5.2004 г. с.Кардам

855 26.5.2004 г. с.Кардам

856 26.5.2004 г. с.Кардам

857 26.5.2004 г. с.Кардам



858 26.5.2004 г. с.Кардам

859 26.5.2004 г. с.Кардам

863 27.5.2004 г. с.Дъбовик

864 28.2.2004 г. с.Дъбовик

865 28.2.2004 г. с.Дъбовик

866 27.5.2004 г. с.Дъбовик

867 27.5.2004 г. с.Дъбовик

868 27.2.2004 г. с.Дъбовик

869 27.5.2004 г. с.Дъбовик

870 27.5.2004 г. с.Дъбовик

871 27.5.2004 г. с.Дъбовик

872 27.5.2004 г. с.Дъбовик

873 27.5.2004 г. с.Дъбовик

874 27.5.2004 г. с.Житен

876 27.5.2004 г. с.Дъбовик

877 27.5.2004 г. с.Дъбовик

878 27.5.2004 г. с.Дъбовик

880 27.5.2004 г. с.Дъбовик



881 27.5.2004 г. с.Дъбовик

882 27.5.2004 г. с.Дъбовик

883 27.5.2004 г. с.Дъбовик

884 27.5.2004 г. с.Дъбовик

885 27.5.2004 г. с.Дъбовик

886 27.5.2004 г. с.Дъбовик

888 27.5.2004 г. с.Дъбовик

889 27.5.2004 г. с.Дъбовик

890 27.5.2004 г. с.Дъбовик

891 27.5.2004 г. с.Дъбовик

892 27.5.2004 г. с.Дъбовик

893 27.5.2004 г. с.Дъбовик

894 28.5.2004 г. с.Зограф

895 28.5.2004 г. с.Зограф

896 28.5.2004 г. с.Къпиново

898 28.5.2004 г. с.Къпиново

899 31.5.2004 г. с.Равнец



900 31.5.2004 г. с.Равнец

901 31.5.2004 г. с.Равнец

902 31.5.2004 г. с.Равнец

903 31.5.2004 г. с.Присад

904 31.5.2004 г. с.Присад

905 31.5.2004 г. с.Присад

906 31.5.2004 г. с.Присад

907 9.6.2004 г. с.Изворово

908 9.6.2004 г. с.Снягово

912 9.6.2004 г. с.Рогозина

913 9.6.2004 г. с.Рогозина

914 9.6.2004 г. с.Рогозина

915 9.6.2004 г. с.Рогозина

916 9.6.2004 г. с.Рогозина

917 9.6.2004 г. с.Рогозина

918 9.6.2004 г. с.Рогозина

919 9.6.2004 г. с.Рогозина



920 9.6.2004 г. с.Рогозина

921 9.6.2004 г. с.Рогозина

922 9.6.2004 г. с.Рогозина

923 9.6.2004 г. с.Рогозина

924 9.6.2004 г. с.Рогозина

925 9.6.2004 г. с.Рогозина

926 10.6.2004 г. с.Равнец

935 21.6.2004 г. с.Пленимир

938 21.6.2004 г. с.Узово

939 21.6.2004 г. с.Узово

940 21.6.2004 г. с.Узово

941 21.6.2004 г. с.Узово

942 21.6.2004 г. с.Узово

943 21.6.2004 г. с.Узово

944 21.6.2004 г. с.Узово

945 21.6.2004 г. с.Узово



946 21.6.2004 г. с.Узово

947 21.6.2004 г. с.Узово

948 21.6.2004 г. с.Узово

949 21.6.2004 г. с.Пленимир

950 21.6.2004 г. с.Йовково

951 21.6.2004 г. с.Пленимир

952 21.6.2004 г. с.Пленимир

953 21.6.2004 г. с.Пленимир

955 21.6.2004 г. с.Огражден

956 21.6.2004 г. с.Огражден

957 21.6.2004 г. с.Огражден

958 21.6.2004 г. с.Огражден

959 21.6.2004 г. с.Огражден

960 21.6.2004 г. с.Огражден



961 21.6.2004 г. с.Огражден

962 21.6.2004 г. с.Огражден

963 21.6.2004 г. с.Огражден

964 21.6.2004 г. с.Огражден

965 22.6.2004 г. с.Писарово

966 22.6.2004 г. с.Писарово

967 22.6.2004 г. с.Писарово

968 22.6.2004 г. с.Писарово

969 22.6.2004 г. с.Писарово

970 22.6.2004 г. с.Писарово

971 22.6.2004 г. с.Писарово

972 22.6.2004 г. с.Писарово

973 22.6.2004 г. с.Сноп

974 22.6.2004 г. с.Писарово

975 22.6.2004 г. с.Писарово

978 22.6.2004 г. с.Писарово



979 14.7.2004 г. с.Кардам

982 14.7.2004 г. с.Росен

1024 17.8.2004 г. с.Спасово

1104 15.8.2004 г. с.Сърнино

1105 30.8.2004 г. с.Бежаново

1106 30.8.2004 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1107 30.8.2004 г. с.Спасово

1108 30.8.2004 г. с.Спасово

1109 30.8.2004 г. с.Калина

1110 30.8.2004 г. с.Василево



1111 30.8.2004 г. с.Градини

1115 30.8.2004 г. с.Балканци

1116 30.8.2004 г. с.Балканци

1117 30.8.2004 г. с.Балканци

1118 30.8.2004 г. с.Балканци

1119 30.8.2004 г. с.Балканци

1120 30.8.2004 г. с.Балканци

1121 30.8.2004 г. с.Балканци

1122 30.8.2004 г. с.Балканци

1127 30.8.2004 г. с.Средина

1128 30.8.2004 г. с.Средина

1129 1.9.2004 г. с.Преселенц
и

1130 1.9.2004 г. с.Конаре



1131 1.9.2004 г. с.Конаре

1132 1.9.2004 г. с.Конаре

1133 1.9.2004 г. с.Конаре

1134 1.9.2004 г. с.Василево

1135 1.9.2004 г. с.Василево

1136 1.9.2004 г. с.Василево

1137 1.9.2004 г. с.Преселенц
и

1138 1.9.2004 г. с.Василево

1139 1.9.2004 г. с.Василево

1140 1.9.2004 г. с.Василево

1141 1.9.2004 г. с.Василево

1142 1.9.2004 г. с.Василево

1143 1.9.2004 г. с.Василево

1144 1.9.2004 г. с.Василево



1145 1.9.2004 г. с.Василево

1146 1.9.2004 г. с.Василево

1147 1.9.2004 г. с.Василево

1148 1.9.2004 г. с.Василево

1150 3.9.2004 г. с.Калина

1151 3.9.2004 г. с.Калина

1152 3.9.2004 г. с.Калина

1153 3.9.2004 г. с.Калина

1154 3.9.2004 г. с.Калина

1155 3.9.2004 г. с.Калина

1156 3.9.2004 г. с.Калина

1157 3.9.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

"Трети март" - 
"В.Априлов"

1158 3.9.2004 г. с.Калина

1159 3.9.2004 г. с.Калина



1162 3.9.2004 г. с.Калина

1163 3.9.2004 г. с.Калина

1164 3.9.2004 г. с.Краище

1165 3.9.2004 г. с.Краище

1166 3.9.2004 г. с.Краище

1167 6.9.2004 г. с.Спасово

1168 6.9.2004 г. с.Спасово

1169 6.9.2004 г. с.Спасово

1170 6.9.2004 г. с.Спасово

1171 6.9.2004 г. с.Спасово

1172 6.9.2004 г. с.Спасово

1173 6.9.2004 г. с.Спасово

1174 6.9.2004 г. с.Спасово



1175 6.9.2004 г. с.Спасово

1176 6.9.2004 г. с.Спасово

1177 6.9.2004 г. с.Спасово

1178 6.9.2004 г. с.Спасово

1179 6.9.2004 г. с.Спасово

1180 6.9.2004 г. с.Спасово

1181 6.9.2004 г. с.Спасово

1182 6.9.2004 г. с.Спасово

1183 6.9.2004 г. с.Спасово

1184 6.9.2004 г. с.Спасово

1185 6.9.2004 г. с.Преселенц
и

1186 6.9.2004 г. с.Преселенц
и



1187 6.9.2004 г. с.Преселенц
и

1188 6.9.2004 г. с.Преселенц
и

1189 6.9.2004 г. с.Преселенц
и

1190 6.9.2004 г. с.Преселенц
и

1191 6.9.2004 г. с.Преселенц
и

1192 6.9.2004 г. с.Преселенц
и

1193 6.9.2004 г. с.Преселенц
и

1194 6.9.2004 г. с.Преселенц
и

1195 6.9.2004 г. с.Преселенц
и

1196 6.9.2004 г. с.Вичово

1197 6.9.2004 г. с.Вичово



1198 6.9.2004 г. с.Вичово

1199 6.9.2004 г. с.Вичово

1200 17.9.2004 г. с.Лозница

1205 20.9.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

1206 20.9.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

1210 20.9.2004 г. с.Чернооково

1211 20.9.2004 г. с.Спасово

1212 20.9.2004 г. с.Пчеларово

1215 20.10.2004 г. с.Пчеларово

1216 20.10.2004 г. с.Пчеларово



1217 20.10.2004 г. с.Пчеларово

1218 20.10.2004 г. с.Пчеларово

1219 20.10.2004 г. с.Пчеларово

1241 26.10.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

1242 26.10.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

1243 26.10.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

1249 26.10.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

1250 26.10.2004 г. гр.Генерал 
Тошево

1269 26.10.2004 г. с.Средина

1270 26.10.2004 г. с.Средина

1271 26.10.2004 г. с.Средина

1272 26.10.2004 г. с.Средина

1279 26.10.2004 г. гр.Генерал 
Тошево



1284 26.10.2004 г. с.Балканци

1285 26.10.2004 г. с.Изворово

1302 29.10.2004 г. с.Чернооково

1303 29.10.2004 г. с.Чернооково

1304 29.10.2004 г. с.Чернооково

1305 29.10.2004 г. с.Чернооково

1306 29.10.2004 г. с.Чернооково

1307 29.10.2004 г. с.Чернооково

1308 29.10.2004 г. с.Чернооково

1309 29.10.2004 г. с.Чернооково

1310 29.10.2004 г. с.Чернооково

1311 29.10.2004 г. с.Чернооково

1312 29.10.2004 г. с.Чернооково

1313 29.10.2004 г. с.Чернооково



1314 29.10.2004 г. с.Чернооково

1315 29.10.2004 г. с.Чернооково

1316 29.10.2004 г. с.Лозница

1317 29.10.2004 г. с.Изворово

1318 29.10.2004 г. с.Изворово

1320 29.10.2004 г. с.Росица

1321 29.10.2004 г. с.Снягово

1322 29.10.2004 г. с.Малина

1348а 15.2.2005 г. с.Красен

1349 8.3.2005 г. с.Бежаново

1350 8.3.2005 г. с.Бежаново

1352 8.3.2005 г. с.Бежаново



1353 8.3.2005 г. с.Бежаново

1369 14.3.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1370 23.3.2005 г. с.Кардам

1371 23.3.2005 г. с.Кардам

1372 23.3.2005 г. с.Кардам

1373 23.3.2005 г. с.Кардам

1376 23.3.2005 г. с.Бежаново

1377 23.3.2005 г. с.Бежаново

1378 23.3.2005 г. с.Бежаново

1379 23.3.2005 г. с.Бежаново

1380 23.3.2005 г. с.Бежаново

1381 23.3.2005 г. с.Бежаново

1382 23.3.2005 г. с.Бежаново

1383 23.3.2005 г. с.Бежаново

1384 23.3.2005 г. с.Бежаново

1385 23.3.2005 г. с.Бежаново



1386 23.3.2005 г. с.Бежаново

1387 23.3.2005 г. с.Бежаново

1388 23.3.2005 г. с.Бежаново

1389 23.3.2005 г. с.Бежаново

1390 23.3.2005 г. с.Бежаново

1391 23.3.2005 г. с.Бежаново

1392 23.3.2005 г. с.Бежаново

1393 23.3.2005 г. с.Бежаново

1394 23.3.2005 г. с.Бежаново

1395 23.3.2005 г. с.Бежаново

1396 23.3.2005 г. с.Бежаново

1397 23.3.2005 г. с.Бежаново

1398 23.3.2005 г. с.Бежаново

1404 5.4.2005 г. с.Лозница

1405 5.4.2005 г. с.Лозница



1408 5.4.2005 г. с.Лозница

1410 5.4.2005 г. с.Лозница

1411 5.4.2005 г. с.Лозница

1412 5.4.2005 г. с.Лозница

1413 5.4.2005 г. с.Лозница

1414 5.4.2005 г. с.Лозница

1415 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1416 5.4.2005 г. с.Лозница

1417 5.4.2005 г. с.Лозница

1418 5.4.2005 г. с.Лозница



1419 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1420 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1421 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1422 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1423 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1424 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1425 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1426 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1427 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1428 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1429 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1430 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и



1431 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1432 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1433 5.4.2005 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

1435 7.4.2005 г. с.Сираково

1436 7.4.2005 г. с.Сираково

1437 7.4.2005 г. с.Сираково

1438 7.4.2005 г. с.Сираково

1439 7.4.2005 г. с.Сираково

1440 7.4.2005 г. с.Сираково

1441 7.4.2005 г. с.Сираково

1442 7.4.2005 г. с.Сираково

1443 7.4.2005 г. с.Сираково

1444 7.4.2005 г. с.Градини

1445 7.4.2005 г. с.Градини



1446 7.4.2005 г. с.Градини

1447 7.4.2005 г. с.Градини

1448 7.4.2005 г. с.Градини

1449 7.4.2005 г. с.Градини

1450 7.4.2005 г. с.Градини

1451 7.4.2005 г. с.Градини

1453 21.4.2005 г. с.Сърнино

1454 21.4.2005 г. с.Кардам

1455 21.4.2005 г. с.Кардам

1456 21.4.2005 г. с.Кардам

1458 21.4.2005 г. с.Средина

1459 21.4.2005 г. с.Сърнино

1460 21.4.2005 г. с.Сърнино

1461 21.4.2005 г. с.Сърнино

1462 21.4.2005 г. с.Сърнино



1463 21.4.2005 г. с.Сърнино

1464 21.4.2005 г. с.Сърнино

1465 21.4.2005 г. с.Сърнино

1466 21.4.2005 г. с.Сърнино

1467 21.4.2005 г. с.Сърнино

1468 21.4.2005 г. с.Сърнино

1469 21.4.2005 г. с.Сърнино

1470 21.4.2005 г. с.Сърнино

1471 21.4.2005 г. с.Средина

1472 21.4.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1473 21.4.2005 г. с.Горица



1474 21.4.2005 г. с.Горица

1475 21.4.2005 г. с.Горица

1476 21.4.2005 г. с.Горица

1477 21.4.2005 г. с.Горица

1478 21.4.2005 г. с.Горица

1479 21.4.2005 г. с.Горица

1480 21.4.2005 г. с.Великово

1481 21.4.2005 г. с.Великово

1482 21.4.2005 г. с.Великово

1483 21.4.2005 г. с.Великово

1484 21.4.2005 г. с.Великово

1485 21.4.2005 г. с.Великово

1486 21.4.2005 г. с.Великово

1503 22.4.2005 г. с.Росица

1504 22.4.2005 г. с.Росица



1505 22.4.2005 г. с.Росица

1506 22.4.2005 г. с.Росица

1507 22.4.2005 г. с.Росица

1508 22.4.2005 г. с.Росица

1509 22.4.2005 г. с.Росица

1510 22.4.2005 г. с.Росица

1511 22.4.2005 г. с.Росица

1512 22.4.2005 г. с.Росица

1513 22.4.2005 г. с.Росица

1514 22.4.2005 г. с.Росица

1515 22.4.2005 г. с.Росица

1516 22.4.2005 г. с.Росица

1517 22.4.2005 г. с.Росица



1518 25.4.2005 г. с.Йовково

1519 25.4.2005 г. с.Йовково

1520 25.4.2005 г. с.Йовково

1521 25.4.2005 г. с.Йовково

1522 25.4.2005 г. с.Снягово

1523 25.4.2005 г. с.Снягово

1524 25.4.2005 г. с.Снягово

1525 25.4.2005 г. с.Снягово

1526 25.4.2005 г. с.Зограф

1527 25.4.2005 г. с.Малина

1528 25.4.2005 г. с.Малина

1529 25.4.2005 г. с.Малина



1530 25.4.2005 г. с.Малина

1531 25.4.2005 г. с.Малина

1532 25.4.2005 г. с.Житен

1533 25.4.2005 г. с.Житен

1534 25.4.2005 г. с.Житен

1535 25.4.2005 г. с.Житен

1536 25.4.2005 г. с.Житен

1537 25.4.2005 г. с.Житен

1538 25.4.2005 г. с.Житен

1539 25.4.2005 г. с.Сноп

1540 25.4.2005 г. с.Сноп

1541 25.4.2005 г. с.Сноп



1542 25.4.2005 г. с.Сноп

1543 25.4.2005 г. с.Сноп

1545 25.4.2005 г. с.Балканци

1546 25.4.2005 г. с.Балканци

1547 25.4.2005 г. кв.Пастир

1548 25.4.2005 г. кв.Пастир

1549 1.6.2005 г. с.Преселенц
и

1550 1.6.2005 г. с.Преселенц
и

1551 1.6.2005 г. с.Преселенц
и

1552 1.6.2005 г. с.Преселенц
и

1553 1.6.2005 г. с.Изворово

1554 1.6.2005 г. с.Изворово

1555 1.6.2005 г. с.Изворово



1556 1.6.2005 г. с.Изворово

1557 1.6.2005 г. с.Изворово

1558 1.6.2005 г. с.Изворово

1559 1.6.2005 г. с.Изворово

1560 1.6.2005 г. с.Изворово

1561 1.6.2005 г. с.Изворово

1562 1.6.2005 г. с.Изворово

1563 1.6.2005 г. с.Изворово

1564 1.6.2005 г. с.Изворово

1566 1.6.2005 г. с.Росен

1567 1.6.2005 г. с.Росен



1568 1.6.2005 г. с.Росен

1572 1.6.2005 г. с.Пчеларово

1573 1.6.2005 г. с.Пчеларово

1574 1.6.2005 г. с.Пчеларово

1575 1.6.2005 г. с.Пчеларово

1576 1.6.2005 г. с.Пчеларово

1578 14.6.2005 г. с.Красен

1579 14.6.2005 г. с.Красен

1580 14.6.2005 г. с.Красен

1581 14.6.2005 г. с.Красен

1582 14.6.2005 г. с.Красен

1583 14.6.2005 г. с.Красен

1584 14.6.2005 г. с.Красен

1585 14.6.2005 г. с.Красен



1586 14.6.2005 г. с.Красен

1587 14.6.2005 г. с.Красен

1588 14.6.2005 г. с.Красен

1589 14.6.2005 г. с.Красен

1590 14.6.2005 г. с.Красен

1591 14.6.2005 г. с.Красен

1592 14.6.2005 г. с.Красен

1593 14.6.2005 г. с.Красен

1600 16.6.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1631 17.6.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1634 1.7.2005 г. с.Пчеларово

1635 1.7.2005 г. с.Пчеларово

1636 1.7.2005 г. с.Пчеларово



1637 7.7.2005 г. с.Кардам

1638 7.7.2005 г. с.Кардам

1658 11.7.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

"Витоша"

1659 11.7.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

"Патриарх 
Евтимий"

1660 11.7.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

"Христо Минчев"

1661 11.7.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

"В.Койчев"

1662 11.7.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

"Георги Шивачев"

1716 18.8.2005 г. с.Средина

1720 18.8.2005 г. с.Малина

1734 24.8.2005 г. с.Пленимир



1735 24.8.2005 г. с.Дъбовик

1736 24.8.2005 г. с.Присад

1737 24.8.2005 г. с.Равнец

1738 25.8.2005 г. с.Сираково

1739 25.8.2005 г. с.Чернооково

1740 25.8.2005 г. с.Кардам

1741 25.8.2005 г. с.Люляково

1742 25.8.2005 г. с.Василево

1743 25.8.2005 г. с.Росица

1757 29.8.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

"Васил Априлов"

1758 1.9.2005 г. с.Пчеларово

1759 1.9.2005 г. с.Йовково

1760 1.9.2005 г. с.Красен

1761 2.9.2005 г. с.Красен

1762 2.9.2005 г. с.Житен

1763 2.9.2005 г. с.Сърнино

1764 2.9.2005 г. с.Росен

1769 7.9.2005 г. с.Вичово

1770 7.9.2005 г. с.Горица



1771 7.9.2005 г. с.Спасово

1774 9.9.2005 г. с.Преселенц
и

1775 9.9.2005 г. с.Градини

1776 9.9.2005 г. с.Сноп

1777 9.9.2005 г. с.Къпиново

1780 9.9.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1781 9.9.2005 г. с.Сноп

1782 9.9.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1783 14.9.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1784 14.9.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1785 14.9.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1786 14.9.2005 г. с.Кардам

1787 14.9.2005 г. с.Кардам



1788 14.9.2005 г. с.Кардам

1789 14.9.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1790 14.9.2005 г. с.Конаре

1791 14.9.2005 г. с.Конаре

1792 14.9.2005 г. с.Къпиново/С
ветлик/

1793 14.9.2005 г. с.Рогозина

1808 26.9.2005 г. с.Росица

1809 26.9.2005 г. с.Росица

1810 26.9.2005 г. с.Рогозина

1811 26.9.2005 г. с.Вичово

1815 5.10.2005 г. с.Изворово

1819 6.10.2005 г. с.Конаре

1820 6.10.2005 г. с.Бежаново

1822 13.10.2005 г. с.Присад

1823 13.10.2005 г. с.Балканци



1828 13.10.2005 г. с.Балканци

1829 13.10.2005 г. кв.Пастир

1859 15.11.2005 г. гр.Генерал 
Тошево

1861 21.11.2005 г. с.Изворово

1862 1.12.2005 г. с.Рогозина

1919 3.1.2006 г. с.Спасово

1921 3.1.2006 г. с.Спасово

1926 5.1.2006 г. с.Зограф

1929 9.1.2006 г. гр.Генерал 
Тошево

1930 9.1.2006 г. гр.Генерал 
Тошево

1948 16.1.2006 г. с.Присад

1949 16.1.2006 г. с.Присад

1950 16.1.2006 г. с.Присад



1951 16.1.2006 г. с.Пчеларово

1952 16.1.2006 г. с.Пчеларово

1953 16.1.2006 г. с.Пчеларово

1954 16.1.2006 г. с.Пчеларово

1955 16.1.2006 г. с.Пчеларово

1989 26.1.2006 г. с.Красен

2048 9.3.2006 г. с.Красен

2442 10.5.2007 г. Генерал 
Тошево

2443 10.5.2007 г. Генерал 
Тошево

2780 21.1.2008 г. гр.Генерал 
Тошево



2807 4.2.2008 г. с.Изворово

2824 10.3.2008 г. с.Преселенц
и

2863 18.4.2008 г. гр.Генерал 
Тошево

3009 23.12.2008 г. с.Росица

3015 19.1.2009 г. с.Зограф

3076 25.3.2009 г. с.Пленимир

3077 25.3.2009 г. с.Пленимир

3078 25.3.2009 г. с.Пленимир

3079 25.3.2009 г. с.Пленимир

3104 15.4.2009 г. с.Красен

3105 15.4.2009 г. с.Красен



3247 22.10.2009 г. с.Снягово

3248 22.10.2009 г. с.Снягово

3276 27.11.2009 г. с.Конаре

3327а 25.2.2010 г. с.Красен

3328 25.2.2010 г. гр.Генерал 
Тошево

"Опълченска"

3384 9.4.2010 г. с.Йовково

3403 12.10.2010 г. с.Спасово

3445 21.4.2011 г. с.Люляково

3446 21.4.2011 г. с.Люляково

3461 29.6.2011 г. с.Малина



3462 29.6.2011 г. с.Малина

3463 29.6.2011 г. с.Малина

3480 23.8.2011 г. с.Писарово

3511 7.12.2011 г. с.Спасово

3512 21.12.2011 г. с.Люляково

3513 21.12.2011 г. с.Люляково

3518 19.1.2012 г. с.Чернооково

3519 19.1.2012 г. с.Чернооково



3520 19.1.2012 г. с.Чернооково

3536 21.6.2012 г. с.Кардам

3580 16.1.2013 г. с.Спасово

3581 16.1.2013 г. с.Спасово

3582 16.1.2013 г. с.Спасово

3583 16.1.2013 г. с.Спасово

3586 4.2.2013 г. гр.Генерал 
Тошево

"Опълченска"



3603 7.3.2013 г. гр.Генерал 
Тошево

"Дружба" 12

3604 11.3.2013 г. гр.Генерал 
Тошево

"В.Априлов" 22

3605 18.3.2013 г. гр.Генерал 
Тошево

3607 11.4.2013 г. с.Василево

3608 19.4.2013 г. гр.Генерал 
Тошево

"Независимост"

3609 19.4.2013 г. с.Вичово

3617 9.5.2013 г. с.Изворово

3618 28.5.2013 г. с.Йовково



3627 28.5.2013 г. с.Йовково

3628 28.5.2013 г. с.Йовково

3629 28.5.2013 г. с.Йовково

3632 18.6.2013 г. гр.Генерал 
Тошево

"Витоша"

3633 18.6.2013 г. гр.Генерал 
Тошево

3634 20.6.2013 г. гр.Генерал 
Тошево

3641 24.7.2013 г. с.Малина

3642 24.7.2013 г. с.Малина



3649 1.8.2013 г. с.Дъбовик

3650 7.8.2013 г. с.Дъбовик

3651 26.8.2013 г. с.Градини

3653 26.8.2013 г. с.Градини

3654 28.8.2013 г. с.Градини

3656 3.9.2013 г. с.Малина



3657 3.9.2013 г. с.Малина

3680 6.11.2013 г. с.Изворово

3681 11.11.2013 г. Генерал 
Тошево

3682 19.11.2013 г. Генерал 
Тошево

3683 20.11.2013 г. с.Изворово

3693 9.10.2013 г. с.Люляково

3694 9.10.2013 г. с.Люляково

3737 24.3.2014 г. с.Сърнино

3782 1.4.2014 г. Генерал 
Тошево



3783 1.4.2014 г. с.Градини

3798 27.5.2014 г. с.Малина

3800 27.5.2014 г. с.Малина

3821 30.1.2015 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

3844 25.5.2015 г. с.Къпиново

3846 3.6.2015 г. с.Малина

3847 25.6.2015 г. Генерал 
Тошево



3878 14.9.2015 г. с.Кардам

3879 14.9.2015 г. с.Кардам

3880 14.9.2015 г. Генерал 
Тошево

3881 14.9.2015 г. Генерал 
Тошево



3883 15.9.2015 г. с.Василево

3890 16.9.2015 г. с.Равнец

3891 16.9.2015 г. с.Калина

3967 17.2.2016 г. с.Калина

3968 17.2.2016 г. кв.Пастир ул."Ангел Кънчев"



4029 3.11.2016 г. гр.Генерал 
Тошево

"В.Априлов" 5

4097 16.12.2016 г. с.Бежаново

4099 16.12.2016 г. с.Горица

4194 4.7.2017 г. гр.Генерал 
Тошево

4257 19.1.2018 г. с.Кардам "Червеноармейска
"



4270 16.7.2018 г. с.Писарово

4272 6.8.2018 г. гр.Генерал 
Тошево

4290 28.1.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

4317 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

4319 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и



4320 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

4321 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

4322 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

4323 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

4324 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и



4325 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

4326 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

4329 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и

4330 19.2.2019 г. с.Александъ
р 
Стамболийск
и



Описание Предоставени 
права

Квартал

1. Обединено детско заведение "Пролет" ( бивша детска ясла ) със ЗП 1230 
кв.м , етажност 2, масивна конструкция, застроена 1974г.
2. Дворно място със ЗП 5530 кв.м.

104

Детска градина със ЗП 74 кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 
1918г.
Дворно място със ЗП 5460 кв.м.

9

1. Детска градина със ЗП 373 кв.м., етажност 2, масивна конструкция, построена 
1973г.
2. Дворно място със ЗП 3070 кв.м.

53

1. Общежитие за 200 ученика със ЗП 506.86 кв.м., етажност 4, масивна 
конструкция, построено 1971г.
2. Дворно място със ЗП 4130 кв.м.

86

1. Основно училище "Хр.Смирненски" със ЗП 1765 кв.м., етажност 3, масивна 
конструкция, построено 1971г.
2. Дворно място със ЗП 12840 кв.м.

100

1. Сграда със ЗП 158 кв.м., етажност 1, полумасивна конструкция, построена 
1925г.
    Сграда със ЗП 260.20 кв.м., етажност 1, полумасивна конструкция, построена 
1927г.
2. Дворно място със ЗП 2600 кв.м.
3. Обслужващи улици и паркинги ( Кооперативен пазар ) със ЗП 3230 кв.м.

83

Сграда и помощна постройка с дворно място - за административни нужди на 
кметство с.Пленимир
-целия имот
-дворно място 14490 кв.м.
-сграда - 172 кв.м., ет.1, масивна конструкция, 1933г, цена - 278 830лв.
-пом.постройка - 80 кв.м., ет.1, масивна конструкция,1972г., цена - 193 024лв.

5



- Сграда с дворно място  - здравна служба с.Преселенци
Целия имот е общински.
Дворно място от 1770 кв.м., цена - 61950 лв.
Сграда със ЗП 160 кв.м., етажност 2, масивна конструкция, построена 1970г., 
цена - 379552 лв.

19

Сграда (училище); физкултурен салон; работилница и дворно място от 11700 
кв.м.
-целия имот е общински
-сграда (училище) - 660 кв.м., етажност 2, масивна конструкция, построена 
1964г., цена - 1 485 264 лв.
-физкултурен салон - 380 кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 
1964г., цена - 855 152 лв.
-работилница - 485 кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 1964г., 
цена - 1 091 444 лв.
-дворно място - цена - 409 500 лв.

16

- Сграда ЦДГ; помощни помещения и дворно място от 4880 кв.м.

-целия имот е общински
-сграда ЦДГ със ЗП 219 кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 
1939г., цена - 381 695лв.
-пом.помещения със ЗП 96 кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 
1939г., цена - 105 584лв.
-дворно място 4880 кв.м., цена - 170 800лв.

19

Сграда - ЦДГ; 2 помощни сгради от 23кв.м и 12кв.м. и дворно място от 4590кв.м.
-целия имот е общински
-сграда ЦДГ със ЗП 351 кв.м, етажност 1, масивна конструкция, построена 
1928г., цена - 533 380 лв.
-2 пом.сгради със ЗП 23 кв.м и 12 кв., етажност 1, масивна конструкция, 
построена 1928г., цена - 18 235лв
-дворно място - 4590 кв.м., цена - 160 650лв

1

-Сграда СОУ "Н.Й.Вапцаров" със ЗП 1121кв.м., етажност 3, масивна 
конструкция, построена 1955г., цена - 59 552 362 лв.
-работилница със ЗП 309 кв.м., етажност 2, масивна конструкция, построена 
1962г., цена - 1 182 852лв.
-гаражи със ЗП 150 кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 1962г., 
цена - 287 100лв.
-пом.сграда със ЗП 83 кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 1959г., 
цена - 178 359лв.
-дворно място  - 14345кв.м., цена - 7 889 750лв.
-целия имот е общински.

63

Сграда ОДЗ със ЗП 824кв.м., етажност 2, масивна конструкция, построена 
1976г., цена - 2055056лв.
сграда със ЗП 72кв.м.,етажност 1, масивна конструкция, построена 1976г., цена - 
179668лв.
дворно място от 6430кв.м., цена - 385800лв.
Целия имот е общински.

15

Сграда (ЦДГ) със ЗП 396кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 
1963г., цена - 883120лв.
Дворно място - 9420кв.м., цена - 301440лв.
Целия имот е общински.

2



Сграда (ЦДГ) със ЗП 144 кв.м., етажност 1, полумасивна конструкция, 
построена  1928г.
Пристройка със ЗП 130 кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 
1993г.
Дворно място - 3612 кв.м.
Целия имот е общински.

10

Сграда ОДЗ №3 със ЗП 712 кв.м., етажност 2, масивна конструкция, построена 
1981г., цена - 1847996 лв.
Дворно място - 4180 кв.м., цена - 418000 кв.м.
Целия имот е общински.

17

Сграда на ЦДГ със ЗП 325 кв.м., едноетажна, полумас, 1967г.
Обща площ (застр. и незастр.) - 5870 кв.м.

7

Язовир Дрян - 135.746 дка

1.Сграда ЗП 665кв.м., 1ет., мас.констр., с носещи стени и стоманоб.под.к-ции.
2.Сграда ЗП 58кв.м., ет.1., мас. с носещи стени стоманоб.под.к-ции.
3.Сграда ЗП 226кв.м., 2ет., мас.констр. с носещи стени и стоманоб.подови к-
ции.
4.Сграда ЗП 102кв.м., 1ет., мас.констр. с носещи стени и стоманоб.подови к-
ции.
5.Сграда ЗП 85кв.м.,1ет.,мас.констр. с частични стоманоб.елементи.
построени: 1976/1979г. и 1983/1986г.

-полумас.сграда за ЦДГ със ЗП 310 кв.м., построена преди 1940г.
и дворно място с площ общо застр. и незастр. 9880кв.м.

15

-полумасивна сграда за ЦДГ със ЗП 310кв.м., едноетажна, постр.преди 1940г.
-дворно място с площ общо застр. и незастроена 3150кв.м.

15

Здравна служба - 310 кв.м., двуетажна сграда, мас.констр.,постр. 1967г.
Дворно място - 1680кв.м.

31



4 бр.гаражни клетки със ЗП 73.20кв.м., мас.констр., постр.1995г. 63

Градина - парк с площ 29390кв.м.; обществена тоалетна със ЗП 44кв.м. 63

1.Битова канализация - гр.Ген.Тошево; обща дължина 6275м; приложение към 
акта - опис по улици
2.Довеждащ колектор към ПСОВ; дължина - 962м, ф500 ; 15 ревизионни шахти

Железобетонов басейн - 200кв.м.
Сграда застр.площ 237кв.м.
Площ застр. и незастр. 1480кв.м.
Помпена станция 9 кв.м. ( към пл№590)

63

Общинска болница
-сгради (съгл.приложен опис към АОС)
Обща ЗП 2847кв.м.
Разгъната ЗП 6778кв.м.
Дворно място - 7850кв.м.

65

Обслужваща улица ОК 250-251 - ул."Дружба" /зад ЖБ ул."Трети март" 10 - площ 
390кв.м.

Обслужваща улица ОК 252-253-226а по ул."Трети март" 6 с площ 2260кв.м.

1.Масивна сграда на три етажа за училище със ЗП 957кв.м.
Училището представлява сграда от 2-ет.част постр.1964г, и 3-ет.част постр. 
1968г.
Двуетажната част е със ЗП 662кв.м.: 
I-ви етаж - 6кл.стаи, работилница, стая за помощен персонал, помещение за 
продажба на закуски ЗП 7.30кв.м., коридор и сервизни помещения
II-ри етаж - 5 кл.стаи, учителска стая, дирекция, библиотека, коридор и сервизни 
помещения, сутерен - котелно.
Триетажна част със ЗП 378кв.м. - на всеки етаж по 3 кл.стаи, коридор и 
сервизни помещения; сутерен - училищен стол ( кухненска част и зала за 
хранене )
2. Физкултурен салон със ЗП 162кв.м.
3. Дворно място застр. и незастр. с площ 18000кв.м.

44

Сграда за ЦДГ, масивна, двуетажна със ЗП 470кв.м., постр.1968г. 
Дворно място с площ 7900кв.м.

60



Сграда за ЦДГ, масивна, двуетажна със ЗП 611кв.м., постр. 1979г.
Дворно място с площ 7021кв.м.

15

Сграда за основно училище със ЗП 680кв.м., масивна, триетажна, постр.1972г.
Физкултурен салон със ЗП 640кв.м.
Работилница със ЗП 280кв.м.
Дворно място с площ 20560кв.м.

32

Лятно кино с капацитет 530 места със площ 930кв.м.
Сграда за кабина на 2 етажа със ЗП  31кв.м.
Сцена със ЗП 114кв.м.
Мас.констр., постр.1962г.

63

Сграда за Основно Училище, полумас.,едноетажна със ЗП 260кв.м., постр. 
1956г.
Дворно място  с площ 8720кв.м.

14

Здравна служба, масивна, двуетажна сграда с мазе, със ЗП 152кв.м., 
постр.1967г.
Дворно място с площ 3500кв.м.

35

Общински пазар с площ 1140кв.м. 83

Сграда - ЦДГ със ЗП 144кв.м., 1 етаж, полумасивна, постр. 1928г.
Пристройка  със ЗП 130кв.м., 1 етаж, масивна, постр. 1992г.
Дворно място с площ 4320кв.м.

10

Масивна сграда на два етажа със ЗП 235кв.м., постр.1986г.
-първи етаж - клуб на пенсионера и търговски обект
-втори етаж - за кметство
Дворно място застр. и незастр. 1450кв.м.

10

Здравна служба със ЗП 238кв.м., разгърната ЗП 751кв.м., обем 2369куб.м., 
масивна двуетажна сграда, постр.1994г.

14

Здравна служба със ЗП 445кв.м., РЗП 695кв.м., масивна двуетажна сграда, 
постр.1974г.

9

1-ви етаж Здравна служба
2-ри етаж Кметство
Мас.констр., със ЗП 175кв.м., РЗП 350кв.м., постр.1968г.
Дворно място с площ 750кв.м.

36



Общинска болница - стационар
-сгради /съгл.приложен опис към АОС/
-обща ЗП 1841.10кв.м.
Дворно място с площ 7850кв.м.
1.Общ.болница - осн.сграда с РЗП 6850.49кв.м., в т.ч.:
 Блок "А" - РЗП 623.75кв.м.
 Блок "Б" - РЗП 1688.87кв.м.
 Блок "В" - РЗП 4537.87кв.м.
2.Скл.до бл."В" - ЗП 136кв.м.
3.ТП - ЗП 85кв.м.
4.Агрег. - ЗП 22кв.м.
5.Кисл.ст. - ЗП 18кв.м.
6.Гаражи - ЗП 270кв.м.

65

Общинска сграда за поликлиника
-сгради по опис приложен към АОС
-обща ЗП 670кв.м.

65

Централен градски площад с площ 5400кв.м., реконструкция 1996г. 63

Административна сграда ( подобекти по масивна, на 4-ри етажа/приложен опис)
ЗП 1282кв.м. и РЗП 4488кв.м., постр.1987г.
Дворно място 1282кв.м.

63

Масивна сграда на 2 етажа със ЗП 260кв.м. и РЗП 520кв.м., постр.1974г.
I-ви етаж - ЗС
II-етаж - кметство
Дворно място с площ 2600кв.м.

48

Масивна сграда на 2 етажа - Здравна служба, ЗП 161кв.м. и РЗП 322кв.м., 
постр. 1969г.
Гараж - 29кв.м.
Дворно място - 1250кв.м.

37

Дворно място с площ от 2970кв.м. застроено с масивна сграда на един и два 
етажа за Здравна служба

9

Читалище, мас.двуетажна сграда, със ЗП 360кв.м.
Дворно място с площ от 13020кв.м.

3

Основно училище, мас.двуетажна сграда със ЗП 648.96кв.м.
Едноетажен физкултурен салон със ЗП 747.42кв.м.

Съгл.решение №1-
9/19.02.2001г. на 
осн.чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА и чл.6, 
ал.1 и ал.3 от ЗОС 
във връзка с 
Решение №1-
5/25.01.2000г. на 
ОбС Г.Тошево и 
Зап. №РД-14-
26/20.03.2000г. на 
МОН, ОбС 
обявява за частна 
ОС 
ОУ"Н.Й.Вапцаров"
, с.Петлешково.



Училище, масивна двуетажна сграда със ЗП 733кв.м. 7

Училище, мас.триетажна сграда със ЗП 781кв.м.
Физкултурен салон - мас.едноетажен със ЗП 180кв.м.
Работилница - мас.едноетажна сграда със ЗП 80кв.м.
Дворно място - застр. и незастр. с площ 11760кв.м.

2

Училище - мас.двуетажна сграда със ЗП 950кв.м.
Физкултурен салон със ЗП 360кв.м.
Работилница със ЗП 26.25кв.м.
Дворно място с площ 10 100кв.м.

20-а

Застроено дворно място /Здравна служба/ с площ 1500кв.м. 14

Терен за футболно игрище с площ 19900кв.м.
Съблекалня ЗП 46кв.м.

1-а

Конна база, масивна едноетажна сграда със ЗП 870кв.м., постр.1989г.
Дворно място с плош 54.385дка

Масивна сграда /Здравна служба/ на два етажа със ЗП 310кв.м. и дворно място 
с площ 1680кв.м.

31

Масивна двуетажна сграда със ЗП 352,85кв.м. и РЗП 756,23кв.м.ползваща се за 
съблекални на стадиона
Спортен терен-Стадион с площ 24500кв.м.

6

Масивна едноетажна нежилищна сграда със ЗП 180кв.м. - кметство 
Дворно място с площ 3000кв.м.

12

Стадион -масивна едноетажна сграда със ЗП 168кв.м. 
Дворно място с площ 24190кв.м.

7

Масивна двуетажна сграда ползваща се за училище със ЗП 792кв.м.

Училище - масивна едноетажна сграда със ЗП 608кв.м.
Полумасивна пристройка със ЗП 9кв.м.



Административна сграда (подобекти по МС на 4 ет.ЗП 1282кв.м./приложен опис) 
РЗП 4488кв.м., стр.1987г.
Дворно място с площ 2852кв.м.

Общинска 
администрация 
Генерал Тошево

63

Масивна триетажна сграда със ЗП 781кв.м. - училище
Масивна едноетажна сграда със ЗП 180кв.м. - физк.салон
Масивна едноетажна сграда със ЗП 80кв.м. - работилница
Дворно място застр. и незастр. с площ 12400кв.м.

2

Масивна двуетажна сграда - училище със ЗП 456кв.м.
Дворно място с площ 3400кв.м.

20-а

Читалище - масивна двуетажна сграда със ЗП 590кв.м.
Дворно място с площ 2490кв.м.

8

Училище - масивна двуетажна сграда със ЗП 733кв.м. 25

Читалище - масивна двуетажна сграда със ЗП 765кв.м. и дворно място с площ 
7288кв.м. / подобекти по приложен опис/

27

Читалище - масивна двуетажна сграда ЗП 875кв.м.
Дворно място с площ общо (застр.и незастр.) 1360кв.м.

Читалище 
"Светлина" - 
гр.Ген.Тошево

63

Двуетажна масивна сграда -читалище ЗП 566кв.м., стр.1963г.
Дворно място 2950кв.м.

с.Василево,общ.Ге
н.Тошево, област 
Добрич

16-б

Двуетажна масивна сграда - читалище ЗП 465кв.м., стр.1958г.
Дворно място с площ 4310кв.м.

с.Пчеларово , 
общ.Ген.Тошвео, 
област Добрич

42

Двуетажна масивна сграда - читалище със ЗП 476кв.м., стр.1972г.
Дворно място - 1840кв.м.

с.Росица, 
общ.Ген.Тошево, 
област Добрич

34



Двуетажна масивна сграда - ЗП 460кв.м.
Едноетажна масивна сграда - ЗП 99кв.м. и 49.1051% ид.ч., стр.1956г
WC - ЗП 12кв.м.
Дворно място - 3400кв.м.

с.Люляково, 
общ.Ген.Тошево, 
област Добрич
С Решение №9-
8/20.12.2001г. на 
ОбС Ген.Тошево 
имотът е обявен 
за ПОС

14

Двуетажна масивна сграда - читалище ЗП 848кв.м., стр.1962г.
Дворно място с площ 2557кв.м.

с.Красен, 
общ.Ген.Тошево, 
област Добрич

16-а

Дворно място с площ 2070кв.м. 63

Масивна едноетажна сграда - съблекалня - със ЗП 75кв.м., стр.1966г.
Дворно място - спортен терен - 31354кв.м.

38

Целия IIет. на 2-ет.масивна сграда - ЗП 140 кв.м. и 68.2894% ид.ч. от общ.части, 
ползваща се за адм.нужди /кметство/ и Дворно място - 1999 кв.м., застр. и 
незастр.площ

33

Парк - площ 2070кв.м. 14

Читалище - масивна двуетажна сграда ЗП 660 кв.м., стр.1963г. и Дворно място - 
2540кв.м. застр. и незастр.площ

31

Гробище - площ 47.700дка /27.975дка/
Масивна сграда и гараж ЗП 67кв.м.

Гробище - площ 10.357дка

Гробище - площ 4.198дка

Гробище - площ 8.082дка

Гробище - площ 6.033дка



Гробище - площ 8.714дка

Гробище - площ 10.241дка

Гробище - площ 1.696дка

Гробище - площ 4.631дка

Двуетажна масивна сграда - читалище ЗП 770кв.м., постр.1963г.
Дворно място 3600кв.м. застр.и незастр.

32

Двуетажна масивна сграда - читалище ЗП 319кв.м., постр.1958г.
Дворно място 2439кв.м. застр. и незастр.

31

Двуетажна масивна сграда - читалище ЗП 527кв.м., постр.1958г.
Дворно място 940кв.м.застр. и незастр.

11

Двуетажна масивна сграда - читалище ЗП 640кв.м., постр.1962г.
Дворно място 6990кв.м. застр.и незастр.

5

Едноетажна сграда ЗП 376кв.м. - кметство, постр.1964г., масивна к-ция
Дворно място 1910кв.м.застр. и незастр.площ

10

Сграда СОУ"Н.Й.Вапцаров" ЗП 1121кв.м. 3-ет,мас.констр.,стр.1955г.; 
Работилница ЗП 309кв.м., 2-ет.масивна, стр.1962г.; Гаражи ЗП 150кв.м., 1-
ет.мас., стр.1962г.; Помощна сграда ЗП 83кв.м., 1-ет.мас.,стр.1959г
Дворно място 18290кв.м.

85

Парк с площ 5050кв.м. 18

Едноетажна масивна сграда - кметство ЗП 320кв.м. постр.1961г.
Дв.място - 1400кв.м., застр. и незастр.

6

Едноетажна сграда - кметство ЗП 250кв.м. постр.1967г.
Дв.място и площад с обща площ 5000кв.м., застр.и незастр.

5



Двуетажна масивна сграда - кметство ЗП 360 кв.м. постр.1962г. 
Дворно място 3000кв.м. застр. и незастр.

8

Едноетажна масивна сграда-кметство ЗП 270кв.м. постр.1966г.
Дворно място 1275кв.м.застр. и незастр.

13

Едноетажна масивна сграда-кметство ЗП 226кв.м. постр.1966г.
Дв.място 2776кв.м. застр. и незастр.

20

Едноетажна масивна сграда-читалище ЗП 340кв.м., постр.1966г.
Дворно място с площ 2780кв.м.застр. и незастр.площ

34

Двуетажна масивна сграда - кметство ЗП 230кв.м., постр. 1989г.
Дворно място с площ 1835кв.м. застр. и незастр. площ

9

Двуетажна масивна сграда - кметство ЗП 140кв.м., постр.1982г.
Едноетажна масивна пристройка ЗП 136кв.м., постр.1983г.
Дворно място с площ 2765кв.м. застр. и незатр.площ

3

Двуетажна сграда-кметство ЗП 227кв.м., масивна конструкция, постр. 1988г.
Дворно място с площ от 3700кв.м. застр. и незастр.

2

Масивна двуетажна сграда - училище ЗП 733кв.м.
Дворно място с площ от 11000кв.м.

25

Сграда за ЦДГ ЗП 611кв.м., масивна , двуетажна, постр.1979г.
Дворно място с площ 4050кв.м.

15

Масивна двуетажна сграда - кметство ЗП 332кв.м., масивна к-ция, постр.1986г.
Дворно място 1170 кв.м. застр. и незастр.площ

26

Общинска болница - сгради съгласно приложена справка
Дворно място 7850кв.м.

65

Физкултурен салон със ЗП 815кв.м. и РЗП 1043кв.м. СОУ "Н.Й.Вапцаров", 
масивна конструкция, постр.2001г.

63

Масивна едноетажна сграда - кметство ЗП 170кв.м., постр.1964г.
Дворно място от 2070кв.м. застр. и незастр. площ

35

Парк с площ 3695кв.м. 28



Двуетажна масивна сграда - детска градина ЗП 268кв.м., постр.1966г.
Дворно място с площ 2080кв.м.

42

Масивна сграда - кметство ЗП 233кв.м., постр.1965г.
Дворно място с площ 2660кв.м.

Масивна двуетажна сграда - кметство РЗП 280кв.м., постр.1983г.
Дворно място с площ 2150кв.м. застр. и незастр. площ, от която в УПИ VI-
1040кв.м. и в УПИ VII-1100кв.м.

19

Двуетажна масивна сграда - читалище ЗП 435кв.м., постр. 1958г.
Дворно място с площ 3000кв.м.

42

Масивна двуетажна сграда - кметство ЗП 290кв.м., постр. 1964г.
Масивна едноетажна част , ЗП 154кв.м.
Дворно място с площ 7150кв.м.

2

Масивна едноетажна сграда - кметство ЗП 255кв.м., постр.1958г.
Дворно място с площ 6800кв.м.

9

II етаж от масивна двуетажна сграда - кметство ЗП 140кв.м., 1/2 ид.ч. от общите 
части на сградата, постр,1983г.
Дворно място с площ 280кв.м. - 1/2 ид.ч. от УПИ

16

Гробище /турски/
Площ 37.910дка
IIетаж от масивна двуетажна сграда - кметство ЗП 216кв.м., 1/2 ид.ч. от общите 
части на сградата, постр.1986г.
Дворно място с площ 585кв.м. - 1/2 ид.ч. от УПИ

33

II етаж от масивна двуетажна сграда - кметство ЗП 195кв.м., 1/2 ид.ч. от общите 
части на сградата, постр.1963г.
Дворно място с площ 1300кв.м. - 1300/2840 ид.ч. от 2840кв.м.

38

IIетаж от масивна двуетажна сграда - кметство ЗП 150кв.м., 1/2 ид.ч. от общите 
части на сградата, постр.1969г.
Дворно място с площ 236кв.м. - 236/3650 ид.ч. от 3650кв.м

16а

Едноетажна масивна сграда - читалище ЗП 351кв.м., постр.1966г.
Дворно място с площ 4640кв.м. застр. и незастр.площ

16

Гробищен парк с площ от 7460кв.м. 5

Гробищен парк с площ 8340кв.м. 40

Гробищен парк с площ 7 620кв.м.

Гробищен парк с площ 1 730кв.м.

Гробищен парк с площ 1 330кв.м. 8

Гробищен парк с площ 1 880кв.м. 12

Гробищен парк с площ 7.977дка

Гробищен парк с площ 5.148дка



Гробищен парк с площ 3.648дка

Гробищен парк с площ 7.954дка

Гробищен парк с площ 2.083дка

Гробищен парк с площ 6.000дка

Гробищен парк с площ 2.515дка

Гробищен парк с площ 2.713дка

Гробищен парк с площ 11.758дка

Гробищен парк с площ 3.877дка

Гробищен парк с площ 8.230дка

Гробищен парк с площ 20.597дка

Гробищен парк с площ 0.798дка

Гробищен парк с площ 7.757дка

Гробищен парк с площ 10.252дка

Гробищен парк с площ 9.059дка

Гробищен парк с площ 6.990дка

Гробищен парк с площ 12.870дка

Гробищен парк с площ 4.808дка



Гробищен парк с площ 3.145дка

Гробищен парк с площ 5.437дка

Гробищен парк с площ 9.879дка

Гробищен парк с площ 2.183дка

Гробищен парк с площ 2.800дка

Гробищен парк с площ 13.300дка

Гробищен парк с площ 5.030дка

Гробищен парк с площ 5.885дка

Общинска болница - сгради съгласно приложена справка
Дворно място 8436.75кв.м.

65

Полски път с площ 1.068дка

Улица ОК 227 - ОК 145 - ОК 146 І ОК 77 - ОК 62 І ОК 63 - ОК 28 - ОК 11
Дължина 707м, площ 12192.09кв.м.

Улица ОК 228 - ОК 250 - ОК 286а - ОК 286 - ОК 311 - ОК 312 - ОК 313 - ОК 371 - 
ОК 372
Дължина 500м, площ 13488.11кв.м.

Улица ОК 389 - ОК 427 - ОК 428 - ОК 429
Дължина 182м., площ 2 336.17кв.м.



Сметище с площ 1.000дка

Част от І-ви етаж на масивна двуетажна сграда - детска градина, ЗП 270.81кв.м    
Дворно място - 1000кв.м застр. и незастр. площ

20а

Масивна двуетажна сграда - училище, ЗП 698кв.м, физкултурен салон ЗП 
375кв.м, едноетажна сграда ЗП 26кв.м  
Дворно място - 9100кв.м застр. и незастр. площ

20а

Улица ОК 62 - ОК 74 - ОК 71 - ОК 70 - ОК 69                                                              
Дължина 345м, площ 5175кв.м

Улица ОК263-ОК264-ОК269-ОК270-ОК271-ОК272-ОК274-ОК275-ОК282-ОК282а-
ОК283б-ОК283в                                                                                 
Дължина 625м, площ 8125кв.м

Улица ОК 326 - ОК 327 - ОК 328 - ОК 269                                                                                 
Дължина 310м, площ 3070кв.м

Улица ОК264-ОК265-ОК266а-ОК266-ОК265а-ОК267а-ОК267-ОК268а-ОК258б-
ОК268в-ОК268-ОК270                                                                                 
Дължина 194м, площ 2450кв.м
Улица ОК 3а - ОК 8 - ОК 61 - ОК 22 - ОК 30 - ОК 34                                                                                 
Дължина 720м, ширина 8.00

Улица ОК 12а - ОК 69 - ОК 9а - ОК 61 - ОК 60 - ОК 59а                                                                                 
Дължина 657м, ширина 12.00м

Полски път с площ  8.836 дка.                   
Дължина 1170.25м                                       
ширина 7.55м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  6.130дка.                   
Дължина 959.84м                                       
ширина 6.00м                                                    
трета категория

Полски път с площ  17.798 дка                   
Дължина 2763.59м                                       
ширина 6.00м,                                                    
трета категория



Пасище, мера с площ 4.356, трета категория

Полски път с площ  10.278 дка                   
Дължина 1428.82м                                       
ширина 7.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  4.658 дка.                   
Дължина 575.14м                                       
ширина 8.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  8.054 дка.                   
Дължина 1455.54м                                      
ширина 5.00м,                                                   
трета категория

Полски път с площ  33.172 дка.                   
Дължина 3797.98м                                      
ширина 8.00 м,                                                    
трета категория
Полски път с площ  13.626 дка.                   
Дължина 2176.46м                                       
ширина 6.00м,                                                    
трета категория
Полски път с площ  10.701 дка.                   
Дължина 1638.04м                                       
ширина 6.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  3.809 дка.                   
Дължина 671.01м                                       
ширина 5.00м,                                                    
трета категория

Пасище, мера с площ 112.729дка, трета категория

Полски път с площ  2.310 дка.                   
Дължина 818.01м                                       
ширина 3.00м                                                  
трета категория

Пасище, мера  147.555 дка.                                                                  
трета категория

Полски път с площ  13.254 дка.                   
Дължина 1921.03 м                                       
ширина 7.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  4.464дка.                   
Дължина   898.91м                                       
ширина 4.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  3.848 дка.                   
Дължина 712.31м                                       
ширина 5.00м,                                                    
трета категория



Полски път с площ  7.371 дка.                   
Дължина   863.25м                                       
ширина 8.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  3.874 дка.                   
Дължина 1176.96  м                                       
ширина 3.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  1.978 дка.                   
Дължина   715.66м                                      
ширина 3.00м,                                                   
трета категория

Пасище, мера  с площ  77.658дка.                                                           
трета категория

Полски път с площ  1.918 дка.                   
Дължина 315.90 м                                       
ширина 6.00м,                                                    
трета категория
Полски път с площ  1.100дка.                   
Дължина 306.05  м                                       
ширина 3.00м,                                                    
трета категория

Пасище, мера 126.318дка                                                                                 
трета категория

Полски път с площ  4.533 дка.                   
Дължина 910.60 м                                       
ширина 5.00м,                                                    
трета категория

Пасище, мера с площ 30.956  дка.                                                                   
трета категория

Пасище, мера с площ  7.076 дка.                                                           
трета категория

Полски път с площ  17.572 дка.                   
Дължина  2510.3м                                       
ширина 7.00м,                                                    
трета категория

Пасище, мера 95.782 дка.                                                                     
трета категория

Полски път с площ  12.688 дка.                   
Дължина  2114.66м                                       
ширина 6.00м,                                                    
трета категория



Пасище, мера 9.722дка.                                                                          
трета категория

Полски път с площ  6.552 дка.                   
Дължина   717.77м                                       
ширина 8.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  4.550 дка.                   
Дължина   759.18м                                       
ширина 6.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  11.142 дка.                   
Дължина   1818.05м                                       
ширина 6.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  11.476дка.                   
Дължина  3820.76 м                                       
ширина 3.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  9.112 дка.                   
Дължина 2815.43  м                                       
ширина 3.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  8.276дка.                   
Дължина   1373.92м                                       
ширина 6.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  0.961 дка.                   
Дължина   192.20м                                       
ширина 5.00м,                                                    
трета категория
Полски път с площ  2.192дка.                   
Дължина   547.81м                                       
ширина 4.00м,                                                    
трета категория

Полски път с площ  18.175 дка.                   
Дължина   3635м                                      
ширина 5.00м,                                                    
трета категория

Пасище, мера с площ  4.673 дка.                                                                                               
трета категория

Пасище, мера  с площ 20.930 дка.                                                                    
трета категория

Пасище, мера с площ  105.671 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ 28.296 дка
трета категория



Полски път с площ  0.674 дка.                   
Дължина   238.03м                                       
ширина 2.00м,                                                    
трета категория
Пасище, мера с площ  5.233 дка.                                                                                                          
трета категория

Полски път с площ  1.197 дка.                   
Дължина   84.02м                                       
ширина 7.00м,                                                    
трета категория
Пасище, мера с площ  2.611 дка.                                                        
трета категория
Пасище, мера с площ  295.538 дка.                                                                                                          
трета категория

Полски път с площ  19.233  дка.                                                                                                             
трета категория

Пасище, мера  с площ  10.290 дка.                                                                                                          
трета категория

Полски път с площ  4.686 дка.                   
Дължина   937.20м                                       
ширина 5.00м,                                                    
трета категория

Пасище, мера с площ  6.281 дка.                                                                                                        
трета категория

Пасище, мера с площ  64. 548 дка                                                                                                         
трета категория

Полски път с площ  15. 269 дка.                                                                                                         
трета категория

Полски път с площ  4.674 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  139.077 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  8. 696 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  44.005 дка.                                                                                                         
трета категория



Пасище, мера с площ  4.708 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  3.847 дка.                                                                                                         
трета категория

Полски път с площ 10.718дка,
трета категория

Пасище, мера с площ  3.200 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  4.863 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  18.413 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  185.995 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  4.351 дка.                                                                                                         
трета категория

Полски път с площ 10.504дка                                                                                                     
трета категория

Пасище, мера с площ  8.328 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  2.642 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  6.744дка                  
трета категория

Пасище, мера с площ  130.283дка                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  126.755 дка                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  7.846дка                                                                                                         
трета категория



Пасище, мера с площ  109.794дка                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  18.333 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  241.591 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  179.373 дка.                                                                                                         
четвърта  категория
Пасище, мера с площ  15.661 дка.                                                                                                                     
трета  категория

Пасище, мера с площ  431.419 дка.                                                                                                         
четвърта   категория

Пасище, мера с площ  16.253 дка.                                                                                                         
четвърта   категория

Пасище, мера с площ  108.175 дка.                                                                                                         
девета   категория

Пасище, мера с площ  42.303 дка.                                                                                                         
четвърта    категорияс.

Пасище, мера с площ  27.418 дка.                                                                                                         
четвърта   категория

Пасище, мера с площ  15.480 дка.                                                                                                         
четвърта   категория

Пасище, мера с площ  378.862 дка.                                                                                                         
четвърта     категория

Пасище, мера с площ   156.399 дка.                                                                                                         
четвърта категория

Пасище, мера с площ  19.460дка                                                                                                         
девета категория

Пасище, мера с площ  868.510 дка                                                                                                       
четвърта категория

Пасище, мера с площ  181.453 дка                                                                                                         
девета категория



Пасище, мера с площ  13.743дка                                                                                                         
четвърта категория

Пасище, мера с площ  25.912дка                                                                                                         
седма категория

Пасище, мера с площ  193.266 дка                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  77.656 дка                                                                                                         
трета категория
Пасище, мера с площ  4.157 дка                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  1.261 дка                                                                                                         
трета категория
Пасище, мера с площ  0.901 дка                                                                                                         
трета категория

пасище мера   0.921 дка                               
трета категория

Пасище, мера с площ  7.824  дка                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  3.955 дка                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  1.753 дка                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  0.685 дка                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  0.602 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ 222.340 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  0.739 дка.                                                                                                        
трета категория

Пасище, мера с площ  0.653 дка.                                                                                      
трета категория

Пасище, мера с площ  0.587 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  0.589 дка.                                                                                                         
трета категория



Пасище, мера с площ  0.668 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ   0.525 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  0.649 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  0.459 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  0.471 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  1.188 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  26.998 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  9. 053дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ  6.275 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ 18.166 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 1.262 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 28.506дка
трета категория

Пасище, мера с площ 51.982дка
четвърта категория
Пасище, мера с площ 1.820 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 28.125 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 24.167дка
трета категория

Пасище, мера с площ 65.334 дка
трета категория



Пасище, мера с площ 73.909 дка
трета категория

Пасище, мера с площ  68.929 дка.                                                                                                      
Трета   категория

Пасище, мера с площ  121.358 дка.                                                                                                        
Трета  категория

Пасище, мера с площ  80.893дка.                                                                                                        
Трета   категория

Пасище, мера с площ   24.883 дка.                                                                                                         
Трета  категория

Пасище, мера с площ  12.794 дка.                                                                                                               
Трета  категория

Пасище, мера с площ  31.908 дка.                                                                                                   
Трета  категория

Масивна двуетажна сграда - читалище ЗП 252кв.м, постр. 1956г.                             
Дворно място с площ 2380кв.м

7

Масивна едноетажна сграда - детска градина, ЗП 450кв.м, постр.1988г.            
Дворно място 3450кв.м

9

Пасище, мера с площ 9.814 дка.  
Четвърта категория

Пасище, мера с площ 2.152 дка.  
трета категория

Пасище, мера с площ 0.535 дка
Трета категория
Пасище, мера с площ 91.376 дка
Десета категория

Пасище, мера с площ 44.416 дка.                                                                                                         
трета категория

Пасище, мера с площ 175.818 дка.                                                                                                          
Четвърта категория

Пасище, мера с площ 153.543 дка.                                                                                                          
Четвърта категория

Пасище, мера с площ 444.591 дка.                                                                                                          
Четвърта категория



Пасище, мера с площ 16.955 дка.                                                                                                          
Десета категория

Пасище, мера с площ 610.616 дка.                                                                                                       
Трета категория

Пасище, мера с площ 86.122 дка.                                                                                                    
Трета категория

Пасище, мера с площ 39.798 дка.                                                                                                    
Трета категория

Пасище, мера с площ 10.867 дка.                                                                                                       
Трета  категория
Пасище, мера с площ 8.708 дка.                                                                                                         
Трета категория
Масивна едноетажна сграда - детска градина ЗП 200кв.м, постр.1962г.               
Дворно място с площ  2480кв.м

9

Масивна едноетажна сграда - нметство, ЗП 172 кв.м., постр.1933г., масивна 
едноет.сграда, ЗП 80кв.м., постр.1972г.
Дворно място с площ 4 840 кв.м.

5

Пасище, мера с площ  38.725дка                                                                                                        
Четвърта  категория

Пасище, мера с площ  10.029дка                                                                                                         
Четвърта  категория

Пасище, мера с площ  3.796дка                                                                                                        
Четвърта  категория

Пасище, мера с площ  8.014дка                                                                                                        
Четвърта  категория

Пасище, мера с площ  4.499дка                                                                                                        
Трета  категория

Пасище, мера с площ   9.289дка                                                                                                     
Трета   категория

Пасище, мера с площ   1.547дка                                                                                                     
Трета   категория

Пасище, мера с площ  0.725дка                                                                                                     
трета   категория



Пасище, мера с площ  5.028дка                                                                                                    
трета  категория

Пасище, мера с площ  30.963дка                                                                                                        
трета   категория
Пасище, мера с площ  1.582дка                                                                                                         
трета  категория

Пасище, мера с площ  55.374дка                                                                                                      
втора  категория

Пасище, мера с площ  313.994 дка                                                                                                         
трета  категория

Пасище, мера с площ  2301.842 дка                                                                                                        
Четвърта  категория

Пасище, мера с площ  28.033 дка.                                                                                                        
Шеста  категория

Пасище, мера с площ  47.598 дка.                                                                                                       
Трета   категория

Пасище, мера с площ  8.429 дка                                                                                                         
трeта  категория

Пасище, мера с площ  93.902дка                                                                                                         
Четвърта  категория

Пасище, мера с площ 23.172дка                                                                                                        
Трета категория

Пасище, мера с площ  188.189дка                                                                                                        
Четвърта  категория

Пасище, мера с площ  67.051дка                                                                                                         
Четвърта  категория

Пасище, мера с площ  201.403дка                                                                                                         
Четвърта   категория



Пасище, мера с площ  3.966дка                                                                                                         
Четвърта  категория

Пасище, мера с площ 46.212дка                                                                                                   
Четвърта  категория

Пасище, мера с площ  48.454дка                                                                                                         
Четвърта категория

Пасище, мера с площ  345.894дка                                                                                                         
Четвърта категория

Пасище, мера с площ  53.608 дка.                                                                                                        
Трета  категория

Пасище, мера с площ  97.252дка                                                                                                         
Трета  категория
Пасище, мера с площ  3.086 дка.                                                                                                         
Трета  категория

Пасище, мера с площ  19.665дка                                                                                                         
Трета  категория

Пасище, мера с площ  74.291дка                                                                                                         
Трета  категория

Пасище, мера с площ  125.037дка                                                                                                        
Трета  категория

Пасище, мера с площ  3.536дка                                                                                                        
Трета  категория

Пасище, мера с площ  151.112 дка                                                                                                   
Трета  категория

Пасище, мера с площ  150.588 дка                                                                                                          
Трета  категория

Пасище, мера с площ  68.330дка                                                                                                          
Трета  категория

Пасище, мера с площ  35.083дка                                                                                                         
Трета категория

Пасище, мера с площ  64.822 дка.                                                                                                         
трета категория



Пасище, мера с площ  42.303дка.                                                                                                         
четвърта категория

Пасище, мера с площ  346.298дка.                                                                                                         
пета категория

Дере в кв.50 с площ 89 910кв.м                           
2бр. мостове, стоманоб. констр. от носещи П-образни греди, дължина 6.00м, 
ширина 3.50м

50

Пасище, мера с площ 204.980 дка
Десета категория

Пасище, мера с площ 273.956 дка
Десета категория

Пасище, мера с площ 369.395 дка
Четвърта категория

Пасище, мера с площ 140.161 дка
Четвърта категория

Пасище, мера с площ 216.414 дка
Трета категория

Пасище, мера с площ 2.213 дка
Четвърта категория

Пасище, мера с площ 346.178 дка
Трета категория



Пасище, мера с площ 104.440 дка
Трета категория

Пасище, мера с площ 411.107 дка
шеста категория

Пасище, мера с площ 20.824 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 12.127 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 42.353 дка 
пета категория

Пасище, мера с площ 21.592 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 101.663 дка
пета категория

Пасище, мера с площ 28.601 дка
шеста категория

Пасище, мера с площ 14.178 дка
шеста категория

Пасище, мера с площ 704.990 дка
шеста категория

Пасище, мера  сплощ 32.586 дка
пета категория
Пасище, мера с площ 11.582 дка
трета категория

Пасище, мера  с площ 6.934 дка



Пасище, мера с площ 3.654 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 20.982 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 0.811 дка

Пасище, мера с площ 42.484 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 14.423 дка
четвърта категория

Пасище, мера с площ 155.944 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 24.556 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 3.325 дка
четвърта категория

Пасище, мера с площ 19.624 дка 
четвърта категория

Пасище, мера с площ 17.727 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 20.209 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 304.618 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 14.418 дка
трета категория
Пасище, мера с площ 7.182 дка
трета категория



Пасище, мера с площ 10.883 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 95.486 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 55.848 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 21.579 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 9.899 дка
четвърта категория

Пасище, мера с площ 3.342 дка
четвърта категория

Пасище, мера с площ 27.684 дка
трета категория
Пасище, мера с площ 19.789 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 184.995 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 17.555 дка
трета категория
Пасище, мера с площ 116.891 дка
трета категория

Парк - озеленяване, площ 2045 кв.м. 85

Пасище, мера с площ 28.832 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 22.335 дка                                                        
трета  категория



Пасище, мера с площ 2.139 дка
четвърта категория

Пасище, мера с площ 78.540 дка
четвърта категория
Пасище, мера с площ 56.196 дка                                                                   
трета  категория

Пасище, мера с площ 153.970 дка                                                                   
трета  категория

Пасище, мера с площ 284.819 дка  
четвърта  категория

Пасище, мера с площ 192.022 дка                                                                   
четвърта  категория

Пасище, мера с площ 9.557 дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 19.305 дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 20.731 дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 2.768  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 12.701  дка                                                                   
четвърта   категория

Пасище, мера с площ 20.308  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 48.951  дка                                                                  
трета   категория



Пасище, мера с площ 90.943  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 29.155  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 5.908  дка                                                                   
трета   категория
Пасище, мера с площ 20.918  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 7.993  дка                                                                  
трета   категория

Пасище, мера с площ 6.291  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 10.418  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 0.453  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 78.090  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 10.915  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 67.147  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 148.213  дка                                                                   
трета   категория



Пасище, мера с площ 92.360  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 279.549  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 177.437  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 679.431  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 109.319  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 137.378  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 90.787  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 8.570  дка                                                                   
трета   категория

Пасище, мера с площ 28.234  дка                                                                   
трета   категория
Пасище, мера с площ 84.852  дка                                                                  
трета   категория

Пасище, мера с площ 6.600 дка                                                                   
четвърта   категория



Пасище, мера с площ 51.988 дка                                                                      
трета  категория

Пасище, мера с площ 53.246 дка                                                                      
трета  категория

Масивна двуетажна административна сграда с ниско тяло - кметство и клуб със 
ЗП 263 кв.м., РЗП 380.45 кв.м., постр.1988г.
Дворно място с площ 4180 кв.м.

Конна база - масивна едноетажна сграда със ЗП 870 кв.м, постр.1989г.        
Дворно място с площ 12.000 дка
Спортна територия с площ 42.384 дка  трета категория

Помещения на първи етаж в масивна двуетажна сграда:
1.Лекарски кабинет с манипулационна за обща медицинска практика - ЗП 29.42 
кв.м; 
2.Стая - ЗП 15.82 кв.м; ид.ч. от І етаж и 20.2781% ид.ч. от общите части на 
сградата и дворното място
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Дере в кв.45 с площ 58 692 кв.м                  
2бр. мостове, стоманоб. констр. от носещи П-образни греди, дължина 6.00 м, 
ширина 3.50 м

45

Дворно място с кладенец - площ 540 кв.м. 4

Пасище,мера с площ 59.564 дка                                
Трета категория

Пасище,мера с площ 19.000 дка                                
Трета категория



Пасища,мера с площ 67.327 дка                                
Трета категория

Пасище,мера с площ 28.848 дка                                
Трета категория

Пасище, мера с площ 17.253 дка                                
Трета категория

Пасище,мера с площ 2.463 дка                         
трета  категория
Пасище,мера с площ 18.368 дка                          
Трета категория

Пасище,мера с площ 7.634 дка             
Трета категория

Пасище с храсти с площ 6.841 дка         
Трета категория

Пасище,мера с площ 20.651 дка          
Трета категория

Пасище, мера с площ 131.183 дка                            
Шеста  категория

Пасище,мера с площ 92.339 дка             
шеста категория
Пасище, мера с площ 16.530 дка              
трета катогория

Пасище, мера с площ 18.041 дка                   
Трета категория

Пасище,мера с площ 3.910 дка                                                        
трета  категория



Пасище,мера с площ 452.438 дка            
пета категория

Пасище,мера с площ 107.825 дка            
четвърта категория

Пасище,мера с площ  0.258 дка              
трета категория

Пасище,мера с площ 162.642 дка            
втора категория

Пасище,мера с площ 23.758 дка             
четвърта категория

Пасище,мера с площ 93.002 дка                                        
трета  категория

Пасище,мера с площ 15.495 дка            
четвърта категория

Пасище,мера с площ 69.560 дка                                         
трета  категория

Пасище,мера с площ 205.001 дка                                           
трета  категория

Пасище,мера с площ 28.345 дка            
четвърта категория

Пасище, мера с площ 49.549 дка            
четвърта категория

Пасище, мера с площ  0.744 дка            
четвърта категория

Пасище, мера с площ 117.727 дка          
четвърта категория

Пасище, мера с площ 581.917 дка            
четвърта категория



Пасище, мера с площ 0.960 дка              
четвърта категория

Пасище, мера с площ  53.907 дка            
четвърта категория

Пасище, мера с площ 181.047 дка           
шеста категория

Пасище, мера с площ 294.545 дка           
седма категория

Пасище, мера с площ 326.323 дка           
седма категория

Пасище, мера с площ 79.522 дка                           
четвърта  категория

Пасище, мера с площ 644.105 дка          
четвърта категория

Пасище, мера с площ 225.364 дка                                         
трета  категория

Масивна постройка "ФИЛИПОВА КРЪЧМА" със ЗП 130 /сто и тридесет/ кв.м. 26

Пасище, мера с площ 426.496 /четиристотин двадесет и шест цяло 
четиристотин деведесет и шест/ дка
десета категория

Пасище, мера с площ 33.236 /тридесет и три цяло двеста тридесет и шест/ дка
трета категория

Пасище, мера с площ 41.818 / четиридесет и едно цяло осемстотин и 
осемнадесет/ дка
трета категория



Пасище, мера с площ 12.747 /дванадесет цяло седемстотин четирдесет и 
седем/ дка
трета категория

Сметище с площ 53.924 / петдесет и три цяло деветстотин двадесет и четири/ 
дка
трета категория
Полски път с площ 1.502 /едно цяло петстотин и две/ дка 
трета категория

Полски път с площ 1.423 /едно цяло четиристотин двадесет и три/ дка                                        
трета категория

Полски път с площ 6.453 /шест цяло четиристотин петдесет и три/ дка                                        
трета категория

Полски път с площ 9.945 /девет цяло деветстотин четиридесет и пет/ дка                                        
трета категория

Пасище,мера с площ 10.333 /десет цяло триста тридесет и три/ дка                                                     
трета категория
Пасище,мера с площ 12.129 /дванадесет цяло сто двадесет и девет/ дка                                                     
четвърта  категория

Пасище,мера с площ 7.379 /седем цяло триста седемдесет и девет/ дка                                                     
трета  категория

Пасище,мера с площ 8.837 /осем цяло осемстотин тридесет и седем/ дка                                                                  
четвърта  категория

Пасище,мера с площ 96.366 /деветдесет и шест цяло триста шестдесет и шест/ 
дка                                                                  
десета  категория

Пасище,мера с площ 2.220 дка  /два декара двеста и двадесет квадратни 
метра/                                                                
десета  категория
Пасище,мера с площ 14.666 дка /четиринадесет декара шестстотин шестдесет 
и шест квадратни метра/                                                         
десета  категория

Пасище,мера с площ 7.042 дка  /седем декара четиридесет и два квадратни 
метра/                                                              
десета  категория
Пасище,мера с площ 65.145 дка /шестдесет и пет декара сто четиридесет и пет 
квадратни метра/
десета  категория

Пасище,мера с площ 12.110 дка /дванадесет декара сто и десет квадратни 
метра/                                                        
трета  категория



Пасище,мера с площ 13.731 дка /тринадесет декара седемстотин тридесет и 
един квадратни метра/                                                                 
трета  категория

Пасище,мера с площ 37.296  дка  /тридесет и седем декара двеста деветдесет 
и шест квадратни метра/                                                               
десета  категория
Пасище,мера с площ 22.605 дка  /двадесет и два декара шестстотин и пет 
квадратни метра/                                                               
десета  категория

Пасище,мера с площ 396.122 дка  /триста деветдесет и шест декара сто 
двадесет и два квадратни метра/                                                                
десета  категория

Пасище,мера с площ 153.359 дка  /сто петдесет и три декара триста петдесет и 
девет квадратни метра/                                                                
десета  категория
Пасище,мера с площ 2.431 дка  /два декара четиристотин тридесет и един 
квадратни метра/                                                                             
десета  категория
Пасище,мера с площ 2.274 дка  /два декара двеста седемдесет и четири 
квадратни метра/                                                                             
десета  категория

Пасище,мера с площ 6.304 дка /шест декара триста и четири квадратни метра/                                                                            
десета  категория

Пасище,мера с площ 4.921 дка  /четири декара деветстотин двадесет и един 
квадратни метра/                                                                             
десета  категория

Пасище,мера с площ 16.939 дка /шестнадесет декара деветстотин тридесет и 
девет квадратни метра/                                                                             
десета  категория

Пасище,мера с площ 7.803 дка  /седем декара осемстотин и три квадратни 
метра/                                                                              
десета категория

Пасище,мера с площ 16.438 дка  /шестнадесет декара четиристотин тридесет и 
осем квадратни метра/                                                                           
десета  категория

Пасище, мера с площ 27.503 дка  /двадесет и седем декара петстотин и три 
квадратни метра/                                                                             
десета  категория
Пасище, мера с площ 218.049 дка /двеста и осемнадесет декара и четиридесет 
и девет квадратни метра/          
Шеста категория

Пасище, мера с площ 93.251 дка /деветдесет и три декара двеста петдесет и 
един квадратни метра/            
четвърта категория



Пасище, мера с площ 6.969 дка  /шест декара деветстотин шестдесет и девет 
квадратни метра/              
четвърта  категория
Пасище, мера с площ 510.930 дка  /петстотин и десет декара деветстотин и 
тридесет квадратни метра/                                                                
шеста  категория

Пасище, мера с площ 243.880 дка  /двеста четиридесет и три декара 
осемстотин и осемдесет квадратни метра/                                                               
шеста  категория

Пасище,мера с площ 250.787 дка  /двеста и петдесет декара седемстотин 
осемдесет и седем квадратни метра/                                                               
шеста  категория

Пасище,мера с площ 269.894 дка  /двеста шестдесет и девет декара 
осемстотин деветдесет и четири квадратни метра/                                                                
трета  категория

Пасище,мера с площ 374.720 дка /триста седемдесет и четири декара 
седемстотин и двадесет квадратни метра/                                                                     
шеста  категория

Пасище, мера с площ 178.651 дка  /сто седемдесет и осем декара шестстотин 
петдесет и един квадратни метра/                                                                    
десета категория

Пасище, мера с площ 494.931 дка /четиристотин деветдесет и четири декара 
деветстотин тридесет и един квадратни метра                                                                     
шеста  категория

Пасище, мера с площ 386.914 дка /триста осемдесет и шест декара деветстотин 
и четиринадесет квадратни метра/                                                                   
шеста  категория

Пасище, мера с площ 62.118 дка /шестдесет и два декара сто и осемнадесет 
квадратни метра/                                                                   
трета  категория



Пасище, мера с площ 29.184 дка /двадесет и девет декара сто осемдесет и 
четири квадратни метра/                                                                   
десета категория

Пасище, мера с площ 30.161 дка /тридесет декара сто шестдесет и един 
квадратни метра/                                                                     
десета категория

Пасище, мера с площ 188.693 дка /сто осемдесет и осем декара шестстотин 
деветдесет и три квадратни метра/                                                                     
трета категория

Пасище, мера с площ 46.966 дка  /четиридесет и шест декара деветстотин 
шестдесет и шест квадратни метра/                                                                     
трета категория

Пасище, мера с площ 70.714 дка  /седемдесет декара седемстотин и 
четиринадесет квадратни метра/                                                                    
десета категория

Пасище, мера с площ 406.172 дка /четиристотин и шест декара сто седемдесет 
и два квадратни метра/                                                                     
четвърта категория

Ливада с площ 9.460 дка /девет декара четиристотин и шестдесет квадратни 
метра/                                                                  
четвърта категория

Пасище, мера с площ 89.292 дка /осемдесет и девет декара двеста деветдесет 
и два квадратни метра/                                                                      
трета  категория

Пасище, мера с площ 484.925 дка  /четиристотин осемдесет и четири декара 
деветстотин двадесет и пет квадратни метра/                                                                    
четвърта категория

Пасище, мера с площ 59.320 дка /петдесет и девет декара триста и двадесет 
квадратни метра/                                                                     
трета категория

Пасище, мера с площ 61.650 дка /шестдесет и един декара шестстотин и 
петдесет квадратни метра/                                                                   
четвърта категория

Пасище, мера с площ 82.691 дка /осемдесет и два декара шестстотин 
деветдесет и един квадратни метра/                                                                   
пета категория



Пасище, мера с площ 37.780 дка  /тридесет и седем декара седемстотин и 
осемдесет квадратни метра/                                                                      
пета категория

Пасище, мера с площ 62.853 дка /шестдесет и два декара осемстотин петдесет 
и три квадратни метра/                                                                     
пета категория

Пасище, мера с площ 161.578 дка /сто шестдесет и един декара петстотин 
седемдесет и осем квадратни метра/                                                                    
трета категория

Пасище, мера с площ 5.115 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 7.857 дка  /седем декара осемстотин петдесет и седем 
квадратни метра/
трета категория
Пасище, мера с площ 117.810 дка /сто и седемнадесет декара осемстотин и 
десет квадратни метра/                                                                    
трета категория

Пасище, мера с площ 4.973 дка  /четири декара деветстотин седемдесет и три 
квадратни метра/                                                                     
трета категория
Пасище, мера с площ 64.977 дка /шестдесет и четири декара деветстотин 
седемдесет и седем квадратни метра/                                                                    
трета категория

Пасище, мера с площ 125.353 дка /сто двадесет и пет декара триста петдесет и 
три квадратни метра/
трета категория

Пасище, мера с площ 64.231 дка /шестдесет и четири декара двеста тридесет и 
един квадратни метра/                                                                   
трета категория
Пасище, мера с площ 7.545 дка /седем декара петстотин четиридесет и пет 
квадратни метра/                                                                    
трета категория
Пасище, мера с площ 366.875 дка /триста шестдесет и шест декара осемстотин 
седемдесет и пет квадратни метра/                                                                   
десета категория

Пасище, мера с площ 17.444 дка /седемнадесет декара четиристотин 
четиридесет и четири квадратни метра/                                                                     
четвърта категория

Пасище, мера с площ 16.831 дка /шестнадесет декара осемстотин тридесет и 
един квадратни метра/                                                                    
трета категория



Пасище, мера с площ 7.047 дка /седем декара четиридесет и седем квадратни 
метра/                                                                     
трета категория
Пасище, мера с площ 12.885 дка /дванадесет декара осемстотин осемдесет и 
пет квадратни метра/                                                                     
трета категория

Пасище, мера с площ 113.172 дка /сто и тринадесет декара сто седемдесет и 
два квадратни метра/                                                                    
четвърта категория

Пасище, мера с площ 147.354 дка /сто четиридесет и седем декара триста 
петдесет и четири квадратни метра/                                                                      
трета категория

Пасище, мера с площ 3.890 дка /три декара осемстотин и деветдесет квадратни 
метра/                                                                      
четвърта категория
Пасище, мера с площ 27.147 дка /двадесет и седем декара сто четиридесет и 
седем квадратни метра/
четвърта категория

Пасище, мера с площ 3.520 дка /три декара петстотин и двадесет квадратни 
метра/              
трета категория

Пасище, мера с площ 12.410 дка /дванадесет декара четиристотин и десет 
квадратни метра/           
четвърта категория
Пасище, мера с площ 40.613 дка /четиридесет декара шестстотин и тринадесет 
квадратни метра/            
четвърта категория
Пасище, мера с площ 814.253 дка /осемстотин и четиринадесет декара двеста 
петдесет и три квадратни метра/           
четвърта категория

Гробище с площ 1.271 дка /един декар двеста седемдесет и един квадратни 
метра/
Гробище с площ 2.941 дка /два декара деветстотин четиридесет и един 
квадратни метра/
Пасище, мера с площ 8.940 дка /осем декара деветстотин и четиридесет 
квадратни метра/              
десета категория
Пасище, мера с площ 24.298 дка /двадесет и четири декара двеста деветдесет 
и осем квадратни метра/             
трета категория
Пасище, мера с площ 7.324 дка /седем декара триста двадесет и четири 
квадратни метра/              
четвърта категория



Пасище, мера с площ 114.927 дка /сто и четиринадесет декара деветстотин 
двадесет и седем/             
трета категория

Пасище, мера с площ 147.924 дка /сто четиридесет и седем декара деветстотин 
двадесет и четири квадратни метра/              
десета категория

Пасище, мера с площ 348.553 дка /триста четиридесет и осем декара петстотин 
петдесет и три квадратни метра/              
трета категория

Пасище, мера с площ 375.751 дка /триста седемдесет и пет декара седемстотин 
петдесет и един квадратни метра/              
десета категория

Пасище, мера с площ 16.971 дка /шестнадесет декара деветстотин седемдесет 
и един квадратни метра/              
десета категория
Пасище с храсти с площ 165.058 дка /сто шестдесет и пет декара петдесет и 
осем квадратни метра/             
пета категория

Пасище,мера с площ 15.319 дка /петнадесет декара триста и деветнадесет 
квадратни метра/             
пета категория

Пасище, мера с площ 26.078 дка /двадесет и шест декара седемдесет и осем 
квадратни метра/             
пета категория
Гробищен парк с площ 5.091 дка /пет декара деветдесет и един квадратни 
метра/
Битова канализация - гр.Ген.Тошево
"Довеждащ колектор до ПСОВ" с дължина 4966 м., опис по улица в Раздел 13

Пасище,мера с площ 35.065 дка /тридесет и пет декара шестдесет и пет 
квадратни метра/              
трета категория



Пасище, мера с площ 6.937 дка /шест декара деветстотин тридесет и седем 
квадратни метра/             
трета категория

Пасище, мера с площ 20.788 дка /двадесет декара седемсторин осемдесет и 
осем квадратни метра/              
трета категория

Пасище, мера с площ 226.314 дка /двеста двадесет и шест декара триста и 
четиринадесет квадратни метра/                 
осма категория

Пасище, мера с площ 103.986 дка /сто и три декара деветстотин осемдесет и 
шест квадратни метра/                  
осма категория

Пасище, мера с площ 14.313 дка /четиринадесет декара триста и тринадесет 
квадратни метра/                  
осма категория
Пасище, мера с площ 100.729 дка /сто декара седемстотин двадесет и девет 
квадратни метра/                  
осма категория

Ливада с площ 1.195 дка /един декара сто деветдесет и пет квадратни метра/                                        
трета категория

Ливада с площ 0.475 дка /нула декара четиристотин седемдесет и пет 
квадратни метра/                                         
трета категория
Пасище, мера с площ 210.114 дка /двеста и десет декара сто и четиринадесет 
квадратни метра/                                         
пета категория

Пасище, мера с площ 72.303 дка /седемдесет и два декара триста и три 
квадратни метра/                                         
пета категория
Пасище, мера с площ 12.095 дка /дванадесет декара деветдесет и пет 
квадратни метра/                                        
пета категория

Пасище, мера с площ 31.906 дка /тридесет и един декара деветстотин и шест 
квадратни метра/                                        
пета категория

Пасище, мера с площ 16.124 дка /шестнадесет декара сто двадесет и четири 
квадратни метра/                                         
пета категория

Пасище, мера с площ 487.333 дка /четиристотин осемдесет и седем декара 
триста тридесет и три квадратни метра.                  
четвърта категория
Пасище, мера с площ 432.479 дка /четиристотин тридесет и два декара 
четиристотин седемдесет и девет квадратни метра/                  
четвърта категория



Пасище, мера с площ 80.786 дка /осемдесет декара седемстотин осемдесет и 
шест квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 15.045 дка /петнадесет декара четиридесет и пет 
квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 1062.511 дка /хиляда шестдесет и два декара петстотин и 
единадесет квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 84.714 дка /осемдесет и четири декара седемстотин и 
четиринадесет квадратни метра/                 
четвърта категория

Пасище, мера с площ 22.137 дка /двадесет и два декара сто тридесет и седем 
квадратни метра/                  
трета категория
Пасище, мера с площ 99.960 дка /деветдесет и девет декара деветстотин и 
шестдесет квадратни метра/                 
четвърта категория

Пасище, мера с площ 4.123 дка /четири декара сто двадесет и три квадратни 
метра/                   
трета категория
Пасище, мера с площ 11.655 дка /единадесет декара шестстотин петдесет и пет 
квадратни метра/                  
четвърта категория

Пасище, мера с площ 49.742 дка /четиридесет и девет декара седемстотин 
четиридест и два квадратни метра/                   
трета категория

Пасище, мера с площ 25.515 дка /двадесет и пет декара петстотин и петнадесет 
квадратни метра/                  
трета категория
Пасище, мера с площ 24.397 дка /двадесет и четири декара триста деветдесет 
и седем квадратни метра/                  
пета категория

Пасище, мера с площ 114.751 дка /сто и четиринадесет декара седемстотин 
петдесет и един квадратни метра/                 
четвърта категория

Пасище, мера с площ 24.538 дка /двадесет и четири декара петстотин тридесет 
и осем квадратни метра/                   
седма категория



Пасище, мера с площ 2.251 дка /два декара двеста петдесет и един квадратни 
метра/                  
трета категория
Пасище, мера с площ 14.961 дка /четиринадесет декара деветстотин шестдесет 
и един квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 143.061 дка /сто четиридесет и три декара шестдесет и 
един квадратни метра/                 
трета категория

Пасище, мера с площ 32.247 дка /тридесет и два декара двеста четиридесет и 
седем квадратни метра/                  
втора категория

Пасище, мера с площ 241.620 дка /двеста четиридесет и един декара 
шестстотин и двадесет квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 498.068 дка /четиристотин деветдесет и осем декара 
шестдесет и осем квадратни метра/                 
четвърта категория

Пасище, мера с площ 0.676 дка /нула декара шестстотин седемдесет и шест/                  
четвърта категория

Пасище с храсти с площ 4.694 дка  /четири декара шестстотин деветдесет и 
четири квадратни метра/                 
трета категория

Пасище, мера с площ 281.555 дка /двеста осемдесет и един декара петстотин 
петдесет и пет квадратни метра/                  
четвърта категория

Пасище, мера с площ 42.198 дка /четиридесет и два декара сто деветдесет и 
осем квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 3.251 дка /три декара двеста петдесет и един квадратни 
метра/                  
трета категория
Пасище, мера с площ 8.110 дка /осем декара сто и десет квадратни метра/                  
трета категория



Пасище, мера с площ 125.323 дка /сто двадесет и пет декара триста двадесет и 
три квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 249.951 дка /двеста четиридесет и девет декара 
деветстотин петдесет и един квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 398.043 дка /триста деветдесет и осем декара 
четиридесет и три квадратни метра/                
седма категория

Пасище, мера с площ 5.555 дка /пет декара петстотин петдесет и пет квадратни 
метра/                  
трета категория
Пасище, мера с площ 21.867 дка /двадесет и един декара осемстотин 
шестдесет и седем квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 20.111 дка /двадесет декарасто и единадесет квадратни 
метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 106.545 дка /сто и шест декара петстотин четиридесет и 
пет квадратни метра/                 
пета категория

Пасище, мера с площ 8.433 дка /осем декара четиристотин тридесет и три 
квадратни метра/                   
четвърта категория

Пасище, мера с площ 0.300 дка /нула декара и триста квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 91.908 дка /деветдесет и един декара деветстотин и осем 
квадратни метра/                  
четвърта категория

Пасище, мера с площ 24.453 дка /двадесет и четири декара четиристотин 
петдесет и три квадратни метра/                 
четвърта категория

Пасище, мера с площ 36.811 дка /тридесет и шест декара осемстотин и 
единадесет квадратни метра/                  
трета категория



Пасище, мера с площ 306.193 дка /триста и шест декара сто деветдесет и три 
квадратни метра/                 
четвърта категория

Пасище, мера с площ 14.362 дка /четиринадесет декара триста шестдесет и два 
декара/                
 трета категория

Сграда за тъжни обреди ЗП 26 кв. /двадесет и шест квадратни метра/ в 
гробищен парк с площ 5.148 дка /пет декара сто четиридесет и осем квадратни 
метра/

Обществена тоалетна в двора на кметството със ЗП 17 кв.м. /седемнадесет 
квадратни метра/

8

Терен за озеленяване с площ 3990кв.м. /три хиляди деветстотин и деветдесет 
квадратни метра/

9

Терен за озеленяване с площ 10 500 кв.м. /десет хиляди и петстотин квадратни 
метра/

24

Пасище, мера с площ 142.417 дка /сто четиридесет и два декара четиристотин и 
седемнадесет квадратни метра/                 
трета категория

Пасище, мера с площ 537.014 дка /петстотин тридесет и седем декара и 
четиринадесет квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 18.528 дка /осемнадесет декара петстотин двадесет и 
осем квадратни метра/
трета категория

Пасище, мера с площ 73.832 дка /седемдесет и три декара осемстотин тридесет 
и два квадратни метра/                 
трета категория

Пасище, мера с площ 1.430 дка /един декар четиристотин и тридесет квадратни 
метра/                 
седма категория
Пасище, мера с площ 3.787 дка /три декара седемстотин осемдесет и седем 
квадратни метра/                  
седма категория
Пасище, мера с площ 48.658 дка /четиридесет и осем декара шестстотин 
петдесет и осем квадратни метра/                 
четвърта категория



Пасище, мера с площ 70.250 дка /седемдесет декара двеста и петдесет 
квадратни метра/
четвърта категория

Пасище, мера с площ 106.958 дка /сто и шест декара деветстотин петдесет и 
осем квадратни метра/                  
седма категория

Пасище, мера с площ 223.383 дка /двеста двадесет и три декара триста 
осемдесет и три квадратни метра/                 
трета категория

Пасище, мера с площ 33.367 дка /тридесет и три декара триста шестдесет и 
седем квадратни метра/                  
седма категория

Пасище, мера с площ 14.989 дка /четиринадесет декара деветстотин осемдесет 
и девет квадратни метра/                   
трета категория

Пасище, мера с площ 5.040 дка /пет декара и четиридесет квадратни метра/                  
пета категория

Пасище с храсти с площ 3.174 дка /три декара сто седемдесет и четири 
квадратни метра/                  
пета категория

Пасище, мера с площ 13.075 дка                   
трета категория

Пасище, мера с площ 204.666 дка /двеста и четири декара шестстотин 
шестдесет и шест квадратни метра/                   
трета категория

Пасище, мера с площ 569.706 дка /петстотин шестдесет и девет декара 
седемстотин и шест квадратни метра.                   
пета категория

Пасище, мера с площ 1063.004 дка /хиляда шестдесет и три декара и четири 
квадратни метра/                   
пета категория



Пасище, мера с площ 35.072 дка /тридесет и пет декара седемдесет и два 
квадратни метра/                   
четвърта категория

Пасище, мера с площ 0.803 дка /нула декара осемстотин и три квадратни метра/                 
трета категория

Пасище, мера с площ 63.556 дка /щестдесет и три декара петстотин петдесет и 
шест квадратни метра/                 
трета категория

Пасище, мера с площ 99.617 дка                  
трета   категория

Пасище, мера с площ 84.793 дка /осемдесет и четири декара седемстотин 
деветдесет и три квадратни метра/                  
трета категория
Пасище, мера с площ 0.202 дка /нула декара двеста и два квадратни метра/                   
трета категория

Пасище, мера с площ 109.554 дка /сто и девет декара петстотин петдесет и 
четири квадратни метра/                  
трета категория

Пасище, мера с площ 11.742 дка /единадесет декара седемстотин четиридесет 
и два квадратни метра/                  
трета категория
Пасище, мера с площ 156.563 дка /сто петдесет и шест декара петстотин 
шестдесет и три квадратни метра/                  
четвърта категория

Пасище, мера с площ 222.766 дка /двеста двадесет и два декара седемстотин 
шестдесет и шест квадратни метра/                 
седма категория

Пасище, мера с площ 16.973 дка /шестнадесет декара деветстотин седемдесет 
и три квадратни метра/                   
четвърта категория

Пасище, мера с площ 354.536 дка /триста петдесет и четири декара петстотин 
тридесет и шест квадратни метра/                  
седма категория

Пасище, мера с площ 8.379 дка /осем декара триста седемдесет и девет 
квадратни метра/                   
пета категория

Пасище, мера с площ 2.753 дка /два декара седемстотин петдесет и три 
квадратни метра/                  
пета категория



Пасище, мера с площ 44.954 дка /четиридесет и четири декара деветстотин 
петдесет и четири квадратни метра/                 
пета категория

Пасище, мера с площ 73.095 дка /седемдесет и три декара деветдесет и пет 
квадратни метра/                 
трета категория

Пасище, мера с площ 269.448 дка /двеста шестдесет и девет декара 
четиристотин четиридесет и осем квадратни метра/                 
седма категория

Пасище, мера с площ 3.727 дка /три декара седемстотин двадесет и седем 
квадратни метра/                  
седма категория

Пасище, мера с площ 5.420 дка /пет декара четиристотин и двадесет квадратни 
метра/                  
седма категория
Пасище, мера с площ 8.754 дка /осем декара седемстотин петдесет и четири 
квадратни метра/                  
пета категория

Пасище, мера с площ 24.339 дка /двадесет и четири декара триста тридесет и 
девет квадратни метра/                   
трета категория

Пасище, мера с площ 30.000 дка /тридесет декара/                  
трета категория
Дворно място с площ 8050 кв.м. /осем хиляди и петдесет квадратни метра/ 107

Паркинг с площ 610 кв.м. 83

Пасище, мера с площ 17.051 дка                                                                     
трета категория

Пасище, мера с площ 24.564 дка                                                                     
трета категория

Пасище, мера с площ 35.000 дка                                                                     
трета категория



Пасище, мера с площ 46.845 дка                                                                     
четвърта категория

Пасище, мера с площ 384.575 дка                                                                     
четвърта категория

"Улица ОК 127а - ОК 1 - ОК 2 - ОК 3 - ОК 4 - ОК 5 - ОК 6 - ОК 7 - ОК 8 - ОК 9 - ОК 
11
Дължина 2025м, площ 14 175 кв.м."

Улица ОК 433 - ОК 415 - ОК 395 - ОК 394 - ОК 345 - ОК 346 - ОК 325 - ОК 271 - 
ОК 221 - ОК 181 - ОК 106 - OK 105
Дължина 1100 м, площ 7700 кв.м.

Улица ОК 389 - ОК 370 - ОК 372 - ОК 373 - ОК 374 - ОК 375 - ОК 376 - ОК 377 - 
ОК 388 - ОК 380 - ОК 439 - ОК 379 - ОК 295 - ОК 294
Дължина 1465 м, площ 10 255 кв.м.

Част от улица ОК 44 - ОК 46
Дължина 290 м, площ 2030 кв.м.

Част от улица ОК 44 - ОК 44А - ОК 27А 
Дължина 290 м, площ 2030 кв.м.

Дворно място с площ 1232 кв.м               
Полумасивна сграда - Кметство със ЗП 136.50 кв. м

Сграда за тъжни обреди ЗП 18 кв.м  в гробищен парк с площ 4.808 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 18 кв.м  в гробищен парк с площ 8.082 дка



Сграда за тъжни обреди ЗП 18 кв.м  в гробищен парк с площ  7 460 кв. м 5

Сграда за тъжни обреди ЗП 22.75 кв.м  в гробищен парк с площ  6.033 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 30.80 кв.м  в гробищен парк с площ  8.714 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 18 кв.м  в  гробищен парк с площ  2.183 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 18 кв.м  в  гробищен парк с площ  5.030 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 30 кв.м  в гробищен парк с площ  7.757 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 18 кв.м  в  гробищен парк с площ  10.357 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 18 кв.м  в  гробищен парк с площ  7.954 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 18 кв.м  в гробищен парк с площ  9.879 дка

Дворно място с площ 625 кв.м                  
Административна сграда, на два етажа, със ЗП 230 кв.м , стр.1941г.

66

Сграда за тъжни обреди ЗП 44 кв.м  в  гробищен парк с площ  8 340 кв.м 40

Сграда за тъжни обреди ЗП 12 кв.м  в гробищен парк с площ  20.597 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 30 кв.м  в гробищен парк с площ  6.990 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 40 кв.м  и  гробищен парк с площ  8.093 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 30 кв.м  в гробищен парк с площ  11.758 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 10 кв.м  в гробищен парк с площ  2.941 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 20 кв.м  в гробищен парк с площ  5.437 дка

Пристройка до търговска сграда със ЗП 60.20 кв.м - Кметство - 60.20/233.70 
ид.ч. от общи части            
Дв. място с площ-270кв.м-270/1050 ид.ч  от УПИ - целия с площ 1050 кв.м

11

Кметство /пристроика до търговски сграда/ със ЗП 75.30 кв.м - 75.30/201.48 ид.ч. 
от общи части              
Дворно място с площ 1019кв.м



Сграда за тъжни обреди ЗП 12 кв.м  в  гробищен парк с площ  13.300 дка

Гробищен парк с площ  1360 кв.м

Сграда за тъжни обреди ЗП 19 кв.м  в  гробищен парк с площ  6.000 дка

Сграда за тъжни обреди ЗП 20 кв.м  в гробищен парк с площ  4360 кв.м 31

Сграда за тъжни обреди ЗП 16 кв.м  в  гробищен парк с площ  4.631 дка

Пасище, мера с площ 17.192 дка                
трета категория

Гробищен парк с площ 2660 кв.м  и  Сграда за тъжни обреди ЗП 20 кв.м 3

Пасище, мера с площ 10.000 дка                
категория  трета

Пасище, мера с площ 11.503 дка /единадесет декара петстотин и три квадратни 
метра/            
трета  категория

Пасище, мера с площ 15.308 дка /петнадесет декара триста и осем квадратни 
метра/              
трета  категория
Пасище, мера с площ 95.671 дка /деветдесет и пет декара шестстотин 
седемдесет и един квадратни метра/              
трета  категория

Пасище, мера с площ 0.893 дка /осемстотин деветдесет и три квадратни метра/             
четвърта  категория

Пасище, мера с площ 2.607 дка /два декара шестстотин и седем квадратни 
метра/              
четвърта  категория



Пасище, мера с площ 12.752 дка /дванадесет декара седемстотин петдесет и 
два квадратни метра/              
четвърта  категория

Пасище, мера с площ 143.915 дка /сто четиридесет и три декара деветстотин и 
петнадесет/              
трета  категория

Пасище, мера с площ 133.210 дка /сто тридесет и три декара двеста и десет 
квадратни метра/              
трета  категория

Пасище, мера с площ 48.000 дка /четиридесет и осем декара/               
трета  категория

Гробищен парк с площ 13 850 кв.м / тринадесет хиляди осемстотин и петдесет 
квадратни метра/

16

Сграда за тъжни обреди ЗП 30 кв.м /тридесет квадратни метра/ в гробищен парк 
с площ  3.145 дка /три декара сто четиридесет и пет квадратни метра/

Гробищен парк с площ  7.559 дка /седем декара петстотин петдесет и девет 
квадратни метра/                    
/ Турски /
Гробищен парк с площ  4.564 дка /четири декара петстотин шестдесет и четири 
квадратни метра/

Изоставени трайни насаждения с площ 18.817 дка /осемнадесет декара 
осемстотин и седемнадесет квадратни метра/                                         
трета  категория
Парк с площ 750 кв.м /седемстотин и петдесет квадратни метра/ 11

Дворно място с площ 2 120 кв. м  /две хиляди сто и двадесет квадратни метра/                              
Масивна сграда / действащо читалище/ ЗП 353 кв.м /триста петдесет и три 
квадратни метра/

18

Сграда за тъжни обреди ЗП 23 кв.м /двадесет и три квадратни метра/ в 
гробищен парк с площ 10.252 дка /десет декара двеста петдесет и два 
квадратни метра/
Сграда за тъжни обреди ЗП 16 кв.м /шестнадесет квадратни метра/ в гробищен 
парк с площ  3.648 дка /три декара шестстотин четиридесет и осем квадратни 
метра/

Пасище, мера с площ  1.273 дка /един декар двеста седемдесет и три 
квадратни метра/
Пасище, мера с площ  37.123 дка /тридесет и седем декара сто двадесет и три 
квадратни метра/



Пуст. необр. земя с площ  2.713 дка /два декара седемстотин и тринадесет 
квадратни метра/

Сграда за тъжни обреди ЗП 31.40 кв.м /тридесет и едно цяло и четиридесет 
квадратни метра/ в гробищен парк с площ  10.241 дка /десет декара двеста 
четиридесет и един квадратни метра/
Обществена тоалетна със ЗП 24.50кв.м /двадесет и четири цяло и петдесет 
квадратни метра/

83

Гробищен парк с площ 8.416 дка /осем декара четиристотин и шестнадесет 
квадратни метра/

Гробищен парк с площ 0.729 дка /нула декара седемстотин двадесет и девет 
квадратни метра/
Читалище със ЗП 765 кв.м /седемстотин шестдесет ипет квадратни метра/ и 
дворно място с площ 1 800 кв.м /хиляда и осемстотин квадратни метра/

27

Парк с площ  2 770 кв.м /две хиляди седемстотин и седемдесет квадратни 
метра/

27

Кметство и Автоспирка със ЗП 27.50 кв.м /двадесет и седем цяло и петдесет 
квадратни метра/, ведно с 0.2764 ид. ч. от общ. части  на сградата - цялата с 
площ 99.50 кв.м /деветдесет и девет цяло и петдесет квадратни метра/

10

Зали за експозиции в сутеренната част на сградата с РЗП 243.50 кв.м /двеста 
четиридесет и три цяло и петдесет квадратни метра/ и - 1/2 ид.ч от общите 
части на сграда "Комплекс за култура, граждански ритуали и офиси" -  5/7 ид.ч 
от дв.място цялото с площ 2800кв.м /две хиляди и осемстотин квадратни метра/

100

Зала за граждански ритуали с РЗП 135.50 кв.м /сто тридесет и пет цяло и 
петдесет квадратни метра/ и - 3/10 ид.ч от общите части на сграда "Комплекс за 
култура, граждански ритуали и офиси" - 5/28 ид.ч от дв.място цялото с площ 
2800кв.м /две хиляди и осемстотин квадратни метра/

100

Пасище, мера с площ  44.233 дка /четиридесет и четири декара двеста тридесет 
и три квадратни метра/                                                            
трета  категория

Пасище, мера с площ  1.277 дка /един декар двеста седемдесет и седем 
квадртани метра/                                                           
трета  категория

Пасище, мера с площ  15.687 дка /петнадесет декара шестстотин осемдесет и 
седем квадратни метра/                                                             
трета  категория



Пасище, мера с площ  32.799 дка /тридесет и два декара седемстотин 
деветдесет и девет квадратни метра/                                                           
трета  категория

Пасище, мера с площ  46.144 дка /четиридесет и шест декара сто четиридесет и 
четири квадратни метра/                                                            
трета  категория

Пасище, мера с площ  12.807 дка /дванадесет декара осемстотин и седем 
квадратни метра/                                                           
трета  категория

Пасище, мера с площ  35.002 дка тридесет и пет декара и два квадратни метра/                                                            
трета  категория

Пасище, мера с площ  60.544 дка /шестдесет декара петстотин четиридесет и 
четири квадратни метра/                                                            
трета  категория

Здравна служба                                                      
Масивна двуетажна сграда със ЗП 445 кв.м /четиристотин четиридесет и пет 
квадратни метра/ и РЗП 695 кв.м /шестстотин деветдесет и пет квадратни 
метра/, построена 1974 г.                       
Дворно място с площ 1 900 кв.м /хиляда и деветстотин квадратни метра/

9

1.Музей "Йордан Йовков"сграда със ЗП 220кв.м (двеста и двадесет квадратни 
метра) /едноетажна, полумас.к-ция, 1860г./ 
2.Сграда за "Музейна сбирка"със ЗП 135кв.м (сто тридесет и пет квадратни 
метра/ /едноетажна, полумас.к-ция, 1896г./ и Дворно място с площ  6 900 кв.м 
/шест хиляди и деветстотин квадратни метра/

2

Дворно място с площ   3 807 кв.м /три хиляди осемстотин и седем квадратни 
метра/  Общежитие за 200 ученика, ЗП 506.86 кв.м, 4 етажа, масивна 
конструкция

Със Заповед 
№655/30.06.2008г. 
е учредено право 
на преминаване 
(сервитут) за 
водопровод на 
"Симона 
Илиева"ЕООД 
гр.Добрич

86

Дворно място с площ   323 кв.м  /триста двадесет и три квадратни метра/ 86

Лятно кино с капацитет 530 места 
дворно място с площ 1 025 /хиляда двадесет и пет/ кв.м                           
сграда на два етажа със ЗП 31 /тридесет и един/ кв.м                             
сцена със ЗП 114 /сто и четиринадесет/ кв.м                                                    
година на построяване 1962 г.,                         
масивна конструкция

63



Пасище, мера  с  площ  277.753 /двеста седемдесет и седем дка седемстотин 
петдесет и три кв.м./ дка                                                   
четвърта  категория

Част от двуетажна сграда РЗП 174.80 /сто седемдесет и четири цяло и 
осемдесет/ кв.м 
/103.20 /сто и три цяло и двадесет/ кв.м на ІІ ет. плюс 71.60 /седемдесет и едно 
цяло и шестдесет/ кв.м вход, пристройка на І ет./ - 0.1975 ид.ч от общи части на 
сградата

19

Лятно кино с капацитет 530 места, дворно място с площ 1 025 /хиляда двадесет 
и пет/ кв.м, сграда на два етажа със ЗП 31 /тридесет и един/ кв.м, сцена със ЗП 
114 /сто и четиринадесет/ кв.м, година на построяване 1962 г., масивна 
конструкция

63

Двуетажна масивна сграда - читалище със ЗП 476 /четиристотин седемдесет и 
шест/ кв.м, построена 1972г.  и  Дворно място с площ  1 400 /хиляда и 
четиристотин/ кв.м

34

Пасище, мера с площ  48.030 /четиридесет и осем декара и тридесет кв.м./ дка                                                  
четвърта категория

Пасище, мера с площ  13.621 /тринадесет декара шестстотин двадесет и един 
кв.м./ дка                                                  
втора категория

Пасище, мера с площ  5.059 /пет декара и петдесет и девет кв.м./ дка                                                  
втора категория

Пасище, мера с площ  17.833 /седемнадесет декара осемстотин тридесет и три 
кв.м./ дка                                                  
втора категория

Пасище, мера с площ  18.861 /осемнадесет декара осемстотин шестдесет и 
един кв.м./ дка                                                  
втора категория

Пасище, мера с площ  0.312 /нула декара триста и дванадесет кв.м./ дка                                                  
седма категория

Пасище, мера с площ  222.455 /двеста двадесет и два декара четиристотин 
петдесет и пет/ дка                                                  
седма категория



Пасище, мера с площ  460.380 /четиристотин и шестдесет декара триста и 
осемдесет кв.м./ дка 
четвърта  категория

Пасище, мера с площ  37.687 /тридесет и седем декара шестстотин осемдесет и 
седем кв.м./ дка
четвърта  категория
Пасище, мера  с  площ  130.647 /сто и тридесет декара шестстотин четиридесет 
и седем кв.м./ дка 
трета  категория

Здравна служба-масивна двуетажна сграда със ЗП 445 /четиристотин 
четиридесет и пет/ кв.м  и РЗП 695 /шестстотин деветдесет и пет/ кв.м, 
построена 1974г. и дворно място с площ 1 900 /хиляда и деветстотин/ кв.м

9

Комплекс Басейна:
1.Сграда на 1 ет., мас.констр.,реконстр.ЗП 70 /седемдесет/ кв.м - 2009г., 
ЗП/стара част/ 158 /сто петдесет и осем/ кв.м постр. 1973г., обща ЗП 228 
/двеста двадесет и осем/ кв.м;
2.Маш.помещение/п.станция/ със ЗП 62 /шестдесет и два/ кв.м, постр.2009г.; 
3.Плувен басейн;
4.Дворно място с площ 1 776 /хиляда седемстотин седемдесет и шест/ кв.м

95

Земя с площ 8 000 кв.м и  Сграда/бивша гранична застава/ със ЗП 262 кв.м, 1 
етаж, масивна констр., построена 1960г.

Читалище - масивна двуетажна сграда със ЗП 765 /седемстотин шестдесет и 
пет/ кв.м и Дворно място с площ 1 800 /хиляда и осемстотин/ кв.м

27

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 0.423 /нула декара четиристотин 
двадесет и три кв.м./ дка,
трета категория

Земеделска земя с НТП "пасище,мера" с площ 109.371 /сто и девет декара 
триста седемдесет и един кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Пасище, мера"  с  площ 73.004 /седемдесет и три 
декара и четири кв.м./ дка, трета категория



Земеделска земя с НТП "Пасище, мера"  с  площ 30.477 /тридесет декара 
четиристотин седемдесет и седем кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Пасище, мера"  с  площ 21.904 /двадесет и един 
декара деветстотин и четири кв.м./ дка, трета категория

Сграда за админ.нужди - кметство, 1-ет., мас.к-ция ЗП 59.89 /петдесет и девет 
цяло осемдесет и девет/ кв.м
Дворно място с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м

15

Сграда - здравна служба, 2 етажа,масивна  к-ция, ЗП 161 /сто шестдесет и 
един/ кв.м, РЗП 322 /триста двадесет и два/ кв.м. Гараж- ЗП 29 /двадесет и 
девет/ кв.м.
Дворно място с площ 1070 /хиляда и седемдесет/ кв.м

37

Земеделска земя с  НТП  "пасище,мера"  с  площ 109.426 /сто и девет декара 
четиристотин двадесет и шест/ дка, трета категория

Земеделска земя с  НТП  "пасище,мера"  с  площ 0.368 /нула декара триста 
шестдесет и осем кв.м./ дка, трета категория

Пасище, мера с  площ 22.877 /двадесет и два декара осемстотин седемдесет и 
седем кв.м./ дка, 
четвърта   категория

Пасище, мера с  площ 3.298 /три декара двеста деветдесет и осем кв.м./ дка, 
четвърта   категория



Пасище, мера с  площ 23.374 /двадесет и три декара триста седемдесет и 
четири кв.м./ дка, 
четвърта   категория

Дворно място с площ 1110 /хиляда сто и десет/ кв.м Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината.

36

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 4.948 дка /четири декара 
деветстотин четиридесет и осем кв.м./, трета категория

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 19.135 дка /деветнадесет 
декара сто тридесет и пет кв.м./, трета категория

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 4.184 дка /четири декара сто 
осемдесет и четири кв.м./ 
трета категория

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 49.405 дка /четиридесет и девет 
декара четиристотин и пет кв.м./, трета категория

Комплекс Басейна:
1.Сграда на 1 ет., със ЗП 70 /седемдесет/ кв.м, мас.конструкция, 
реконструирана - 2009г., построена -1973г.
2.Сграда на 1 ет., със ЗП 330.20 /триста и тридесет цяло и двадесет/ кв.м, 
мас.конструкция,  реконструирана  - 2011г., построена -1973г.
3.Маш.помещение/п.станция/ със ЗП 62 /шестдесет и два/ кв.м, постр.2009г.; 
4.Плувен басейн с обем 380 куб.м;
5.Дворно място с площ 1 776 кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета  на 
общината. 

95



1.Втори и трети етаж от масивна триетажна сграда с РЗП 447 /четиристотин 
четиридесет и седем/ кв.м. и 447/613 / четиристотин четиридесет и седем върху 
шестстотин и тринадесет/ ид.ч. от общ.части на сградата.
2.Помещения със стопанско и обслужващо предназначение - сутерен/изба със 
ЗП 217.24 /двеста и седемнадесет цяло и двадесет и четири/ кв.м.
3.Сградата е построена през 1985г. 
4.Дворно място - общо застроено и незастроено - 594/740 /петстотин 
деветдесет и четири върху седемстотин и четиридесет/ ид.ч. от УПИ №VII-БКС, 
целият с площ 740 /седемстотин и четиридесет/ кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината.

101

Исторически музей представляващ:
1.Масивна сграда на 1 /един/ етаж с 2 нива със ЗП 254.20 /двеста петдесет и 
четири и двадесет/ кв.м., зала за експозиции със ЗП 243.50 /двеста четиридесет 
и три и петдесет/ кв.м. в сутерена.
Сградата е построена през 1985г.
2.Дворно място с площ 2 800 /две хиляди и осемстотин/ кв.м

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

100

1. Масивна едноетажна сграда за тъжни обреди и за охрана
със ЗП 60 /шестдесет/ кв.м.
2. Терен, отреден по ПУП, за обслужващи дейности с площ 1 798 /хиляда 
седемстотин деветдесет и осем/ кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

159

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 9.952 дка /девет декара 
деветстотин петдесет и два кв.м./, 
трета категория

1. Масивна двуетажна сграда със ЗП 352.85 /триста петдесет и две цяло и 
осемдесет и пет/ кв.м. и РЗП 756.23 /седемстотин петдесет и шест цяло и 
двадесет и три/ кв.м., 
построена през 1984г.
2. Спортен терен - Стадион с площ  24 500 /двадесет и четири хиляди и 
петстотин/ кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

6

1. Сграда за административни нужди - Кметство - ЗП 118 /сто и осемнадесет/ 
кв.м. - 0.4937 ид.ч. от общите части на сградата, цялата с площ 239 /двеста 
тридесет и девет/ кв.м. - построена през 1956г.
2. Дворно място с площ 520 /петстотин и двадесет/ кв.м. -0.4952 ид.ч. от УПИ 
№XIV целия с площ 1050 /хиляда и петдесет/ кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

11

1. Сграда за административни нужди - Кметство /целия II-ри етаж от двуетажна 
масивна сграда/ със ЗП 140 /сто и четиридесет/ кв.м. и заедно с припадащите 
се 68.2894% ид.ч. от общ.части на сградата.
2. Дворно място с площ 1 478 кв.м. /хиляда четиристотин седемдесет и осем/ 
кв.м. - 0.6827 ид.ч. от УПИ №XVII, целият с площ 2 165 /две хиляди сто 
шестдесет и пет/ кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

34

Земеделска земя с НТП "пасище" с площ 315 193 /триста и петнадесет хиляди 
сто деветдесет и три/ кв.м., 
трета категория



Земеделска земя с НТП "пасище" с площ 14 961 /четиринадесет хиляди 
деветстотин шестдесет и един/ кв.м., 
трета категория

Земеделска земя с НТП "пасище" с площ 142 672 /сто четиридесет и две хиляди 
шестстотин седемдесет и два/ кв.м., 
трета категория

Земеделска земя с НТП "пасище" с площ 32 247 /тридесет и две хиляди двеста 
четиридесет и седем/ кв.м., 
трета категория

Дворно място с площ 5 620/пет хиляди шестстотин и двадесет /кв.м Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

158

Конна база-масивна едноетажна сграда със ЗП 870/осемстотин и 
седемдесет/кв.м.,  построена през 1989г.
Дворно място с площ 12 665/дванадесет   хиляди шестстотин шестдесет  и 
пет/кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

158

Дворно място с площ 5 620/пет хиляди шестстотин и двадесет /кв.м Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

158

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 1.766 дка /един декар 
седемстотин шестдесет и шест кв.м./,
трета категория

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 15.378 дка /петнадесет декара 
триста седемдесет и осем кв.м./,
трета категория

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.



Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 39.612 дка /тридесет и девет декара 
шестстотин и дванадесет кв.м/

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

Масивна двуетажна сграда - читалище със ЗП 319 /триста и деветнадесет/ кв.м. 
и РЗП 390.50 /триста и деветдесет цяло и петдесет/ кв.м  
Дворно място с площ 2 750 /две хиляди седемстотин и петдесет/ кв.м

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

31

Пасище, мера с площ 23,449 /двадесет и три декара четиристотин четиридесет 
и девет квадратни метра/ дка, трета категория

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

Др.селскостопанска територия с площ 48,155 /четиридесет и осем декара сто 
петдесет и пет квадратни метра/ дка, трета категория

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

Пасище, мера с площ 75,234 /седемдесет и пет декара двеста тридесет и 
четири квадратни метра/ дка, трета категория

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 3.014 дка /три декара и 
четиринадесет кв.м./, трета категория
Селскостопанска сграда - Овчарник със ЗП 100 /сто/ кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.



Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 222.349 дка /двеста двадесет и 
два декара триста четиринадесет и девет кв.м./, трета категория

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

Сграда /бивша мелница/-масивна,  двуетажна със  РЗП 397/триста  деветдесет 
и седем/кв.м,  І - етаж със ЗП-270кв.м,
ІІ- етаж със ЗП - 127кв.м
Дворно място с площ  4 120/четири хиляди  сто  и двадесет/кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
Генерал Тошево.

7

Урегулиран поземлен имот за стопански и други дейности с площ 3 980 / три 
хиляди деветстотин и осемдесет / кв.м

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево

12

Урегулиран поземлен имот отреден за озеленяване с площ 1 850 / хиляда 
осемстотин и петдесет  / кв.м

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

12

Сграда със ЗП 144 /сто  четиридесет и четири/ кв.м., едноетажна, полумасивна.
Дворно място с площ  3 300кв.м./три хиляди и триста/ кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

33

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ  12.879 дка / дванадесет хиляди 
осемстотин седемдесет и девет /дка

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ  27.152 дка / двадесет и седем 
хиляди сто петдесет и два/дка

1.Сграда за административни нужди-Кметство със ЗП 235 /двеста тридесет и 
пет/ кв.м.,едноетажна,построена през 1955г. 2.
2.Дворно място с площ 3440 / три хиляди четиристотин четиридесет/ кв.м.

Имотът се 
упралява от кмета 
на общината на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС

1

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 18,368 дка / осемнадесет декара 
триста шестдесет и осем кв.м. /, трета категория

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС



Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 48,155 дка, трета категория Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 11820 / единадесет хиляди осемстотин и двадесет / кв.м и 
масивна двуетажна сграда - читалище със застроена площ 360 кв.м

3

Дворно място с площ 1200 / хиляда и двеста / кв.м 3

1. Масивна едноетажна сграда - Кметство,  със ЗП 255 /двеста  петдесет и пет/ 
кв.м.,  строена през 1958г.
2. Дворно място с площ 7 560 кв.м. /седем хиляди  петстотин  и шестдесет / 
кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

9

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 11.100дка /единадесет декара и 
сто квадратни метра/, трета категория

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината, на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 11 820кв.м./единадесет хиляди осемстотин и двадесет 
квадратни метра/ и масивна двуетажна сграда - читалище със ЗП 
360кв.м./триста и шестдесет квадратни метра/, построена през 1969год.

3

Парк с площ 5000кв.м /пет хиляди квадратни метра/ и Паметник на загиналите 
във войните

35



Земеделска земя с НТП "Пасище, мера" с площ 30,485 /тридесет декара 
четиристотин осемдесет и пет квадратни метра/декара, четвърта  категория.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Пасище, мера" с площ 8,030 /осем декара и тридесет 
квадратни метра/декара, четвърта  категория.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Пасище, мера" с площ 148,541 /сто четиридесет и 
осем декара петстотин четиридесет и един квадратен метър/декара, трета  
категория.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Пасище, мера" с площ 37,453 /тридесет и седем 
декара четиристотин петдесет и три квадратни метра/декара, трета  категория.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС.



Земеделска земя с НТП "Пасище, мера" с площ 300,986 /триста декара 
деветстотин осемдесет и шест квадратни метра/декара, трета  категория.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Пасище, мера" с площ 44.445 /четиридесет и четири 
декара четиристотин четиридесет и пет квадратни метра/ декара, трета 
категория.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Пасище, мера" с площ 169.076 /сто шестдесет и девет 
декара и седемдесет и шест квадратни метра/ декара, трета категория.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
Общината на 
основание чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Терен  с  площ 450 кв.м / четиристотин и петдесет квадратни метра /

Едноетажна  масивна сграда -Читалище, със ЗП 378/триста седемдесет и 
осем/кв.м, построена  през 1967г.
Дворно място с площ 4640/четири хиляди шестстотин и четиридесет /кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на Община 
гр.Генерал 
Тошево.

16



Административна сграда на 4 (четири) етажа със ЗП 1 392.51 (хиляда триста 
деветдесет и две цяло и петдесет и един) кв.м. и
РЗП 3 534.65 (три хиляди петстотин тридесет и четири цяло и шестдесет и пет) 
кв.м., масивна стоманобетонна конструкция.
Полуподземен етаж (помещения, санитарни възли, коридор и 
3 (три) гаража) със ЗП 1 199 (хиляда сто деветдесет и девет) кв.м.
Сградата е построена през 1987 г., ведно с отстъпеното право на строеж върху 
дворно място с площ 3 070 (три хиляди и седемдесет) кв.м.

Имотът се 
управлява от 
кмета на община 
Генерал Тошево 
на основание чл. 
12, ал. 5 от ЗОС.

63

Земеделска земя с НТП "Пасище, мера" с площ 259.192 дка /двеста петдесет и 
девет декара сто деветдесет и два квадратни метра/, десета категория

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
общината на 
основание чл. 12, 
ал. 5 от Закона за 
общинската 
собственост.

Гробище с площ 2.515 дка /два декара петстотин и петнадесет квадратни 
метра/, осма категория

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
общината на 
основание чл. 12, 
ал. 5 от Закона за 
общинската 
собственост.

Поземлен имот - гробище с площ 65.428 дка (шестдесет и пет декара 
четиристотин двадесет и осем квадратни метра), ведно с построената в него 
масивна едноетажна сграда за тъжни обреди и за охрана със ЗП 60 (шестдесет) 
кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
общината на 
основание чл. 12, 
ал. 5 от Закона за 
общинската 
собственост.

Масивна двуетажна сграда /Здравна служба/ със ЗП 310 (триста и десет) кв.м., 
построена 1967г.; 
Гараж със ЗП 18 (осемнадесет) кв.м., масивна конструкция; 
Дворно място с площ 1 510 (хиляда петстотин и десет) кв.м.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
общината на 
основание чл. 12, 
ал. 5 от Закона за 
общинската 
собственост.

31



Терен с площ 430 (четиристотин и тридесет) кв.м. 15

Земеделска земя с НТП "Депо за битови отпадъци" с площ 
37 915кв.м ( тридесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет квадратни 
метра), трета категория.

Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
общината на 
основание чл. 12, 
ал. 5 от Закона за 
общинската 
собственост.

Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 369 458 
(триста шестдесет 
и девет хиляди 
четиристотин 
петдесет и осем) 
кв.м., четвърта 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 161 605 
(сто шестдесет и 
една хиляди 
шестстотин и пет) 
кв.м., трета 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 37 785 
(тридесет и седем 
хиляди 
седемстотин 
осемдесет и пет) 
кв.м., пета 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.



Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 59 309.00 
(петдесет и девет 
хиляди триста и 
девет) кв.м., трета 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 406 310 
(четиристотин и 
шест хиляди 
триста и десет) 
кв.м., четвърта 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 188 725 
(сто осемдесет и 
осем хиляди 
седемстотин 
двадесет и пет) 
кв.м., трета 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 82 704 
(осемдесет и две 
хиляди 
седемстотин и 
четири) кв.м., пета 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 46 974 
(четиридесет и 
шест хиляди 
деветстотин 
седемдесет и 
четири) кв.м., 
трета категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.



Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 89 306 
(осемдесет и 
девет хиляди 
триста и шест) 
кв.м., трета 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Земеделска земя с 
НТП "ливада" с 
площ от 9 379 
(девет хиляди 
триста седемдесет 
и девет) кв.м., 
четвърта 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 485 002 
(четиристотин 
осемдесет и пет 
хиляди и два) 
кв.м., четвърта 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Земеделска земя с 
НТП "пасище" с 
площ от 61 659 
(шестдесет и една 
хиляди 
шестстотин 
петдесет и девет) 
кв.м., четвърта 
категория

Имотът се 
управлява 
от Кмета 
на 
Общината 
на 
основание 
чл.12, ал.5 
от ЗОС.



Парцел Поземлен имот 
№

Граници Разпореждания

пл.№84 съседи: пл.№722, 
пл.№719, пл.№718, 
пл.№717, пл.№1886, 
пл.№1885, пл.№694, 
ул."Ив.Вазов" и 
ул."Хр.Ботев"

I съседи: п.II, п.III-63, 
улица ОК 31-31, 
улица ОК 32-33, п.IV-
60 и улица ОК 15-20.

II-1805 съседи: пл.№1240, 
пл.1239, 
ул."Мургаш", 
пл.1246, пл.1245, 
пл.1243, пл.1242 и 
пл.1241

III 1058 съседи: 
ул."Г.С.Раковски", 
ул"В.Левски", 
пл.№934 - Костадин 
Георгиев 
Костадинов, 
хотелски комплекс

I 1908 съседи: ул."Васил 
Левски", 
ул."Г.С.Раковски" ( 
п.II - Музеен 
комплекс ), 
ул."Добруджа", 
ул."С.Румянцев"

II съседи: ул."Христо 
Ботев" ,
п.XII-664, IV-660, III-
659, XXIX-658, XXVIII-
656, XXVII-655, 
автогара, п.XXII-650, 
XXI-650, XVIII-648, 
XVII-647, XIII-646

С договор №ИП-05-2277/28.08.1996г. по реда 
на ЗППДОбП чрез търг е продадена 
"Нежилищна сграда" със ЗП 260.20 кв.м. за 
сумата 1 718 000.00лв.

I 14 съседи:
-от двете страни 
улици; парцел II-
общ; мера; 
-пл.№15 - празно 
дворно място



I 112, 114 съседи:
улица, сграда за 
администр.нужди на 
кметство 
с.Преселенци, 
парцел VI.

II 24 съседи:
от трите страни 
улици и парцели: I - 
25, и III - 23

VI 112, 113 съседи:
от три страни улици, 
парцел I - здравна 
служба, и парцел V 
пл.№113, кв.19

С договор №548/11.12.2008г. имота е 
продаден на Господин Танев Господинов от 
гр.Сливен, по реда на ЗПСК

VIII-188 съседи:
ул."Цар Симеон", 
парцел IX - пл.187 - 
Михаил Димитров 
Панчев,
парцел VII - пл.189 - 
Ангел Гойков 
Христов и двор на 
бившото ТКЗС.

С договор № 387/14.12.2004г. вписан под № 
90, рег.№5196/15.12.2004г. при ГТРС имотът е 
продаден на Янка Георгиева Попова за 
сумата от 6910лв по ЗОС чрез търг.

VII 633 съседи:
ул."Кирил и 
Методий", 
пл.№2059, 
ул."В.Априлов", 
квартална градинка, 
ДТБ -АД, 3-ет.ЖБ, 
поделение на 
гранични войски , 
пл.№1841, пл.№643, 
пл.№644, пл.№1842 
и частна фурна

XVIII-300 съседи:
улица, терен за 
озеленяване, парцел 
XIX, улица, парцел 
XX - 307, парцел XIV-
296, парцел XV-297, 
парцел XVI-298 и 
парцел XVII-299.

I съседи:
от двете страни 
улици, общ.жилищни 
парцели и парцел II 
за читалище и 
сграда от кметството 
с.Йовково.



I-31 съседи:
от двете страни 
улици, парцел II, 
пл.33, парцел VI, 
пл.32, магазин и 
комунално-битова 
сграда ( кметство ).

XIII съседи:
ул."М.Палаузов", 
парцел XIV - 225, 
парцел II - пл.224, 
парцел III - пл.223, 
парцел VI - пл.214, 
пл.215, пл.216, 
пл.217, парцел IX - 
пл.220, парцел  X - 
пл.221, парцел XI - 
пл.222, парцел XII - 
пл.226.

VII от двете страни 
улици, парцел VIII-
73, парцел XVIII-72, 
парцел V-72 и 
парцел XVII-67.

С договор №193/05.10.2004г.,вписан под 
№110, том IX, вх.рег.№4115/15.10.2004г ГТРС, 
имотът е продаден на Мариян Кирилов 
Алексиев на основание ЗОС чрез търг.

000041 №46-общ.мера 
(км.Росен), №38-
Гор.стоп.тер.(държ.з
еми), №39-общ.мера 
(км.Росен) и 
пуст.необр.земя 
(км.Росен)

път, трафопост, път, 
лагер "Мездра", 
почивна база Шабла

XVII от трите страни 
улици, Илия 
А.Георгиев XV-53, 
Иван П.Димов XVI-
54

XVII от двете страни 
улуци, п.XXII-общ, 
п.XIX-общ. и п.XXI

Отстъпено право на строеж:
ЦДГ с.Чернооково; основание - решение №5-
10/8.12.1999г. на Общ.съвет гр.Г.Тошево,на 
осн.чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.12 от ЗОС 
във връзкас чл.10 ал.3 от ЗНП

XII 184 ул."Червеноармейск
а", ул."Боряна", п.X-
185, п.IX - клуб



IV гараж 1 - ТДУ 
гр.Добрич - ДС 
Ген.Тошево, ЖБ, 
гараж №6 - Васил 
Димитров, двор на 
СОУ "Н.Й.Вапцаров"

II ул."В.Априлов" ( 
ул.Г.Димитров), 
ул."Д.Орлов" 
ул."Опълченска" 
(ул.Червеноармейск
а) , читалище

II 2024 ул."В.Априлов" 
(ул.Г.Димитров), 
ул."Д.Орлов", 
ул."Опълченска" 
(ул.Червеноармейск
а) и читалище 
"Светлина"

XXV 90 ул."Трети март" 
(М.Толбухин), 
ул."Ив.Вазов", 
пл.№91, улица ОК 
137 - ОК 138, 
ул."Й.Йовков"

ул."Дружба" ( 
"Вишинска") , имот 
пл.№641, имот 
пл.№1841 и парцел 
IV кв.63
"Трети март" 
(М.Толбухин) , ЖБ 
пл.№636, имот 
пл.№1841, СОУ 
"Н.Й.Вапцаров", 
Добруджанска 
търговска банка, ЖБ 
пл№1839

XI 378 от всички страни 
улици

XI от четири страни 
улици

Съгл.решение №5-10/23.12.99г. на ОбС 
гр.Г.Тошево и на основание чл.21 ал.1 т.8  от 
ЗМСМА и чл.12 от ЗОС, във връзка  с чл.10, 
ал.3  от ЗНП, сградата на ЦДГ с.Спасово се 
предоставя за безвъзмездно ползване на ЦДГ 
с.Спасово



X И XI от двете страни 
улици, 
общ.дв.място, 
парцел XII-143, 
парцел XIII-143 и 
парцел XIV-142

Съгл.реш.№5-10/23.12.99г. на ОбС 
гр.Г.Тошево и на основание чл.21 ал.1 т.8 от 
ЗМСМА и чл.12 от ЗОС във връзка с чл.10 
ал.3 от ЗНП сградата на ЦДГ с.Люляково се 
предоставя за безвъзмедно ползване на ЦДГ 
с.Люляково

I ул."Червеноармейск
а", ул."Славянска", 
ОДЗ, Читалище, 
парцел XIII-
озеленяване

Съгл.реш.№5-10/23.12.99г. на ОбС гр. 
Г.Тошево  и основание чл.21 ал.1 т.8 от 
ЗМСМА  и чл.12 от ЗОС във връзка с чл.10 
ал.3 от ЗНП сградата и дворн.място на 
ОУ"Хр.Ботев" с.Кардам се предоставя за 
безвъзмездно ползване от ОУ"Хр.Ботев" 
с.Кардам.

III 580 читалище, 
административна 
сграда на общината, 
улица и общинско 
място

VII от двете страни 
улици, читалище, 
църква и парцел VI-
212

Съгл.реш.№5-10/23.12.1999г. на ОбС 
гр.Ген.Тошево и на осн.чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА и чл.12 от ЗОС, във връзка с чл.10 , 
ал.3 от ЗНП имотът се предоставя за 
безвъзмездно ползване на ОУ с.Люляково

I от двете страни 
улици, парцел X-61 и 
парцел II-62

XXVI ул."Трети март" 
(М.Толбухин), 
ул."Дружба", парцел 
XXIV-1843, парцел 
XXV-652, кв.83 и 
автогара

I от двете страни 
улица, парцел VI-32, 
парцел VIII-магазин,  
парцел IX-общ.

VII от три стран иулици, 
парцел.VIII-магазин 
и парцел IX-общ.

III улица, автоспирка, 
парцел IV-90 и 
парцел II-169

I от двете страни 
улици, парцел II-общ 
и парцел III-221

VIII от двете страни 
улици, парцел II-391, 
парцел VII-388 и 
парцел IX-384



XXV 90 "Трети март" 
(М.Толбухин), 
ул."Ив.Вазов", 
пл.№91, улица ОК 
137- ОК 138, 
ул."Й.Йовков"

XXV 90 ул."Трети март" 
(М.Толбухин), 
ул."Ив.Вазов", 
пл.№91, улица ОК 
137-138 и 
ул."Й.Йовков"

I ул."Д. Благоев" , 
ул."Г.С.Раковски", 
жил.комплекс, 
ул."В.Априлов" 
/Г.Димитров/

С дог.№175/24.04.08г. е учредено право на 
пристрояване с площ 9,76кв.м. на Антоанета 
Нанева Касабова от гр.Варна по реда на ЗОС

III 627 ул."Васил Априлов" 
("Г.Димитров"), 
ул."Трети 
март"/М.Толбухин/, 2-
ет.сграда на РПК, 
лятно кино и 
читалище 
"Светлина"

I-179 от две страни улици, 
парцел II-186, 
парцел III-187 и 
парцел IV-179 в 
кв.48

329 улица, парцел III-
330, парцел I - 328 и 
пл.№326

I от две страни улици, 
парцел II-общ и 
парцел - III-221

XI от трите страни 
улици, парцели III и 
IV-8.
Север и запад - поле
Изток - старо 
училище
Юг - здравен пункт



XV шосе, улица, Йордан 
Недев, Георги 
Костов и Иван 
Ст.Енчев

VII И VI 218 и 217 улица, здравен дом, 
болница

I от трите страни 
улици и парцели II-
133, III-130, IV-130, V-
132, VI-132, VII-132, 
VIII-129

III улица, парцел XXX, 
XXXI /автоспирка/, 
парцел IV-90 и II-
169.

II от две страни улици, 
парцели общински 
V,IV,III,I, общинска 
мера

Сградата е съборена съгл.Заповед 
№862/05.10.2001г.

000151 № 000154 - 
територия ЕИРВМ
№ 000144 - полски 
път
№ 000412 - полски 
път
№ 000158 - местен 
път

XII ул."Червеноармейск
а", ул."Боряна", 
парцели X-185 и IX-
клуб

I-287 287 ул."Независимост", 
ул."Д.Михайлов", 
ул."Рила" и 
ул."Витоша"

I от двете страни 
улици и пл.№24 и 30

I-137 ул."Червеноармейск
а", ул."Гранична" и 
нива

север и запад - поле, 
изток - училище, юг - 
здравен пункт

С дог. №719/23.09.2015г., имотът е продаден 
на АГРАРЕН НАУЧНО-ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК 
„ДОБРУДЖА” ЕАД, гр.София.

север - поле, юг - 
общежитие, запад - 
училище , изток - 
пояс и път

С договор №386/11.10.2017г. имота е 
продаден на "Аграрен научно-индустриален 
парк Добруджа" ЕАД, гр.София.      



XII 627 ул."Васил Априлов", 
ул."Трети март", 2-
ет.сграда на РПК, 
лятно кино и 
читалище 
"Светлина"

II от трите страни 
улици и парцел I

I от трите страни 
улици и парцели II-
133, III-130, IV-130, V-
132, VI-132 и VII-132.

X от двете страни 
улици и парцели XI, 
VII-80, VIII-80, IX-79

XI от трите страни 
улици и парцели VII-
265, VIII-262, IX-261, 
X-261.

I-272 главна улица от ОК 
64 - ОК 23, улица от 
ОК 23 - ОК 27 и път

XIII 630 ул."Васил Априлов" 
("Г.Димитров"), 
Общинска 
администрация, 
лятно кино и градски 
парк

I от две страни улици, 
площад и 
кметството

X от двете страни 
улици, парцел IV-42, 
парцел XI-139, 
парцел XIII-140

I улица, парцел XI-
185, имот с 
пл.№184, парцел XI-
192, кв.35



VIII-218 от две страни улици, 
парцел VII. парцел 
IX - църква

III от четирите страни 
улици и парцел II

XVI Обслужваща улица с 
ОК 151-147А, 
обслужваща улица с 
ОК 147А-148, 
обслужваща улица с 
ОК 148-148А, парцел 
IX, парцел XV всички 
в кв.63.

от четирите страни 
улици

V улица, парцели IV, 
XI-214, III-213, XI-186 
и културен дом

XI главна улица, 
автоспирка, п.VIII-
читалище, п.VII-
бивше училище, 
улица

IV главна улица, 
площад, 
п.VI/двуетажна 
сграда на бивше 
ТКЗС/, п.VII-27, п.VIII-
27 и п.III

000277 имот №000276, 
№000279 и №000287

000058 имот №000029, 
№000059, №000060, 
№023001

020004 имот №020005 и 
№020014

000034 имот №013004, 
№020014, №000032, 
№000035, №000028

000035 имот №000036, 
№000037, №106001 
и №107002.



000064 имот №000063, 
№109003, №000066, 
№000061 и 
№011001.

000166 имот №000168, 
№000167 и 
№000165.

000076 имот №061002, 
№000149 и №061027

000067 имот №066004, 
№000048, №066002, 
№066012 и 
№066014.

XII 239 парцел IV-238, 
пл.№234 и от три 
страни улица

VIII парцел XII, парцел III 
и от две страни 
улица

XI парцел XII-86, 
парцел X-84 и от две 
страни улица

II парцел I и от три 
страни улица

IX парцел VII-17, 
парцел VI-18 и от 
три страни улица

VII 633 парцели VII-озел., I-
632, IV-1839, XV-634, 
V-2059 и от три 
страни улица

I парцели XII-145, 
парцел II-152 и от 
две страни улица

VI-ЧИТАЛИЩЕ парцел I-селсъвет, 
парцел II-63, парцел 
VII-фурна и улица

XIII-КУЛТ.ДОМ парцели I-общ., II-
общ., XIV-зелени 
площи, XII-селсъвет, 
поща и от две 
страни улица



IV парцели I-53, XI-53, 
III-36 и от две страни 
улица

X парцели IX-62, VIII-
71, IX-общ. и от две 
страни улица

VIII-КУЛТУРЕН ДОМ парцел VII-49 и от 
три страни улици

XII парцел XIV-
кметство, парцел XIII-
186, парцел X-185 и 
от две страни улица.

VI парцел V и от три 
страни улица

V парцел II-9, парцел I-
9 и от три страни 
улица

II парцел I, парцел III-
общ, парцел V-22

XI от трите страни 
улици и парцели VII-
265, VIII-262, IX-261, 
X-261

XI парцели X, IX-общ, 
XIV-142, XIII-143, XII-
143 и улица

XV-278 парцел XIV-283, 
парцел VI-277, 
парцел VII-279 и 
улица

XXV 90 ул."Трети март", 
ул."Ив.Вазов", 
пл.091, улица ОК 
137-138 и 
ул."Й.Йовков"

VII-633 двуетажна сграда за 
учебни работилници, 
училищна сграда и 
баскетболни игрища

IV парцели III-62, V-58 
и от две страни 
улица

II-ПАРК парцели I, III-153, IV 
и от две страни 
улица



УПИ II УПИ XIII-140, III-140 
и IV-142 и улица

86 поземлени имоти 
№87, №91, №90 и 
улица

УПИ ІХ поземлен имот V и 
от три страни улица

УПИ X УПИ XI-139, XIII-140, 
II-детска градина и 
от две страни улица

XVI УПИ XXVII-49, IX-67, 
X-67, XI-66, XII-66, 
XV-65  и от две 
страни улица

УПИ I от всички страни 
улица

УПИ X УПИ I и от две 
страни улица

000278 имот №000279

УПИ III УПИ II, УПИ I и от 
две страни улица

УПИ I ПИ №285, ПИ №265 
и от две страни 
улица

УПИ II търговска сграда, 
парцел I-читалище и 
от две страни улица

УПИ I-97 улици "Гоце 
Делчев", "Ангел 
Кънчев" и "Цар 
Борис"

УПИ V улица, УПИ V-90, 
УПИ II-91, УПИ VII-
91 и УПИ IV-93

УПИ I от три страни улица, 
УПИ II-общ и УПИ 
VIII-266

83 от всички страни 
общинска мера

60 от три страни улица 
и общинска мера

9 улица, УПИ IX-общ, 
VI-общ, XI-8 и XII-
общ

66 от две страни улица, 
УПИ II-общ и X-общ

000043 имот №044001 и път 
№000042

000084 път №000089, 
пасище, мера 
№000083 и имот 
№023022



008003 път №009002, 
пасище, мера 
№023004, имот 
№023005, имот 
№023009 и пасище, 
мера №008002

000137 път №000132 и 
пасище, мера 
№000170

012008 път №011004, имот 
№011005 и пасище, 
мера №012002

000043 път №000042, 
пасище, мера 
№000051, №079101, 
№079208, 079207, 
№000003 и имот 
№050001

00043 пасище, мера 
№108003

000302 път IVкл.№000045, 
имот №113034, 
№113033, имот 
№113017 и имот 
№113006

000073 имот №074113, 
№074114, №074118, 
№074119, №074120, 
№000072, №000057 
и път №074157

000235 имот №022003

000094 път №000177, имот 
№093022, №093021, 
№000077, №095007, 
№174007 и №102001

000041 път №000086 и 
пасище, мера 
№000034

000031 имот №047001

000158 пасище, мера 
№000123

000064 път №000063, имот 
№013020 и имот 
№013013

000028 пасище, мера 
№000027

000079 пасище, мера 
№000061

000084 път №000082, 
пасище, мера 
№000086 и имот 
№000085

000061 път №000060, имот 
№000062 и имот 
№000043



000088 път №000087, имот 
№038001, имот 
№038018 и имот 
№038017

000065 имот №055017

000078 пасище, мера 
№000056

000034 пасище, мера 
№000039, имот 
№000035 и имот 
№000045

000054 пасище, мера 
№000052 и път 
№000061

050008 имот №050007, имот 
№050009, имот 
№050021 и имот 
№050012

045002 пасище, мера 
№045005

000046 пасище, мера 
№000059 и път 
№000202

XXV ул."Трети март", 
ул."Ив.Вазов", УПИ 
XXIII-91, улица ОК 
137-138 и 
ул."Й.Йовков"

000321 път №000281, имот 
№000325, имот 
№000322 и имот 
№000320

кад.№9631 /по 
ФАР/

североизток - частни 
и обществени ПИ, 
югоизток - ул."Трети 
март", югозапад - 
частни и 
обществ.ПИ и 
северозапад - 
кв.Пастир

кад.№9661 /по 
ФАР/

североизток - частни 
и обществени ПИ, 
югоизток - 
ул."Хр.Минчев", 
югозапад - частни и 
обществени ПИ и 
северозапад - 
ул."Трети март"

кад №9633 /по 
ФАР/

Север - ул."Янтра"
Изток - Ветеринарна 
лечебница и дере
Юг - дере
Запад - частни ПИ



000229 имот №000231 и 
имот №000212

I-У-ЩЕ УПИ ІІ-133, УПИ VІ-
132 и училищна 
сграда

I-У-ЩЕ от три страни улица, 
УПИ №ІІ-133, №VІ-
132, №V-132, №ІV-
130, №ІІІ-130 и №VІІІ-
129

кад.№9527 /по 
ФАР/

север - частни ПИ 
кв.15 и кв.14; изток -
Държавен резерв; юг 
- жилищни блокове 
кв.38; запад - 
ул."Опълченска"

кад.№9600 /по 
ФАР/

север -жилищни ПИ 
кв.89; изток -
ул."В.Априлов"; юг - 
жилищни ПИ кв.96; 
запад - 
ул."П.Д.Петков"

кад.№9601 /по 
ФАР/

север -частни ПИ 
кв.96 и 
ул."В.Левски"; изток -
частни ПИ кв.97; юг - 
частни ПИ кв.97 и 
ул."Добруджа"; 
запад - частни ПИ 
кв.96

от всички страни 
частни ПИ кв.89 и 
ул."В.Левски"
от всички страни 
частни поземлени 
имоти
от всички страни 
частни поземлени 
имоти

000003 имоти: №001006, 
№000001, №000007,  
№000008,  №002001 
и ......

000008 имоти: №003024, 
№003023, №003006,  
№003007,  №000010 
и ......

000012 имоти :№000033, 
№005004, №005028,  
№005027,  №005067 
и ......



227008 имоти: №227002, 
№227503, №227502,  
№227009,  №000212

000017 имот: №420003, 
№005072, №005054,  
№005055,  №005056  
и ......

000018 имоти:  №004004, 
№004041, №004046,  
№000017,  №420003 
и ......

000030 имоти :№008021, 
№008020, №008006,  
№008019,  №008017  
и ......

000033 имоти :№000118, 
№000185, №000354,  
№028014

000041 имоти :№000043, 
№000075, №00074,  
№016077,  №016045 
и ......

000045 имоти: №000044, 
№000046, №000069,  
№014035,  №014034 
и ......

000058 имоти :№018004, 
№018003, №018002,  
№018021,  №018022 
и ......

000075 имоти :№000074, 
№000041, №000043,  
№000084,  №014086 
и ......

000077 имоти :№000075, 
№000079, №016092,  
№016019,  №016070 
и ......

000078 имоти :№000079, 
№000075, №000076,  
№000077,  №014085 
и ......

000079 имоти :№000078, 
№000077, №016092,  
№016017,  №000358 
и....

000083 имоти :№000046, 
№000086, №000091,  
№014026,  №014027 
и ......

000084 имоти :№000075, 
№014086, №014031,  
№014032,  №014055 
и .....



000081 имоти :№000411, 
№014020, №014064,  
№014065,  №014066 
и ......

000082 имоти :№014054, 
№014037, №014038,  
№014039,  №014040 
и ......

000086 имоти :№00087, 
№000411, №014093,  
№014092,  №014091 
и ......

000087 имоти :№000111, 
№000046, №000086,  
№000411,  №000089 
и ......

000089 имоти :№00079, 
№00080, №000411,  
№00087,  №00088 и 
......

000091 имоти :№014091, 
№014070, №014026,  
№000083,  №000085 
и ......

000095 имоти :№000033, 
№016026, №016023,  
№016024,  №016060 
и ......

000097 имоти :№024056, 
№024079, №024080,  
№024021,  №024060 
и ......

000100 имоти :№024068, 
№024057, №024056,  
№000097,  №000164 
и ......

000101 имоти :№000103, 
№000100, №000164,  
№000169,  №041003 
и ......

000104 имоти :№000105, 
№041005, №041006,  
№041007,  №000169 
и ......

000111 имоти :№000107, 
№000046, №000087,  
№000089,  №000079 
и ......

000112 имоти :№000264, 
№000206, №000205,  
№000204,  №000116 
и ......



000115 имоти :№000120, 
№000112, №000116,  
№044006,  №000113

000121 имоти :№043026, 
№043027, №000125,  
№000505,  №000204 
и ......

000123 имоти :№028022, 
№028023, №028024,  
№028059,  №000128 
и ......

000128 имоти :№028043, 
№028044, №028045,  
№028042,  №028041 
и ......

000130 имоти :№000129, 
№000118, №000350,  
№026008,  №026007 
и ......

000136 имоти :№000135, 
№000380, №022032,  
№022033,  №022144 
и ......

000138 имоти :№000140, 
№038055, №000143,  
№000139,  №000412 
и ......

000143 имоти :№038055, 
№038023, №00139,  
№000138

000144 имоти :№000151, 
№000154, №000171,  
№038028,  №038015  
и ......

000148 имоти: №000059, 
№000370, №034001,  
№034002,  №034015 
и ......

000156 имоти :№000412, 
№000158, №040017,  
№000377,  №000155

000161 имоти :№000162, 
№000159, №000093,  
№000079

000162 имоти :№000161, 
№000159, №000160,  
№000163,  №000164  
и ......

000173 имоти: №000158, 
№000174 и №000264



000180 имоти :№059003, 
№000270, №060008,  
№000176

000193 имоти :№000194, 
№028031, №028030,  
№028029

000198 имоти :№000197, 
№000207, №000199,  
№000188

000208 имоти :№000207, 
№000209

000212 имоти :№227002, 
№000225, №000224,  
№000219,  №000217  
и ......

000215 имоти :№000217,  
№000214,  №000212,  
№000216

000220 имоти :№000218, 
№000224, №000219

000234 имоти :№032007, 
№032012, №032013,  
№235001,  №000389 
и №032008

000237 имоти :№000236, 
№235001, №000244,  
№000242

000238 имоти :№000236, 
№000389, №000239,  
№000240,  №000241 
и ......

000240 имоти :№049001, 
№000239, №000238,  
№000241,№000250 и 
.....

000245 имоти :№000244, 
№000207, №032006,  
№000247 и №000242

000251 имоти :№000240, 
№049001, №000390,  
№050001 и  ........

000252 имоти :№000247, 
№000207, №000253,  
№000256, №000299

000261 имоти: №000264, 
№000256, №000503, 
№000262, №000416



000269 имоти: №000282, 
№000268, №000264

000276 имоти: №000277, 
№000422, №000264, 
№000287

000291 имоти :№000292, 
№049007, №048010,  
№048009 и ........

000285 имоти :№000287, 
№000264, №000271,  
№000272

000325 имоти :№000321, 
№000322, №000324,  
№000270, №000281

Имотът е продаден с договор за продажба 
№220/01.09.2003г. на Петър Димитров 
Петров, ул."Ал.Стамболийски" 23, 
гр.Ген.Тошево

000421 имоти :№000271, 
№000272, №000281

000422 имоти :№000281, 
№000272, №000287,  
№000277 и........

000424 имоти :№000207, 
№000226, №227002,  
№227001 и №227504

000288 имоти :№047058, 
№047059, №047060,  
№047061, №047062 
и ....

168013 имоти :№168021, 
№168018, №168026,  
№168012  и .....

168029 имоти :№168030, 
№000169, №000165,  
№000166 и .....

000061 имоти: №000041, 
№000029, №000060 
и №000031

010001 имоти: №000064, 
№000063, №000062, 
№000060 и  
№000067

023001 имоти :№000060, 
№0000058, 
№000029,  №000053, 
№000054 и №000055

023002 имоти: №000053, 
№000029, №000041,  
№000049 и №105045



023003 имоти: №056006, 
№056008, №056005,  
№056008 и ........

023004 имоти :№000057, 
№000077, №000080,  
№000060

000025 имоти :№021006, 
№021002, №000012,  
№000026, №000107 
и .....

000027 имоти :№000026, 
№000107

000048 имоти :№000108, 
№000031, №047022

000097 имоти :№019001, 
№000268, №023007,  
№023029, №023011

000100 имоти :№000103, 
№000091, №022008,  
№022015, №022005, 
№022014

000102 имоти :№000031, 
№000108, №000106,  
№000108,  №000323

000105 имоти :№000091, 
№000099, №000108,

000123 имоти :№000251, 
№000159, №000251,  
№000158

000152 имоти :№000139, 
№000108, №000151,

000154 имоти 
:№000162,№000194, 
№000148,  №000108

000161 имоти :№000162, 
№000160, №000166

000194 имоти: №000139, 
№000148, №000154,  
№000162

000200 имоти: №000162, 
№000167, №000163,  
№000201 и .......

000219 имоти: №220025, 
№000310, №220005,  
№000309 и ............



000241 имоти: №000247, 
№000235, №233004,  
№233006 и 
.................

000322 имоти: №000061, 
№000320, №000055,  
№000108, №000057 
и №000064

126002 имоти: №000301, 
№000044, №000299,  
№000401  и ........

126001 имоти :№000301, 
№000065

125013 имоти :№000043, 
№000578, №125023,  
№125022

000569 имоти :№000267, 
№000299

000539 имоти :№000538, 
№000299,  №000267

000538 имоти :№000537, 
№000299, №000539,  
№000267

000524 имоти :№000299, 
№000523, №000265

000523 имоти :№000299, 
№000043, №000265,  
№000524

000417 имоти :№000157, 
№000416, №000299

000416 имоти :№000157, 
№000299, №000417

000415 имоти :№000157, 
№000414, №000299

000034 имоти :№000057, 
№000096, №000057,  
№000056, №000042, 
№036008, №036007

000412 имоти :№000157, 
№000299,  №000413

000411 имоти :№000157, 
№000410, №000299

000410 имоти :№000157, 
№000409, №000299,  
№000411

000407 имоти :№126002, 
№000406, №000299



000408 имоти :№126002, 
№000299, №000409

000406 имоти :№126002, 
№000405, №000299,  
№000407

000405 имоти :№126002, 
№000404, №000299 
и №000406

000402 имоти :№126002, 
№000401, №000299 
и №000403

000403 имоти :№126002, № 
000401и №000299

Със Заповед №851/13.08.07г. имота е отписан 
от актовата книга за недвижимите имоти, 
собственост на Христо Костов Петков.

000401 имоти :№126002, 
№000299 и №000402

000267 имоти :№000042, 
№111001, №000299,  
№000539   и .......

000266 имоти :№113022, 
№113023, №113024,  
№000041   и .......

000265 имоти :№000524, 
№000523, №113021,  
№113020 и ............

000264 Имоти: №000137, 
№000134, №000299

000263 имоти: №000204, 
№122032, №122015, 
№000137

000262 имоти: №000044. 
№000069, №000204, 
№000137

000239 имоти: №000238 и 
№000231

000233 имоти: №000231, 
№000238, №000213, 
№000203 и.....

000073 имоти: №074002, 
№074004, №074003, 
№074001 и.....

026004 имоти: №026003, 
№000033, №025010, 
№025005 и............

109001 имоти: №000024, 
№000054, №000230, 
№000008, №000009 
и...........



109002 имоти:№000024, 
№000221, №000067, 
№000065, №109003 
и.........

109003 имоти:№109002, 
№000065, №000066, 
№000064 и ..............

010012 имоти:000230,  
№000028, №000027, 
№010001  и .........

101007 имоти:№101012, 
№101032, №101027, 
№101029 и   .........

102003 имоти:№000027, 
№102008, 
№0000289, №000030    
и ........

107002 имоти:№000030, 
№000032, №000036, 
№000035    и 
..............

108012 имоти:№108028, 
№108027, №108039, 
№000048 и ..........

XV от две страни улица 
и УПИ №ХІІІ-60, УПИ 
№ХVІ и УПИ №ХІV-
118

V запад - улица; север - 
УПИ №ІV-118 и УПИ 
№ІІІ-57; изток - 
улица; юг - УПИ №VІ

000097 имоти: №000009, 
№011035 и №011034

000094 имоти: №000095, 
№000092, №000093, 
№000092 и №000096

000091 имоти: №000092 и 
№000090

000085 имоти: №000086, 
№000080, №000115 
и №000087

000098 имоти: №000009, 
№000095 и №000096

000101 имоти: №000095, 
№000100 и №000114

010009 имоти: №010006, 
№010031, №010032, 
№010033 и ........

000083 имоти: №020005, 
№000080, №000115, 
№025138 и ......



000075 имоти: №020003, 
№020004, №020005, 
№000080 и №000082

000071 имоти: №000061, 
№000062, №000115, 
№032090 и .........

000070 имоти: №000115, 
№000087, №038019, 
№000069 и ...........

000063 имоти: №000115, 
№031125, №000115, 
№030156 и ...............

000059 имоти: №000058 и 
№000060

000018 имоти: №005001 и 
№000009

I улица, УПИ ІІ, УПИ 
№ІІІ-63, УПИ №VІІІ-
общ и УПИ №VІІ-
общ

VII от две страни улица, 
общ.мера и УПИ №I

023003 имоти: №000040, 
№023019, №023018,  
№023017 и ..............

018008 имоти: №000016, 
№018001, №000049, 
№018009  и .......

017004 имоти: №000017, 
№017002, №000041, 
№017003 и №000049

012010 имоти: №033054, 
№033053, №033052, 
№033051 и ………

012009 имоти: №032029, 
№010016, №000053, 
№012002, №012003 
и ...........

010014 имоти: №000008, 
№010013, №000009, 
№000003 и ...........

010015 имоти: №000003, 
№000013, №032020 
и №000013

010017 имоти: №000006, 
№010001, №010010 
и  №000005



010011 имоти: №000005, 
№000004, №000032,  
№010001 и №000006

010012 имот №000005 и 
имот №000003

010013 имоти: №000008, 
№000003, №000009 
№010014

018006 имоти: №000046, 
№000001, №000033, 
№0180168  и  ….......

000034 имоти: №000037, 
№063037, №063038, 
№063106, №063107, 
№000037, №040109

019001 имоти:№000008, 
№000054, №000008. 
№000007  и   ...........

019003 имоти:№019001, 
№000001, №000046, 
№000052, №019004

019013 имоти:№040005, 
№019014, №019012, 
№019014 и  ............

000071 имоти: №000069, 
№000053, №000054

000072 имоти: №000088, 
№000074, №000130, 
№000053  и  .........

000097 имоти: №000068, 
№094001, №000098 
и №000088

000098 имоти: №000088, 
№000097, №000102, 
№000101 и №000099

000100 имоти: №000088, 
№000099, №087008 
и №000089

000102 имоти: №094001 и 
№000098



085021 имоти: №085022, 
№082008, №082009, 
№000058  и   .......

085022 имоти: №085021, 
№082008, 
№0872007, №082006  
и   .......

085023 имоти: №085024, 
№000084,  №085020, 
№085017  и  .....

000068 имоти: №000088, 
№000054, №000069, 
№000136  и  .....

003009 имоти:№000005, 
№003008, №000007, 
№000038 и  …..

003010 имот №000007

003008 имоти:№000007, 
№003009, №000005

003011 имоти: №0000007, 
№004008, №004009, 
№004010  и   …….

003012 имоти: №007001, 
№0000021, №000007 
и  №000016

008001 имоти: №000006, 
№002005, №000005, 
№003009 и   …….

009001 имоти: №000038, 
№000021, №009002 
и №000030

009003 имоти: №009002, 
№000021, №000033, 
№000040    и ….....

000048 имоти: №000034, 
№000081, №000059, 
№000088, №000062, 
№000093, №000067

018018 имоти: №000031, 
№018017, №018007, 
№018006  и  …..

020005 имоти: №020006, 
№000027, №000030, 
№000032  и   …….

017001 имоти: №000031, 
№000029, №000030, 
№000052 и..............



000105 имоти: полски път 
№000091, водоем - 
№000099 и жилищна 
територия - 
№000108

000046 имоти: №000059; 
№000049; №000047; 
№000049 ……….

север - главен път 
Кардам-Спасово 
улица от ОК 53-ОК 
59; 
изток -  улица ОК 59-
ОК93; 
юг - жилищни имоти, 
запад - улица ОК 53-
ОК 59

000043 имоти: №042002, 
№134007, №134006, 
№134005, №041111, 
№041112, №000111 
и ............

022002 имоти: №000502, 
№025001, №000504, 
№000505, №022005, 
№022004 .........

000033 имоти: №000028, 
№000012, №021002, 
№021001, №000053, 
№020001, 
№024057.....

051001 имоти: №050001, 
№050012, №068001, 
№068501, №068013, 
№068016, 
№068015........

057011 имоти: №057015, 
№057017, №057008, 
№057006, №057005, 
№050012, 
№050013........

000097 имоти: №000083, 
№124003, №000096

000064 имоти: №000055, 
№000063, №000061, 
№000062, №000138, 
№000066



000074 имоти: №000007, 
№004004, №004005, 
№004007, №000003, 
№052012, 
№005213....

000098 имоти: №000100, 
№000089, №082134, 
№082133, №082132, 
№000091, 
№000097....

000067 имоти: №018003, 
№018002, №000064, 
№000130, №000068, 
№018004

000077 имоти: №000076, 
№000129, №000131, 
№022016, №000080

000088 имоти: №023044, 
№023043, №023042, 
№023041, №000081, 
№094179, 
№094175...

000083 имоти: №000099, 
№000084, №023022

000081 имоти: №000089, 
№023022, №023021, 
№023041, №000088, 
№094179, №094178

000099 имоти: №000125, 
№000100, №000089, 
№000083, №023022

000102 имоти: №000100, 
№000125, №030024, 
№000101

000079 имоти: №000040, 
№000080, №000089, 
№000095, №000097, 
№011007, №011006

000078 имоти: №000068, 
№000201

000146 имоти: №000138, 
№000139, №000357, 
№000144

057003 имоти: №057001, 
№000056, №000058, 
№057002



057004 имоти: №000056, 
№000058, №057001

000035 имоти: №000034, 
5342/н, 5342/о, 
5342/п

057005 имоти: №000056, 
№057001

028009 имоти: №028020, 
№028011, №028017, 
№000141, №000139

027008 имоти: №000141, 
№027025, №027010, 
№000139

000054 имоти: №000053, 
№000052, №000051, 
№031001, №000050, 
№000060, 
№000061.........

000131 имоти: №000137, 
№000139, №039007, 
№000229, №000137, 
№000228, 
№000227........

000198 имоти: №000067, 
№000065, №000069, 
№000070, №000072, 
№000068

000170 имоти: №000132, 
№000139, №000138, 
№000136, №136104, 
№136105, 
№000134.........

000124 имоти: №000098, 
№000123, №000125, 
№000126, №000127

000121 имоти: №000130, 
№000138, №000093, 
№000122, №000098

000114 имоти: №000115, 
№000138, №000130, 
№000119, №000120, 
№000098, 
№000097.....

000112 имоти: №000097, 
№024001

000086 имоти: №000084, 
№000091, №000088, 
№000090



000085 имоти: №000084, 
№000090, №000087, 
№017013, №000093

000080 имоти: №015049, 
№015050, №015032, 
№000082, №016037, 
№016036, 
№016035.......

000073 имоти: №000072, 
№000070, №000076, 
№015001, №015003, 
№015004, 
№015042.........

000071 имоти: №000138, 
№000072, №000093

000095 имоти: №000096, 
№120003, №120001

000092 имоти: №000083, 
№000087, №119053, 
№119014, №000100, 
№124002, №124003

128001 имоти: №000206, 
№000205

129002 имоти: №000090, 
№000083, №000096, 
№129001, №000206

127012 имоти: №089004, 
№089005, №089006, 
№089007, №000086, 
№127008, 
№127009.......

120006 имоти: №120005

120003 имоти: №000096, 
№124003, №000100, 
№000204, №000203, 
№000209, 
№120002.......

VIII-ОЗЕЛ ул."Трети март", 
ул."В.Априлов", УПИ 
№VII-СОУ, УПИ 
№632 и обслужваща 
улица ОК 225б - ОК 
225а

120001 имоти: №000208, 
№000093, №000096, 
№000095, №120003

000211 имот:№088006



000102 имоти: №000049, 
№000104, №000050

000098 имоти: №000204 , 
№120005

000029 имоти: №000026, 
№000032, №000065

000027 имоти: №000035, 
№000067, №000031, 
№000026, №025010, 
№025020, 
№025001…

000022 имоти: №000061, 
№016028, №016027, 
№016026, №016025, 
№016024, 
№016065…

039003 имоти: №039004, 
№039008, №039007, 
№050017, №039001, 
№039002, 
№050012….

039006 имоти: №039007, 
№048008, №048016, 
№048028

017004 имоти: №017003, 
№017016, №017005

068014 имоти: №068016, 
№068015, №049004, 
№052006, №050020, 
№068502, 
№068012…

050021 имоти: №050008, 
№050009, №050012

050014 имоти: №050015, 
№050020, №050012, 
№050016, №057005, 
№057006, №058009

050010 имоти: №050009, 
№050018, №050012

050007 имоти: №05006, 
№050003, №032008, 
№027004, №050018, 
№050009, 
№050008…



039008 имоти: №039007, 
№039003, №039004, 
№039003, №040001, 
№040003, №048008

057007 имоти: №061006, 
№057006, №058016, 
№058015, №000060

068008 имоти: №068501, 
№068002

068001 имоти: №051001, 
№050012, №068501, 
№068006,

067028 имоти: №067001, 
№067021, №067501

066022 имоти: №024011, 
№066021, №066020, 
№066003, №066502, 
№066002, 
№066001…

057019 имоти: №067024, 
№050019, №057008, 
№067014, №067502

057018 имоти: №057008, 
№067015, №067501, 
№067021, №067001, 
№050019, №050012

057015 имоти: №057008, 
№057012, №057017, 
№057011, №050012

057012 имоти: №057002, 
№057008, №057017, 
№057015, №057008

000175 имоти: №000354, 
№000353, №000352, 
№000351, №000350, 
№000348, 
№000358…

000123 имоти: №030051, 
№038016, №038017, 
№038018, №038015, 
№038014, 
№000137.....



000129 имоти: №000135, 
№028001, №000139, 
№000137, №000220, 
№000221, 
№000233…

000130 имоти: №000137, 
№000365, №000236, 
№000239, №000240, 
№000241, 
№000137…

000132 имоти: №000405, 
№000138, №000133, 
№000138

000149 имоти: №000148, 
№000112, №000151, 
№000152, №000401, 
№000269, 
№000357…

000170 имоти: №040038, 
№000172, №040058, 
№000171, №040063, 
№000195, 
№000356…

000295 имоти: №000154, 
№157001, №000163, 
№000357, №000278, 
№000277, 
№000357…

000402 имоти: №159007, 
№402001, №000282, 
№000388, №000297, 
№000296, 
№000294…

000403 имоти: №402001, 
№000393, №000394, 
№000368, №000323, 
№000322, 
№000321…

000404 имоти: №000133, 
№000138

012002 имоти: 
№010001,№011005,
№012008,№011004,
№012003,№012004,
№012007…

012005 имоти: 
№011009,№011007,
№014010,№012004



012006 имот: №005010, 
№012004, №014010, 
№014008,№014012,
№014003,№014004...

012007 имот: №012001, 
№012002, №012004, 
№005010, №012009, 
№005009, 
№006003...

североизток - улица, 
югоизток и юг - 
търговски обект на 
РПК и площад, 
запад и северозапад 
- общинско дворно 
място

000168 имот: №000157 и 
имот №000412

000157 имоти: №000144, 
№000154, №000158, 
№000412 и №000168

III УПИ №ІІ, УПИ №І и 
от две страни улица

север - главен път 
Кардам - Спасово - 
улица ОК 59 - ОК 63 
и общ. и жил. имоти; 
изток - улица ОК 68 - 
ОК 78, 
юг - жилищни имоти, 
запад - улица ОК 59 - 
ОК 93

VII север - УПИ VIII
изток - УПИ V
юг - улица ОК 42 - 
ОК 45
запад - улица ОК 42 - 
ОК 43

018016 имоти :№000067, 
№000066, №000071, 
№000073, №000069, 
№000068.

018015 имоти: №000089, 
№000069, №000067, 
№000066, №000060, 
№000100.



000103 имоти: №000078, 
№080003, №080503, 
№080004, №000104, 
№080001.

022033 имоти: №080002, 
№080005, №000079, 
№000081, №000104, 
№080001

000106 имоти: №000089, 
№021004, №021009, 
№021007, №000064, 
№120031....

000023 имоти: №420003

000099 имоти: №000097, 
№000096, №000160, 
№000164

000425 имоти: №227502, 
№227003, №227001, 
№227504, №000207, 
№227501

168016 имоти: №000046, 
№168031, №168007, 
№168025, №168017, 
№000169

227009 имоти: №227008, 
№000212, №031002, 
№227501, №227502

000178 имоти: №022027, 
№022028, №022021, 
№000089, №000168, 
№000179, №000181

000167 имот: №000168

000169 имоти: №023006, 
№000179, №000168

013002 имоти: №000192, 
№013001, №000107, 
№000092, №015066, 
№015067

168017 имоти: №168016, 
№168025, №168021, 
№168022, №000169



000075 имоти: №074026, 
№000074, №074025, 
№000074, №000072, 
№000070, №000076

000037 имоти: №000036, 
№000022, №000025, 
№000202, №000044

046002 имоти: №046001, 
№000010, №000118

011013 имоти: №000008, 
№011019, №011017, 
№011016, 
№011015…..

045004 имоти: №000117, 
№000119, №045003, 
№000048, №000050

045005 имоти: №045752, 
№000118, №000049, 
№045001, №000049, 
№000048…..

052004 имоти: №000046, 
№000066, №000076, 
№000077

050001 имоти: №000041, 
№000118, №052001, 
№000045, №000054

051001 имоти: №000045, 
№000044, №000059

052003 имоти: №052005, 
№052002, №052001, 
№000045, №000046

052001 имоти: №053185, 
№053001, №053186, 
№053001, №053188, 
№050001….

053003 имоти: №000118, 
№053160, №053083

052005 имоти: №052002, 
№053001, №053183, 
№053002…..

052006 имоти: №000119, 
№000117, №000046, 
№000047, №000120



053002 имоти: №053180, 
№053181, №000120, 
№000047, 
№052005…

053001 имоти: №000118, 
№053072, №053071, 
№053070, 
№053160…..

000037 имоти: №000126, 
№000039, №000126, 
№000036, №000038, 
№000005, №026001

000131 имоти: №000147, 
№000129, №130002

000008 имоти: №000186, 
№000015, №028011, 
№027002, №028012, 
№028007, №028008

000051 имоти: №000076, 
№000050, №000049, 
№000187, №000215

000058 имоти: №000059, 
№000038, №000056, 
№057015, №057016, 
№057017, 
№057018…..

000066 имоти: №000072, 
№000065, №000083, 
№000073, №000060, 
№000062, 
№000043….

VII-443 улица, УПИ VIII-442, 
имот с пл.№443 и 
УПИ №VI-446

042001 имоти: №023016, 
№023014, №023013, 
№023010, №023011, 
№023012, 
№023008....

007001 имоти: №006009, 
№007002, №023009, 
№023020

009001 имоти: №006019, 
№010001, №009002, 
№006004



010002 имоти: №011018, 
№011017, №010001, 
№011043

000076 имоти: №000075, 
№000078

000326 имоти: №017001, 
№000018, №019001, 
№000014

000325 имоти: №000094, 
№000103, №019001, 
№000018

000103 имоти: №000325, 
№022002, №022010, 
№022011, №022014, 
№000100, 
№000091…

000014 имоти: №000326, 
№000015, №000266, 
№000016, №000020, 
№000011, 
№000013…

010003 имоти: №012007, 
№010001

010004 имоти: №010001, 
№012007

010005 имоти: №010001, 
№012007

010007 имоти: №010001, 
№021002, №022003, 
№022002

019001 имоти: №000504, 
№000508, №000507, 
№024001, №019002

019002 имоти: №024001, 
№000504, №019001

020010 имоти: №020005, 
№020009, №024001, 
№020011

022001 имот: №022002

022005 имоти: №000504, 
№000506, №021002, 
№022004, №022002

023001 имоти: №010001, 
№023002



023004 имоти: №023002, 
№010001, №023003, 
№036006№023005, 
№008003, 
№009002…

024002 имоти: №024003, 
№024001, №016007

024003 имоти: №000504, 
№028001, №016007, 
№024002, №024001

025001 имоти: №022002, 
№000502, №000504, 
№027002, №030003, 
№025003, 
№025002…

027001 имоти: №000504, 
№027002, №029011

029012 имоти: №029011, 
№029038

030005 имоти: №030003, 
№030001, №030004, 
№031005

031003 имоти: №030004, 
№031006

032004 имоти: №032022, 
№025003, №031005, 
№032006

034001 имоти: №025003, 
№034006, №034003, 
№036006

035001 имоти: №035003, 
№035002, №025001, 
№025003, №036006

036001 имоти: №042004, 
№036006, №036012, 
№036013

036003 имоти: №042004, 
№036013, №036007

000256 имоти: №000155, 
№000120, №043021, 
№043022, №043023, 
№043024, 
№043025…

000003 имоти: №000006, 
№000112, №002015, 
№000001, №000004



000048 имоти: №000028, 
№000015, №000027

000086 имоти: №000070, 
№083001, №000082, 
№000084, №000085, 
№000082, 
№000087…

000049 имоти: №000015, 
№000059, №041037, 
№041042, №041044, 
№041046, 
№041045…

000063 имоти: №000132, 
№060015, №060012, 
№000133, №000064, 
№000072, 
№000015…

000073 имоти: №000082, 
№000070, №000058, 
№000015, №000072, 
№000071, 
№000074…

000077 имоти: №000072, 
№000135, №076079, 
№076092, №076021, 
№000136, 
№076032…

000003 имоти: №000005, 
№000011, №004008, 
№000117, №004020, 
№004021, №004007

000080 имоти: №079036, 
№079035, №079034, 
№079033, №079032, 
№079031, 
№079030…

000095 имоти: №000156, 
№000149, №102001, 
№102002, №102004, 
№102008, 
№102010…

000105 имоти: №000098, 
№000106, №000104



000009 имоти: №008022, 
№000119, №000006, 
№000005, №000010, 
№000028, №000122

000011 имоти: №000010, 
№000028, №004008, 
№000003

000027 имоти: №000026, 
№000118, №000124

000038 имоти: №000029, 
№000037, №045014, 
№045015, №000039

000040 имоти: №000050, 
№018137, №018138, 
№000032, №000029

000054 имоти: №000058, 
№000026

000058 имоти: №000132, 
№063003, №063004, 
№063007, №063008, 
№063011, 
№063010…

000066 имоти: №000065, 
№000136, №000067, 
№000136, №000059, 
№000100, 
№000071…

000081 имоти: №000062, 
№000058, №000061, 
№072051, №072052, 
№072053, 
№000079…

000093 имоти: №101031, 
№101016, №101035, 
№101034, №101033, 
№000153, 
№000092…

000094 имоти: №000155, 
№000002, №000095, 
№098007

000178 имоти: №056038, 
№000130, №056037, 
№056036, №056035, 
№000133, 
№000061…



000179 имоти: №000037, 
№000002

000180 имоти: №000002, 
№000037

055002 имоти: №055001, 
№030059, №000053, 
№052058, №000051, 
№000050, 
№000059…

000030 имоти: №000037, 
№026072, №000029

000033 имоти: №000031, 
№000037, №038002

000039 имоти: №000043, 
№038002, №000031, 
№087001, №000034, 
№087002, 
№000080…

000041 имот: №040001

000042 имоти: №000043, 
№000045, №000083, 
№040001, №000037

000044 имоти: №086003, 
№000045, №000083, 
№040001, №085001, 
№086003, №000084

000046 имоти: №000045, 
№000043

000047 имоти: №053013, 
№085005

000048 имоти: №000045, 
№086003, №086001, 
№053008, №053015, 
№0530016, №000049

000002 имоти: №001002, 
№000013, №014003, 
№000015, №000003, 
№073001

000017 имоти: №000016, 
№000028, №000029, 
№018006



000025 имоти: №000040, 
№000022

000026 имоти: №014015, 
№014013, №063090, 
№063091, №077205, 
№041001, 
№041002…

000027 имоти: №081003, 
№081002, №076125, 
№076126, №076128, 
№076126, 
№076125…

000029 имоти: №019017, 
№019016, №019015, 
№019014, №019013, 
№019008, 
№000031…

000045 имоти: №030002, 
№030003, №000028

000051 имоти: №079101, 
№000043, №050001, 
№000040, №054008, 
№000003, 
№078105....

000027 имоти: №000044, 
№000026, №000015, 
№038029, №000110

200001 имоти: №200002, 
№200003

200002 имоти: №200001, 
№200003

200003 имоти: №197901, 
№197902, №000324, 
№197902, №000162, 
№000167, 
№000163…

000099 имоти: №011005, 
№000096

000055 имоти: №053001, 
№000054

000030 имоти: №029008, 
№000020, №000028

000033 имоти: №000044, 
№000032

000039 имоти: №000044, 
№000090, №000110, 
№000040



000049 имоти: №000044, 
№005078, №005200, 
№000050, №000020, 
№034001, 
№002074…

000051 имоти: №000052, 
№000054, №053001, 
№000020, №000050

000056 имоти: №000037, 
№000141, №059022, 
№059021, №000105, 
№000058, 
№074065…

000063 имоти: №064001, 
№000067, №042004, 
№000052, №000120, 
№000068, 
№000121…

000065 имоти: №000134, 
№000020

000141 имоти: №000060, 
№000037, №000056, 
№059079, №000138, 
№059020, 
№059015…

000142 имоти: №000040, 
№000044, №041056, 
№041060, №041104, 
№041105, 
№041106…

000143 имоти: №000037, 
№000020

000165 имоти: №021014, 
№000200
няма

103012 имоти: №000038, 
№000053, №103031, 
№000037



103015 имоти: №000036, 
№015001, №000029, 
№000033, №000034

103016 имоти: №000034, 
№000035, №000053, 
№000038, №000036

107001 имоти: №039007, 
№039005, №039008, 
№039005, №039004, 
№039003, 
№039002…

108001 имоти: №000152, 
№000047, №000038, 
№000037, №108002

108003 имоти: №000152, 
№108002, №000043

108005 имоти: №104005, 
№000044, №000050, 
№000152, №000151

000037 имоти: №041002, 
№041003

000046 имот: №041003

000057 имоти: №000050, 
№000051, №055003, 
№000059, №000091, 
№000093

000058 имоти: №000059, 
№055003

000092 имоти: №085001, 
№000050, №000047, 
№048045

000093 имоти: №000050, 
№000053, №000091, 
№000057

000094 имоти: №000049, 
№000052, №048036, 
№048045

000014 имоти: №000319, 
№000037, №000005

000023 имоти: №000200, 
№024001, №024003, 
№024004, №024005, 
№024006, 
№024019…



000030 имоти: №000022, 
№032040, №032028, 
№000214, №032001

000042 имоти: №000039, 
№000044, №043001, 
№000041, №000040

000056 имоти: №102094, 
№102092, №102091, 
№000313, №102090, 
№000314, 
№102086…

000073 имоти: №000074, 
№000076, №000047, 
№072001, №072015, 
№072016, 
№072017…

000087 имоти: №086009, 
№000089, №000067

000097 имоти: №000237, 
№096002, №000099, 
№096021, №096022, 
№000312, 
№098128…

000107 имоти: №000059, 
№000232

000123 имоти: №000125, 
№122032, №122036, 
№000317, №000124, 
№000258

000139 имоти: №000129, 
№000127, №000126, 
№000337, №140001, 
№000153

000166 имоти: №000278, 
№000153, №000165

000188 имоти: №164003, 
№164002, №164080, 
№164079, №000332, 
№000333, №164007

000335 имоти: №000279, 
№000165, №000153, 
№000332

000341 имот: №000059



000020 имоти: №000037, 
№058007

000022 имоти: №000018, 
№030022, №000037, 
№000023, №000021

000027 имоти: №000037, 
№056301, №058007, 
№058004, №064005, 
№000028, 
№000018…

000048 имоти: №000046, 
№000018, №047002, 
№044005, №044006, 
№044008

000043 имоти: №000035, 
№000101, №000037, 
№000038, №050080, 
№050078, 
№050077…

000052 имоти: №048012, 
№048013, №048014, 
№000049, №078016, 
№078017, 
№051058…

000083 имоти: №000049, 
№000064, №000061, 
№053109

054054 имоти: №054053, 
№054002, №054013, 
№050020, №054002

021005 имоти: №000028, 
№000027, №000026, 
№013055, №013026, 
№013027, 
№013025…

000067 имоти: №000069, 
№018014, №018013, 
№018012, №018011, 
№018010, 
№018009…

000070 имоти: №000040, 
№000072

000074 имоти: №000072, 
№000079



000075 имоти: №000072, 
№000071, №000078, 
№000076, №000030, 
№020001, 
№000028…

000080 имоти: №000060, 
№106009, №106008, 
№106007, №106006, 
№106005, 
№106003…

000026 имоти: №000059, 
№058028, №058060, 
№058059, №058058, 
№058025, 
№058062…

000028 имоти: №000027, 
№000151, №000022

000038 имоти: №000023, 
№000154, №000156, 
№000025, №000039, 
№000057

000075 имоти: №000077, 
№000086, №097219, 
№000057

000078 имоти: №077278, 
№077279, №077280, 
№077281, №077282, 
№077283, 
№077284…

000095 имоти: №000151, 
№037002, №037005, 
№037006, №037007, 
№000057, 
№000023…

074120 имоти: №074156, 
№074121, №074157, 
№000073

000011 имоти: №000029, 
№000013, №012001, 
№000016

000014 имоти: №000029, 
№018192, №000019, 
№000013

000015 имоти: №000024, 
№028001, №000029, 
№000016, №012001, 
№020001



000022 имоти: №064180, 
№064181, №064182, 
№064183, №000029, 
№000066, 
№000023…

025015 имоти: №025014, 
№025013, №025501, 
№025001, №025002, 
№025012, 
№000048…

000084 път №000089, 
пасище, мера 
№000083 и имот 
№023022

IV парцели І-53, ХІ-53, 
ІІІ-36 и от две страни 
улица

33 ул."Цар Симеон"; 
ул."Д.Дебелянов"; 
ул."Волга"; 
ул."Ропотамо"

I ул. ОК 79 - ОК 80; 
ул."Хан Кардам"; 
ул."Цар Борис"; 
ул."Хан  Аспарух"

149001 имоти: №149002, 
№000152, №000151, 
№000112

149002 имоти: №000401, 
№000152, №000269, 
№000357, №000267, 
№000265, 
№000266…

129001 имоти: №000220, 
№000137, №000139, 
№028001, №129002, 
№000221

129002 имоти: №000136, 
№000135, №028001, 
№129001,№000221,
№000137,№000233
…

000026 имоти: №000025, 
№000006

000029 имоти: №031010, 
№000030, №000025

000047 имоти: №000048, 
№000069, №000025, 
№000032, №000170



000059 имоти: №000173, 
№000202, №000057, 
№000202, №000046, 
№000025, 
№058248…

000067 имоти: №000025, 
№069026, №069018, 
№069013, №069031, 
№069014, 
№069012…

000179 имоти: №000124, 
№093010, №093020, 
№093006, №093027, 
№093004, 
№102001…

000264 имоти: №097040, 
№000103, №106041, 
№106027, №106043, 
№106027, 
№106501…

028004 имоти: №000186, 
№000008, №028010, 
№028502, №028003

069021 имоти: №069027, 
№069017, №000067

069025 имоти: №069017, 
№069008, №069007, 
№069031, №000067

106026 имоти: №106501, 
№107002, №106030, 
№106025

107002 имоти: №107001, 
№000104, №000303, 
№000302, №106008, 
№106501, 
№106017…

000035 имоти: №043021, 
№043078, №043042, 
№043041, №043018, 
№000110, 
№043019…

000039 имоти: №000127, 
№000007, №000099, 
№018131, №018137, 
№018136, 
№018135…



000081 имоти: №000078, 
№091098, №091109, 
№091110, №091120, 
№000114, 
№000115…

000107 имоти: №000064, 
№080005

017006 имоти: №000063, 
№000062, №000061, 
№000060

036011 имоти:№000036,№0
13035,№000050, 
№000060,№000037

037038 имоти: №000060, 
№000078, №000075

106001 имоти: №106002, 
№000064

000061 имоти: №000059, 
№000062, №064001, 
№106001, №000104, 
№105157, 
№105153…

000063 имоти: №000062, 
№000059, №064001

000072 имоти: №000055, 
№000099, №090061, 
№090049, №090030, 
№090029, 
№090042…

000073 имоти: №000111, 
№102183, №000104, 
№000077, №000104

000074 имоти: №117369, 
№118023, №118046, 
№118056, №118031, 
№118032, 
№118021…

000107 имоти: №000082, 
№000108, №000104, 
№081031, №081030, 
№081027, 
№081023…

000109 имоти: №000108, 
№000120, №000113, 
№000104, №000110

000112 имоти: №000120, 
№000108, №000221, 
№000114



000115 имоти: №000120, 
№000119, №000196, 
№000104, №000113

000136 имоти: №000135, 
№000104, №000148, 
№137003, №000210, 
№137008, №137006

000139 имоти: №000119, 
№146003, №146008, 
№146037, №146067, 
№146061, 
№146051…

000150 имоти: №000149, 
№000104, №000151, 
землищна граница

000152 имоти: №000151, 
№000142, землищна 
граница

000222 имоти: №000124, 
№000194, №000193, 
№000116, №000114, 
№000120

067012 имоти: №067005, 
№000107, №067013, 
№000187, №067006

067013 имоти: №067012, 
№000107

XI ул."Хр.Минчев", УПИ 
№XII-1879, XIII-1878, 
XIV-846, XV-845, III-
842, IV-841, V-840, VI-
839, VII-838, X-837

XXVI ул. от О.Т 228-А до 
О.Т.228-Б; 
ул."Дружба"; ул. 
"Трети Март"; 
Автогара

106002 имоти: №106001, 
№000064, №120031, 
№120032, №120022, 
№120021, 
№000089...

018048 имоти: №000066, 
№000067, №000069, 
№000068, №018049

018049 имоти: №000066, 
№000067, №000069, 
№000068, №018049



097001 имоти: №097002, 
№000108, №000097, 
№000098, №000108, 
№000097, №000091

097002 имоти: №097001, 
№000011, №023013, 
№023018, №023017, 
№023026, 
№023011…

9598 /по ФАР/ "север - Лесопарк, 
Тренеровъчно 
игрище; 
юг - Частни ПИ и 
Футболно игрище;
изток - 
ул.""Опълченска "";
запад - Обходен път"

север - частни ПИ; 
юг - ул."В.Априлов";
изток - частни ПИ;
запад - частни ПИ

север - частни ПИ;
юг - "Хан Кардам" 
ООД;
изток - горски фонд; 
запад - частни ПИ и 
ул."Дружба"

север - "Агродимекс"
юг - "Арис импорт 
експорт"
изток - ул."П.Волов";
запад - "Г.Шивачев"

север - ул."Витоша";
юг - ул."В.Койчев"
изток - Топливо АД и 
Агродимекс
запад - "Петрол" АД

изток - държавно 
място;  
запад - улица; 
север - държавно 
място;                           
юг - улица

000061 имоти: №000062, 
№000060, №000043

000034 имоти: №013004, 
№020014, №000032, 
№000035, №000028



V улица ОК 6 - ОК 7; 
улица ОК 4 - ОК 5;  
улица ОК 5 - ОК 6; 
УПИ №ІV-93; УПИ 
№VІІ-91, УПИ №ІІ-
91, УПИ №V-90

000035 имоти: №000036, 
№000037, №106001, 
№107002

000064 имоти: №000063, 
№109003, №000066, 
№000061, №011001

000034 имоти: №000035, 
№000039, №000045

045002 имот: №045005

000158 имот: №000123

000058 имоти: №000059, 
№000029, №023001, 
№000060

000137 имоти: №000132, 
№000170

000078 имот: №000056

IV ул. "В. Априлов", 
УПИ №V, УПИ №ІІІ,  
УПИ №І

I ул. ОК 35-ОК 36А; 
ул. ОК 36А-ОК 36-ОК 
37; ул. ОК 37-ОК 
34А; УПИ №VІІІ-266; 
УПИ №ІІ-общ.

000041 имоти: №000086, 
№000034

000079 имот: №000061

000077 имоти: №000073, 
№000104

000073 имоти: №074157, 
№074120, №074156, 
№074119, №074118, 
№074155, 
№047114…

000055 имоти: №053001, 
№000054

000065 имот: №055017

XIV ул. ОК 51-ОК 21А; 
ул. ОК 21А-ОК 21Б;                                                  
УПИ №ХV; УПИ 
№VІІІ-40
юг - улица Втора; 
северозапад - мера;                  
североизток - Демир 
Стоянов Атанасов



050008 имоти: №050007, 
№050009, №050021, 
№050012

238 имоти: от всички 
страни мера до  кв. 2

000043 имоти: №000051, 
№079101, №079208, 
№079207, №000003, 
№000042, №050001

VII-ОБЩ ул. ОК 73-ОК 56, ул. 
ОК 56-ОК 84, мера, 
квартална градина, 
УПИ №VІ-общ.

000067 имоти: №066004, 
№000048, №066002, 
№066012, №066014

261001 имоти: №261002, 
№000503, №000262, 
№000416

X, XXIV изток - квартална 
градина;                                           
запад - ул. О.Т. 5 - 
ОТ 2;                                    
север - УПИ №ІХ-5; 
юг - УПИ№ХХІV

000187 имоти: №000184, 
№000161, №000181, 
№000160, №163001

261002 имоти: №000416, 
№000264, №000256, 
№261001

261003 имоти:№261001, 
№000256, №000503

000184 имоти: №000187, 
№163001, №163002, 
№000164, №000169, 
№000165, 
№000079…

100001 имоти: №022014, 
№022017, №022015, 
№100002, №000103

100002 имоти: №100001, 
№022015, №022008, 
№100003, №000103



100003 имоти: №100002, 
№022008, №000091, 
№000103

000080 имоти: №000078, 
№014021, №014020, 
№000411, №000089, 
№000079

012011 имоти: №000055, 
№000051, №012119, 
№012120, №012121, 
№012048, 
№012014…

018100 имоти: №000050, 
№018099, №018021, 
№018017, №000077

пл.№120 ул. О.Т.41 - О.Т.40; 
ПИ  с пл.121; мера; 
полски път; мера; 
парк

000088 имоти: №038001, 
№000087, №038049, 
№038017

000081 имот: №000056

000100 имот: №0000323, 
№000076, №000324

000084 имот: №000083

XV ул. ОТ 21А-ОТ 21Б; 
УПИ №ХІІІ-39; УПИ 
№VІІІ-40; УПИ №ХІV

II изток - площад; ул. 
ОТ 34А-ОТ 39                                           
запад - УПИ №І-136                                          
север - ул. ОТ 29А- 
ОТ 35А                                     
юг - УПИ №ІІІ-138

000064 имоти: №013020, 
№000063, №013013

008003 имоти: №009002, 
№023004, №023005, 
№023009, №008002

000028 имоти: №102008, 
№000029

000072 имоти: №000070, 
№000075, №000074, 
№073016, №071010, 
№071002



000127 имоти: №025021, 
№000113, №000115

000166 имоти: №000168, 
№000167, №000165

ул."Ст.Стамболов"; 
ул.ОТ 246В-ОТ 
246Б;  ул. ОТ 246 Б - 
ОТ 247 Б - 247 А - 
247; УПИ №ХІІ-664; 
УПИ №ІІ-пазар

000266 жил.територия, имот 
№000022, полски 
път №000021

000060 имот: №000059

II ул. О.Т.23 - О.Т.25; 
ул. О.Т.23 - О.Т.22 ; 
УПИ №І; УПИ №ІІІ; 
УПИ №ІV-Парк;

IV ул. О.Т.22 - О.Т.159 - 
О.Т - 65 - О.Т.64 ; ул. 
О.Т.26А - О.Т.26Б - 
О.Т.64А; УПИ№І; 
УПИ №ІІ;

I ул. О.Т.21 - О.Т.22; 
ул. О.Т.22 - О.Т.44; 
УПИ №ІІІ-88; УПИ 
№ІІ-общ.;

VI ул. "В. Априлов"; ул. 
"Г. С. Раковски"; 
УПИ №V; УПИ №ІV;

VI ул. "В. Априлов"; ул. 
"Г. С. Раковски"; 
УПИ №V; УПИ №ІV;

107018 имоти: №107017, 
№000046, №107010, 
№107009, №107007, 
№107015, №000045

108028 имоти: №108012, 
№108027, №000046

107015 имоти: №107002, 
№000045, №107018, 
№107007, №107016



020030 имоти: №000089, 
№000092, №000090, 
№000096

038001 имоти: №000031, 
землищна граница, 
№000032, №000033

038002 имоти: №000034, 
№000033, №000035, 
№000037

038003 имоти: №000038, 
№000037, №000039, 
№000041

038004 имоти: №000044, 
№000041, №000045, 
землищна граница,

I ул. О.Т.13 - О.Т.12; 
ул. О.Т.13 - О.Т.32; 
УПИ №ІІ; УПИ №ІІІ-
221;

II изток -пл.217, 218 
ОУ Й.Йовков"; запад 
- улица ОК 19-14-15;   
север - УПИ №І;юг - 
улица/главен път 
Ген.Тошево-Красен-
Росица/ - ОК  19-19а-
13а

XX улица "В. Левски", 
улица "Г. С. 
Раковски", улица 
О.К.278 - О.К.279, 
УПИ №ХІХ-общ., 
УПИ №ХІV-1836, 
УПИ №ІІ-1057.

XIX улица "Г. С. 
Раковски",УПИ №ХХ-
уч. общежите, УПИ 
№ІІ-1057.

II-580 улица О.К.154 - 
О.К.153,улица 
О.К.153-О.К.152, 
УПИ №ІV, УПИ №І



008002 имоти: №008001, 
№000012, №000013, 
№000014, №000006, 
№000025

IV улица О.К.27 - 
О.К.28, улица О.К.28 
- О.К.32,  УПИ №V, 
УПИ №ІІ-114

II-580 улица О.К.154 - 
О.К.153,улица 
О.К.153-О.К.152, 
УПИ №ІV, УПИ №І

XIII улица О.К.94Д - 
О.К.94В, улица 
О.К.94В - О.К.205А, 
УПИ №ХІІ, УПИ 
№ХІV

022003 имоти: №000231, 
№000028, №000027, 
№000026, №000025, 
№013055, №000232, 
№000238, №000005, 
№000006…….

018037 имоти: №000001, 
№000033, №018016, 
№018015, №018014, 
№018013, №018019, 
№018038

018038 имоти: №018037, 
№018019, №018020, 
№018039, №000001

018039 имоти: №018038, 
№018020, №018021, 
№018022, №018026, 
№018025…

018040 имоти: №018039, 
№018024, №018023, 
№018008, №018009, 
№018012…

073001 имоти: №073002, 
№075029

073002 имоти: №073001, 
№075029, №075001, 
№075042….



000053 ПИ №046006, 
№046005, №000035, 
№000049, 
№048012…

000057 ПИ №000061, 
№000053

012124 ПИ №055036, 
№000050, №055001, 
№012125, 
№012126…

I-ЗДР.ДОМ улица О.К.32-
О.К.13,улица О.К.13-
О.К.12,УПИ №ІІ-
общ., УПИ№ІІІ-221

V-2024 ул."Опълченска", 
УПИ №ІV-гр.парк, 
ул."Добри Орлов"

34045.54.222 ПИ с инд. 
34045.57.2, ПИ 
34045.54.210, ПИ 
34045.54.223

II УПИ №ІІІ, улица ОК 
23-22-65, УПИ 
№ІV(парк-площад- 
център), УПИ №І и 
улица ОК 25-23

023005 имоти: №057001 
"сметище", №023006 
"пасище,мера", 
№000060 
"жил.територия"

023006 имоти: 
№023005"пасище,ме
ра", 
№000060"жил.терит
ория", 
№056006"стопански 
двор", 
№056008"ведомстве
н път",.......

075001 имоти: №075002 
"пасище, мера", 
№000077 
"зеленчукова 
култура", №000079 
"овцеферма", 
№000072 "жил. 
територия", 
№071012 "пасище, 
мера"…...



075002 имоти: №075001 
"пасище, мера", 
№000030 
"обр.горска площ", 
№075003 "пасище, 
мера", №000077 
"зеленч. култура".

075003 имоти: №075002 
"пасище, мера", 
№000030 
"обр.горска площ", 
№020003 "полска 
култура", №020004 
"полска култура", 
№000028 "път ІVкл.", 
№000077 "зеленч. 
култура".

XXII Улица О.К.37 - 
О.К.60, УПИ № ХХІІІ, 
№ХІХ-за общ. нужди 
и №ХХІ-за 
общ.нужди.

XV-329 Улица О.К.149 - 
О.К.150, УПИ № І-
328, УПИ№ХІІІ-326, 
Улица О.К.85 - 
О.К.149

023006 Имоти: №023005  
"пасище,мера",  
№000060"жил. 
територия",  
№056006 "стопански 
двор", №056008 
"ведомствен 
път",…………..

023005 Имоти: №057001  
"сметище", 
№023006"пасище и 
мера"  
№000060"жилищна  
територия"

052009 имоти: №052002 
"залесена 
територия", 
№052010 "пасище, 
мера",  №000118 
"жил.територия", 
№050001"пасище,ме
ра"

052010 имоти: №052009 
"пасище, мера",  
№000118 
"жил.територия", 
№052011 "пасище, 
мера", №052002 
"залесена 
територия"



052011 имоти: №052002 
"залесена 
територия"№053185 
"нива",  №053001 
"пасище, мера",…

XIII-ОЗЕЛ УПИ № ХІІ-390,  
улица с  О.К.106А-
О.К.107, улица с  
О.К.107-О.К.107А

057022 Имоти: №057024 
"пасище,мера", 
№057023 
"пасище,мера"

057023 Имоти: №057022 
"пасище,мера", 
№057024 
"пасище,мера", 
№057008 "полски 
път", №057025 
"пасище,мера", 
№057011 
"пасище,мера", 
№057024 
"пасище,мера"

057024 Имоти: №057022 
"пасище,мера", 
№057023 
"пасище,мера", 
№057011 
"пасище,мера", 
№057012 
"жил.територия", 
№057020 
"др.пром.терен", 
№057012 
"жил.територия", 
№057008 "полски 
път", №057023 
"пасище,мера"

057025 Имоти: №057011 
"пасище,мера", 
№057023 
"пасище,мера", 
№057008 "полски 
път", №057012 
"пасище,мера", 
№057017 "стопански 
двор"

V-2024 ул."Опълченска", 
УПИ №ІV-парк, 
ул."Добри Орлов"



VII-971 ул."Кирил и 
Методий", 
ул."Дружба", УПИ 
№VIII-970, УПИ №VI-
972

VI-МУЗЕЙ ул."Г.С.Раковски", 
ул."В.Априлов", УПИ 
№IV, УПИ №V

I "пасище,мера", УПИ 
№III, централна 
алея в гробищен 
парк

000124 имоти: 
№000126"залесена 
терит.", 
№125055"местен 
път", 
№125054"стопански 
двор", 
№000098"полски 
път", 
№000127"полски 
път"

I-287 Ул."Независимост", 
ул."Дочо Михайлов", 
ул."Рила" и 
ул."Витоша"

XIV УПИ № VIII-40, ОК 
51 - ОК 21А, ОК 21А - 
ОК 21Б, УПИ № XV-
парк

XVII УПИ №XVIII-за 
младежки клуб, 
ОК105Г - ОК105А, 
ОК105А - ОК105В, 
ОК105В - ОК105, 
ОК105 - ОК104В, 
ОК104В - ОК104Б

34045.54.220



34045.54.205 Имоти с 
идентификатор: 
34045.30.22, 
34045.54.204, 
34045.501.457, 
34045.54.207, 
34045.54.206

34045.54.210 Имоти с 
идентификатор: 
34045.26.11, 
34045.26.17, 
34045.57.2, 
34045.26.10, 
34045.501.457, 
34045.54.204, …….

34045.47.129 Имоти с 
идентификатор: 
34045.44.5, 
34045.47.2, 
34045.54.204, 
34045.30.125, 
34045.44.6, 
34045.44.8

X-2254 УПИ №IІІ-2236, 
ул."Витоша", ОК5А-
ОК4А

III-2236 УПИ №VIІІ-2235, 
ул."Витоша",УПИ№Х-
2254, ОК4А-ОК3А, 
УПИ№ІХ-2235.

XI-2254 УПИ №IІІ-2236, 
ул."Витоша", ОК5А-
ОК4А

071012 имоти №071021-
кравеферма, 
№071022-
"пасище,мера", 
№075001-
"пасище,мера", 
№000072-
"жил.територия" и 
№071023-
"ведомствен път"

071022 имоти №071012-
"пасище,мера", 
№071021-
"кравеферма", 
№071020-
"кравеферма", 
№000030-
"обр.горска площ", 
№000076-
"изград.торище", 
№000078-"водоем" и 
№075001-
"пасище,мера",



000301 Имоти: №000125-
"полски път", 
№000065-"залесена 
терит.", №126001-
"пасище,мера", 
№000044-"път IVкл.", 
№126002-
"пасище,мера", 
№400023-
"животнов.ферма" и 
№000205-"залесена 
терит."

XIII-ЧИТАЛ О.К.32 - О.К.34; УПИ 
№XV-общ; УПИ №IV-
128; УПИ №III-за 
комбинат, фурна и 
баня; О.К.43 - О.К.32

000030 Имот №000017, 
№018008, №000038, 
№000035, №000028

000038 Имот №000039, 
№019025, №018005, 
№018004, №018003, 
№018007, №018006, 
№000030, №000035

000039 Имот №030003, 
№000029, №000090, 
№019023, №000057, 
№019017, №019016, 
№019015, №019014, 
№019013, №019008, 
№000031, №019002, 
№019025, №000038, 
№000035, №030002

000100 имоти №000072-
"жил.територия", 
№000065-"залесена 
терит." и №000101-
"пасище,мера"



000101 имоти №000072-
"жил.територия", 
№000100-
"пасище,мера", 
№000065-"залесена 
терит.", №000083-
"др.посевна площ", 
№000073-"залесена 
терит.", №000060-
"полски път", .………

I- СТОП.ДЕ УПИ№ ІІІ-общ., 
улица О.К3В-3Б-
5А,УПИ№ІІ-общ., 
улица  ОК5А-5-
О.К.21В ……

XI Улица О.К.18 - 
О.К.17-О.К.16; УПИ 
№XІІ-нарушена 
територия; УПИ 
№VІІІ-опитно поле

XIII Улица О.К.17 - 
О.К.18-О.К.19, О. К.-
126, ул. "Цар Иван 
Шишман", УПИ 
№VIII-опитно поле. 
УПИ №XІІ-нарушена 
територия;

V-ОБЩ УПИ №XV-213, 
УПИ№Х-214, 
УПИ№VІ-222, ОК97 - 
ОК105, 
ОК105 - ОК105В.

LIV Имоти №023001, 
№000053, №23006, 
№056007

LV Имоти №000060, 
№023001, №056007, 
№056004, №056010, 
№056009

II- 26 У-ЩЕ УПИ № IV-27; УПИ 
№ V-28; УПИ № I- 
селсъвет; Улица 
О.К4-О.К27; УПИ 
№III-25

000099 Имот №000097; 
Имот №000096; 
Имот №000160; 
Имот №000164



000038 Имот №000039; 
Имот №019025; 
Имот №018005; 
Имот №018004; 
Имот №018003; 
Имот №018007; 
Имот №018006; 
Имот №000030; 
Имот №000035

XIII-УЩЕ. О.К.6 - O.K.3; УПИ 
№ XII- общ.; O.K.3 - 
O.K.8;  УПИ № IV- 8; 
УПИ № III- селкооп; 
O.K.6 - O.K.7

XII-ОБЩ. О.К. 3 - О.К. 8; УПИ 
№ XIII- у-ще.; O.K.6 - 
O.K.3

I-УЧИЛИЩЕ Улица ОК31А - 
ОК25, ОК25 - ОК22, 
ОК22 - ОК32, ОК32 - 
ОК31А

026004 Имоти: №026003 - 
пасище, мера, 
№000033 - полски 
път,
№025010 - нива и 
№025005 - нива.

XIII-У-ЩЕ УПИ №XII- общ.; 
O.K.3 - O.K.8;  УПИ 
№IV- 8; УПИ №III- 
селкооп; O.K.7 - 
O.K.6 и О.К.6 - O.K.3

Улица "В. Койчев", 
улица О.К.435-
О.К.81, улица "Д. 
Дончев" и улица 
О.К.57-О.К.82.



061018 ПИ: №061002 
"Стопански двор", 
№061001 "Местен 
път",
№061005 "Стопански 
двор", №061003 
"Стопански двор", 
№061005 "Стопански 
двор", №000062 
"Гор.стоп.тер.", 
№000058 
"Гор.стоп.тер.", 
№000060 "Водоем", 
№000058 
"Гор.стоп.тер.", 
Землищна граница, 
№061001 "Местен 
път"

061017 ПИ: №061016 
"Нива", №061001 
"Местен път",
№061012 "Стопански 
двор", №061011 
"Стопански двор", 
№000062 
"Гор.стоп.тер." и 
№000064 
"Гор.стоп.тер.

422002 ПИ: №422001 
"Пасище,мера", 
№000277 "Гробище",
№000276 
"Пасище,мера", 
№000264 
"Жил.територия", 
№000279 "Залесена 
терит.", №000278 
"Гробище", №000279 
"Залесена терит.", 
№000280 "Залесена 
терит.", №000281 
"Местен път", 
№272003 
"Изоставена нива", 
№000287 "Стопански 
двор" и №000277 
"Гробище".

422001 ПИ: №422002 
"Пасище,мера" и 
№000277 "Гробище".



114001 ПИ: №114002 
"Др.посевна площ", 
№000138 
"Жил.територия", 
№000130 "Полски 
път", №000119 
"Селскост.склад", 
№000120 
"Тр.насаждения", 
№000098 "Полски 
път", №000097 
"Полски път", 
№000113 "Залесена 
терит.", №000097 
"Полски път", 
№000105 "Залесена 
терит.", Землищна 
граница, №000115 
"Залесена терит."  и 
№000138 
"Жил.територия".

063001 ПИ: №063009 
"Местен път", 
№063002 "Стопански 
двор", №063009 
"Местен път" и 
№063010 "Полски 
път".

127036 ПИ: №000206 
"Залесена терит.", 
№127030  "Нива", 
№127032 "Полски 
път", №127008 
"Нива", №127009 
"Нива", №127015 
"Нива", №127025 
"Нива", №000086 
"Полски път", 
№126019 "Нива", 
№126020 "Нива", 
№000090 "Стопански 
двор" и №127035 
"Пасище, мера".

92 Улица, поземлен 
имот №87 и 
поземлен имот №93-
озеленяване

I-97 Ул."Цар Борис", 
ул."Гоце Делчев", 
ул."Ангел Кънчев".



IV-627 УПИ №I-630, УПИ 
№II-580, паркинг, 
УПИ №III-625, 
ул. "Трети март" и 
ул. "В.Априлов"

022013 Поземлени имоти:
№000504 "Залесена 
терит.", №022011 
"Нива", №000505 
"Залесена терит.", 
№025001 "Пасище, 
мера", №502002 
"Залесена терит.", 
№025001 "Пасище, 
мера", №000501 
"Залесена терит.", 
№022006 "Др. 
посевна площ", 
№010001 "Жил. 
територия", 
№010007 "Пасище, 
мера", №022003 
"Нива" и №021002 
"Полски път"

000043 Поземлен имот: 
№108003 "Пасище, 
мера"

422003 Поземлени имоти: 
№422002 "Пасище, 
мера", №000276 
"Пасище, мера" и 
№000287 "Стопански 
двор"

XIII-ЗДР.Д УПИ №XV-клуб, 
ул."Червеноармейск
а", ул."Боряна" и          
ул. ОК 59А - 59Б - 
59В - ОК 59Г



XXIV-ПАРАК УПИ №XVIII-общ., 
улица ОК 34 - 37 - 
ОК 60 и УПИ №XXV-
общ.нужди

14711.168.165 Имоти с 
идентификатор 
14711.168.32, 
14711.168.33, 
147.168.166, 
14711.168.29, 
14711.888.9902, 
14711.160.184, 
14711.22.167

21 33

55 2

45 179



101 93

63 54

63 27

56 178

45 38



72 66

63 58

63 81

98 94



Данъчна оценка Вид имот Забележки

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

1. С решение №5-3/16.06.1998г. Обс гр.Г.Тошево , обявява имотът по АОС №8 
от 01.06.1995г. за публична общинска собственост.
2. Със заповед №088/11.03.2003г. на кмета на община гр.Г.Тошево в 
изпълнение на решение №5-3/16.06.1998г. на ОбС, имотът по АОС №8 от 
01.06.1995г. се предоставя за безвъзмездно ползване  на ОДЗ"Пролет" №1, 
гр.Г.Тошево.

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

Съставени по-късно актове:

1.АОС №926/10.06.2004г., вп. под №153, том IV, вх. рег. 2219, от 17.06.2004г.,за 
масивна едноетажна сграда - детска градина и дворно място, с.Равнец
2.АОС №927/10.06.2004г., вп. под №151, том IV, вх. рег. 2217, от 17.06.2004г., 
за дворно място, с.Равнец
3.АОС №928/10.06.2004г., вп. под №152, том IV, вх. рег. 2218, от 17.06.2004г., 
за дворно място, с.Равнец

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

Общежитие В сутерена на ученическо общежитие се намира "Зала за културизъм" с 
полезна площ 70 кв.м.
По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №2442/10.05.2007г., вп.под №97, т.V, вх.рег.№1955/18.05.2007г.
2.АОС №2443/10.05.2007г., вп.под №95, т.V, вх.рег.№1953/18.05.2007г.

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

1. С решение №5-3/16.06.1998г. на ОбС гр.Г.Тошево, имотът по АОС 
№12/15.06.1995г. е обявен за публична общинска собственост съобразно  § 5, 
ал.2 ПЗР на ЗОС.
2. Със заповед 094/11.03.2003г. на Кмета на Община Г.Тошево, имотът по АОС 
№12/15.06.1995г. е предоставен за безвъзмездно ползване на 
ОУ"Хр.Смирненски", като управлението на имота е възложено на директора на 
училището, съобразно чл.12, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.10, ал.3 от ЗНП и в 
изпълнение на решение №5-3/16.06.1998г. на ОбС Гр.Г.Тошево.
3. Със заповед №691/16.11.1999г. е извършено квартално изменение на 
регул.план на гр.Г.Тошево и се отреждат нови квартали - 100 и 124, и се 
образува парцел - I- училище, кв.124.

Кооперативен 
пазар

Сграда за 
административн
и нужди

Съставени по-късно актове:

1.АОС №935/21.06.2004г., вп. под №125, том V, вх. рег. 2682, от 09.07.2004г., за 
мас.едноетажна сграда-кметство и дворно място, с.Пленимир
2.АОС №936/21.06.2004г., вп. под №137, том V, вх. рег. 2694, от 09.07.2004г., за 
дворно място, с.Пленимир



Здравно 
заведение

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

След преустройство през 2007г. на "Работилница със ЗП 485 кв.м." са 
обособени 2 обекта:
1. ЦДГ със ЗП 160 кв.м., включваща дневна, спалня, гардероб, санитарни 
възли, помещения за персонал и завеждащ предверие
2. Кухня - столова със ЗП 325 кв.м.

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

1. С решение №5-38/16.06.1998г. имотът е обявен за публична общинска 
собственост
2. С решение №2-14/12.03.2004г. на ОбС Г.Тошево имотът е транформиран от 
публична частна общ.собственост.

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

Съставени по-късно актове:

1.АОС №398/28.03.2001г., вп. под №25, том III, вх. рег. 1738, от 29.04.2004г, за 
Сграда СОУ "Н.Й.Вапцаров" и дворно място, ул."В.Априлов"9.

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ



942046 ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

По късно съставен АОС № 163/07.06.1999г.

2265996 ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

Язовир 1.Дог.№92/13.12.2000г. е вписан под №139, том.XI, вх.рег.№4866/13.12.2000г. 
при службата по вписвания на Районен съд Г.Тошево
2.Анекс №007/10.01.2003г. подписан във връзка с чл.3 от договора относно 
сроковете за съгласуването и приемане от собственика видовете СМР, 
извършени от концесионера
2.Анекс №183, том V,вх.рег.№2246/01.09.2003г., сключен във връзка с чл.3 от 
договора и Анекс №007 в изпълнение на Решение №5-16/03.07.2003г. на ОбС 
Г.Тошево, относно решението на концесионера да изпълнява инвест.програма 
със стойност на СМР в р-р 41665лв.
4.Към язовир "Дрян" има прилежащи обслужващи съоражението сгради:
4.1.Полумасивна постройка със ЗП 32 кв.м.-за денонощна охрана на язовира
4.2.Навес със ЗП 6 кв.м.
4.3.Външна тоалетна със ЗП 8 кв.м.
4.4.Изграден външен водопровод и чешма

Друга сграда 1.С решение №5-10/23.12.1999г. на ОбС гр.Ген.Тошево, имотът е обявен за 
публична общ.собственост
Предназначение на отделните сгради както следва:
Сграда 1 - кухня столова
Сграда 2 - едноетажна хотелска част
Сграда 3 - двуетажна хотелска част
Сграда 4 - едноетажна хотелска част
Сграда 5 - рецепция едноетажна част
2.По-късно съставен нов АОС №3398/27.07.2010г.,вп.под №63, т.VII, 
вх.рег.№2320 от 05.08.2010г.

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

1.Със зап.№497/27.10.97г. е утвърдено частично регулационно изменение в 
кв.15 като п.XVII е преотреден за Детска градина - п.XVII, за Търговска дейност - 
п.XXI, за Магазин - п.XX, п.XVIII-общ.,п.XIX-общ. и п.XXII-общ.. За 
новообразуваните парцели са съставени нови АОС с №61,62,63,64,65 и 66 от 
30.10.1997г.

236250 ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

32000 Здравно 
заведение



Гараж Със зап.№881/2000г. е изготвено изменение на плана на гр.Г.Тошево, 
съгл.което имота се намира в кв.85

Парк 1.С решение №5-10/23.12.1999г. на ОбС гр.Ген.Тошево имотът е обявен за 
ПОС
2.В имота по АОС №104/07.05.98г. се намира "Игрище за тенис" с площ 
1000кв.м.

Канализация

Басейн / застр. и 
незастр. площ

1.С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС гр.Генерал Тошево, имотът е обявен за 
ПОС
2.Със зап.№0593/25.11.2002г. е одобрен ПУП-план за регулация и застройка на 
част от кв.95, съгл.който  имот с пл.№2024 е включен в УПИ№V-2024 кв.95( 
бивш кв.63) по плана на гр.Генерал Тошево.
3.По-късно съставен нов АОС №3328/25.02.2010г.,вп.под №11, т.II, вх.рег.№571 
от 04.03.2010г.

Здравно 
заведение

Съставени по-късно нови АОС:
АОС №171/27.07.1999г., вп.под №16, том II,вх.рег.№615/11.02.2005г.
АОС №172/27.07.1999г.
АОС №173/27.07.1999г.
АОС №455/23.11.2001г.вп.под №177, том III,вх.рег.№1989/26.05.2004г.
АОС №456/23.11.2001г.вп.под №17, том II,вх.рег.№616/11.02.2005г.
АОС №457/23.11.2001г,
АОС №680/18.02.2003г..вп.под №25, том II,вх.рег.№624/11.02.2005г.
АОС №681/18.02.2003г.

Обслужваща 
улица

По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №1160/03.09.2004г., вп.под №106, том II, вх.рег.№935/24.02.2005г. 
2. АОС №1161/03.09.2004г., вп.под №107, том II, вх.рег.№936/24.02.2005г. 

Обслужваща 
улица

По-късно съставени нови АОС:
АОС №860/26.05.2004г., вп.под №55, том IV, вх.рег.№2092/07.06.2004г.
АОС №861/26.05.2004г., вп.под №56, том IV, вх.рег.№2093/07.06.2004г.

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ



ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

По-късно съставен АОС №441/08.10.2001г., вп.под №113, том III, 
вх.рег.№1891/14.09.2004г.

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

Опис на помещенията в сграда за ОУ:
I етаж - 4 кл.стаи, коридор и серв.помещения,
II и III етаж - по 4 кл.стаи, коридор и серв.помещения, сутерен
1) ученически стол със ЗП 345.62ке.м., в т.ч. кухненска част  - 171.82кв.м. и 
трапезария - 173.80кв.м.
2) котелно помещение със ЗП 334.38кв.м.

Лятно кино

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

Съгл.реш.№1-9/19.02.2001г. на ОбС гр.Ген.Тошево, на осн.чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА и чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с Реш.№1-1/25.01.2000г. на ОбС 
гр.Ген.Тошево и Зап.№РД-14-26/20.03.2000г. на МОН ОбС Ген.Тошево обявява 
за частна ОС ОУ"Хр.Ботев" с.Люляково.
По-късно съставени АОС №378/26.02.2001г., вп.под №190, т.II, 
вх.рег.№1692/27.04.2004г.
АОС №379/26.02.2001г., вп.под №189, т.II, вх.рег.№1691/27.04.2004г. и 
АОС №380/26.02.2001г., вп.под №188, т.II, вх.рег.№1690/27.04.2004г.

Здравно 
заведение

Кооперативен 
пазар

По-късно съставен АОС №1631/17.06.2005г.

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

Сграда за 
административн
и нужди

Здравно 
заведение

Здравно 
заведение

Сграда за 
административн
и нужди



Здравно 
заведение

По-късно съставен 
АОС №455/23.11.2001г.,вп.под №177, том III,вх.рег.№1989/26.05.2004г. 
АОС №456/23.11.2001г., вп.под №17  том II,вх.рег.№616/11.02.2005г.
АОС №457/23.11.2001г.
АОС №680/18.02.2003г.вп.под №25, том II,вх.рег.№624/11.02.2005г.

Здравно 
заведение

По-късно съставени актове:
АОС №455/23.11.2001г., вп.под №177, т.III, вх.рег.№1989/26.05.2004г.
АОС №456/23.11.2001г.,вп.под №17, т.II, вх.рег.№616/11.02.2005г.
АОС №457/23.11.2001г.
АОС №680/18.02.2003г.вп.под №25, т.II, вх.рег.№624/11.02.2005г.

Градски площад

Сграда за 
административн
и нужди

Със зап.№359/12.06.2000г, е утвърдено регулационно изменение на част от 
кв.63 по ЗРП на гр.Ген.Тошево, като от бивш п.III в кв.63 са образувани нови 
парцели от II до XVI. Сградата на ОА се намира в новообразувания п.XII с площ 
от 3070лв.м., от които 218кв.м. са държавна собственост и представляват ЗП 
на помещенията по АДС №3173/18.10.93г. Частта от  п.XII с площ 2852кв.м. са 
общ.собственост съгл. чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, за която е съставен нов АОС 
№331/13.06.2000г.

Сграда за 
административн
и нужди

Здравно 
заведение

По-късно съставен нов АОС №3511/07.12.2011г., вп.под №5, т.X, вх.рег.№4241 
от 08.12.2011г.

Здравно 
заведение

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ
УЧИЛИЩНА 
СГРАДА



УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

По-късно съставен нов АОС №436/27.09.2001г., вп.под №108, том III, 
вх.рег.№1886/14.05.2004г.

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

По-късно съставен нов АОС №338/19.06.2000г.вп.под №163, том VII, 
вх.рег.№3796/04.10.2004г.

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

Здравно 
заведение

Терен Сградата е съборена
Протокол №004/03.10.2001г.
Заповед №862/05.10.2001г.
По-късно съставени:
АОС №594/19.09.2002г.
АОС №596/19.09.2002г., вп.под №56, том IV, вх.рег.№2511/14.04.08г.

Конна база С решение №4-5/24.03.2000г. на ОбС Ген.Тошево, имотът е обявен за 
Публична ОС.
По-късно съставен АОС №1205/20.09.2004г., вписан под №26, том IX, 
вх.рег.№4496 от 09.11.2004г.

Здравно 
заведение

Стадион С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС гр.Ген.Тошево имотът е обявен за 
публична общинска собственост

Приложение №1:
1.На основание чл.60 ал.2 от ЗОС Раздел 3 се изменя: при контролно 
техническо измерване сградата е установена със ЗП 352.85 и РЗП 756.23кв.м.
2.Метална барака със ЗП 80кв.м. е освидетелствана за негодна с Протокол 
№7/20.07.2004г. и със Заповед №442/20.07.2004г е бракувана.Теренът е 
разчистен. 

Сграда за 
административн
и нужди

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС гр.Ген.Тошево, имотът е обявен за ПОС.

Стадион На основание чл.60, ал.2 от ЗОС в Раздел 3 дв.място да се счита с площ 
25800кв.м., съгласно скица №56/14.04.2008г.

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

1.Поради явна фактическа грешка в "Раздел 3", ЗП да се счита за 648.96кв.м. - 
на основание чл.60 ал.2 от ЗОС
2.Със Заповед №614/2002г. е утвърден ПУП на с.Петлешково. Имотът по АОС 
№307/2000г. се намира в УПИ №IV, кв.1
3.По-късно съставен АОС №3443/14.04.2011г. вп.под №144, т.III, вх.рег.№1524 
от 14.04.2011г.

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

1.Поради установена явна фактическа грешка на основание чл.60 ал.2 от ЗОС 
в "Раздел 3" да се счита ЗП на училището 664.70кв.м., към същото 
физкултурен салон със ЗП 12.56кв.м. - Всичко застроена площ 747.42кв.м.
2.Със Заповед №614/2002г.е утвърден ПУП на с.Петлешково. Имотът по АОС 
№308/2000г. се намира в УПИ №IV, кв.1.
3.По-късно съставен АОС №3444/14.04.2011г. вп.под №143, т.III, вх.рег.№1523 
от 14.04.2011г.



Сграда за 
административн
и нужди

Със Заповед №359/12.06.2000г. е утвърдено регулационно изменение на част 
от кв.63 по ЗРП на гр.Ген.Тошево, като от бивш парцел III кв.63 са образувани 
нови парцели от II до XVI. Сградата  на ОА се намира в XII-парцел, с площ 
3070кв.м., от които 218кв.м. са държавна собственост и представляват ЗП на 
помещенията по АДС №3173/18.10.1993г..
Частта от п.XII с площ 2852кв.м. са общинска собственост, съгласно чл.2 ал.1 
т.4 от ЗОС.
Със Заповед №1103/01.10.2007г. е одобрено частично изменение на ПУП на 
гр.Ген.Тошево, кв.63; като се преобразува парцел XII в УПИ IV-637

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

По Раздел 3:
Училището представлява сграда на 3 етажа със ЗП 781кв.м. - сутерен - 
парокотелно, ученически стол с кухня и складови помещения.
I-етаж - 4кл.стаи, помещения за персонала, кинозала, санитарен възел
II-етаж - уч.стая, дирекция, стая за отдих, игротека, 3кл.стаи, санит.възел
III-етаж - 5 кабинета, библиотека. санит.възел
Съгласно Разрешение за ползване №194/25.10.2002г., част от I-етаж от 
учил.сграда със ЗП 221.70кв.м. се ползва за "Детска градина - една група 22 
деца"

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

1) С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС гр.Ген.Тошево имотът е обявен за 
ПОС.
2) Описание на помещенията в училищната сграда
- сутерен - парокотелно, 2 помещения за пом.персонал, кухн.блок, столова-зала 
за хранене, коридор, серв.помещения
- първи етаж - 5 класни стаи, 2 учебни кабинета, стая за директора, 2 стаи за 
пом.персонал, серв.помещения, коридор
- втори етаж - 5 класни стаи, 2 учебни кабинета, учителска стая, 3 помещения 
за хранилища, сервизни помещения, коридор
По-късно съставен АОС №742/08.01.2004г., вп.под №197, том I, 
вх.рег.№580/08.02.2005г.
АОС №743/08.01.2004г., вп.под №37, том II, вх.рег.№636/11.02.2005г.

Сграда за 
административн
и нужди

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС гр.Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

Със Разрешение за ползване №156/30.03.2001г. има обособена част от 
училището, преустроена за ЦДГ за 25 деца.
По-късно съставен нов АОС №436/27.09.2001г., вп.под №108, том III, 
вх.рег.№1886/14.05.2004г.

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.
По-късно съставени нови АОС:
АОС №1919/03.01.2006г., вп.под №67, т.I, вх.рег.№94 от 12.01.2006г.
АОС №3403/12.10.2010г.,вп.под №64, т.X, вх.рег.№4054 от 13.10.2010г.

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС
По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №3009/23.12.2008г., вп.под №18, т.I, вх.рег.№163/16.01.2009г.
2.АОС №3010/23.12.2008г., вп.под №20, т.I, вх.рег.№165/16.01.2009г.



Сграда за 
административн
и нужди

Разпределение на помещенията:
1.Читалище 
I етаж - кинозала, балкон, сцена, гримьорни
II етаж - библиотека, 3 стаи в общ коридор
2.Кметство 
I етаж - 2 стаи - кмет и секретар, 1 стая - обслужващ персонал, клуб
II етаж - 2 стаи се ползват от кметството
3.Изба - котелно, 2 бр.избени помещения, зала

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

С Решение №9-8/20.12.2001г. ОбС Ген.Тошево, имотът е обявен за ПОС.

Дворно място С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС

Стадион Със Заповед №4377/1949г. е утвърден РП на с.Пчеларово.
2.Добавка към Раздел 8."Граници на имота" :
 - изток - улица ОК 35 - ОК 36А; 
 - юг - улица ОК 35 - 20 - 4;
 - запад - улица ОК 4 - ОК 5;
 - север - улица ОК 5 - ОК 36А.

Сграда за 
административн
и нужди

Със Заповед №9-8/20.12.2001г. на ОбС гр.Ген.Тошево, имотът е обявен за 
ПОС.

Парк Със Зап. 713/1989г. е утвърден РП на с.Люляково, общ.Ген.Тошево, 
обл.Добрич
С Реш.№1-9/19.02.01г. и Реш.№5-10/23.12.99г. ОбС гр.Ген.Тошево обявява 
имота за общ.публична собственост

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

Със Зап.№9251/1952г. е утвърден РП на с.Преселенци, общ.Ген.Тошево, 
обл.Добрич
С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево, имотът е обявен за ПОС.

Гробище 1.С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС
2.На основание чл.60 от ЗОС площта на имот №000277 по земеразделителния 
план на гр.Ген.Тошево от 27.975дка да се счита с площ 47.700дка поради 
допусната явна техническа грешка видно от скица №247/08.04.2002г. от 
кадастралния план на Промишлена зона на гр.Ген.Тошево, одобрен със 
Заповед №180/1995г.

Гробище По-късно съставен нов АОС №1741/25.08.2005г., вп.под №125, т.IX, 
вх.рег.№4426/31.08.2005г.

Гробище

Гробище С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС
По-късно съставен нов АОС №1734/24.08.2005г., вп.под №100, т.IX, 
вх.рег.№4389 от 26.08.2005г.

Гробище С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС гр.Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.
По-късно съставен нов АОС №1736/24.08.2005г., вп.под №102, т.IX, 
вх.рег.№4391 от 26.08.2005г.



Гробище С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Tошево имотът е обявен за ПОС
По-късно съставен нов АОС №1737/24.08.2005г., вп.под №103, т.IX, 
вх.рег.№4392 от 26.08.2005г.

Гробище С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.
По-късно съставен нов АОС №1829/13.10.2005г., вп.под №82, т.XI, 
вх.рег.№5340 от 19.10.2005г.

Гробище С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС

Гробище С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.
По-късно съставен АОС №1777/09.09.2005г. вп.под №12, т.X, вх.рег.№4688 от 
16.09.2005г.

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.
Читалищната сграда съдържа следните групи помещения:
1) зрителна зала със сцена и кинокабина;
2) обслужващи библиотечна, кръжочна и художествена самодейност, клубна 
дейност.
3) експозиционна зала (музейна)
4) администрация, репетиционна, коридори, стълбище и др.

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.

Сграда за 
административн
и нужди

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

Опис на помещенията в СОУ "Н.Й.Вапцаров"гр.Ген.Тошево:
I-етаж - 6бр,кл.стаи, стая за полудневна детска градина, коридор, сервизни 
помещения, стая на персонала, книжарница, помещение с лавка за закуски, 
физкултурен салон, лекарски к-т с полезна площ - 9кв.м. и стоматологичен к-т с 
полезна площ - 14кв.м.
II-етаж - 8бр.кл.стаи, 5бр.административни стаи/уч.стая, стая на директор, стая 
на зам.директор, съблекалня на учители и стая на секретар/, коридор и 
сервизни помещения
III-етаж - 10бр.кл.стаи, библиотека, счетоводство, стая за архив, коридор и 
сервизни помещения

По-късно съставен нов АОС:
АОС №464/21.12.2001г., вп.под №182, том III, вх.рег.№1994/26.05.2004г.

Парк По-късно съставени нови АОС:
АОС №466/14.01.2002г., вп.под №184, том III, вх.рег.№1996/26.05.2004г.
АОС №467/14.01.2002г.
АОС №468/14.01.2002г.

Сграда за 
административн
и нужди

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС гр.Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.

Сграда за 
административн
и нужди

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.



Сграда за 
административн
и нужди

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево, имотът е обявен за ПОС
По-късно съставен АОС №1546/25.04.2005г., вп.под №120, т.VI, вх.рег.№3290 
от 09.06.2005г.

Сграда за 
административн
и нужди

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево, имотът е обявен за ПОС

Сграда за 
административн
и нужди
КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС

Сграда за 
административн
и нужди

С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.

Сграда за 
административн
и нужди

I. Опис на помещенията в Пристройка в административна сграда:
1.Стоматологичен кабинет - 1бр.
2.Лекарски кабинет - 1бр.
3.Кабинет детска консултация - 1бр.
3.Коридор
5.Сервизни помещения
II. Двуетажна част:
1. I-ви етаж - сладкарница
2. II-ри етаж - канцеларии на кметство с.Малина
3. Избени помещения - дискотека

Сграда за 
административн
и нужди

Със заповед №394/1965г. е утвърден РП на с.Йовково
1.С решение №9-8/20.12.2001г.на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС
2.В дворното място има недовършен строеж за читалищна сграда - изграден 
нулев цикъл и недостроен етаж

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

Със заповед №5214/1950г. е утвърден последния РП на с.Росица

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

Със заповед №713/1989г. е утвърден последния ЗРП на с.Люляково

Сграда за 
административн
и нужди

1.Със заповед №1362/1973г. е утвърден последния РП на с.Спасово
2.С решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево имотът е обявен за ПОС.

Здравно 
заведение

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево

По Раздел 11:
С Решение №7-21/01.11.2001г. на ОбС Ген.Тошево е включено правото на 
строеж в/у общинска земя в капила на:
1."МЦ1-ГТ" ЕООД - 683.15кв.м.
2."МБАЛ-ГТ" ЕООД - 6766.45кв.м.

По-късно съставен нов АОС №680/18.02.2003г.
СГРАДА ИЛИ 
ПОМ.ЗА 
ФИЗКУЛТ.НУЖД
И

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево

Сграда за 
административн
и нужди

Със Заповед №555/1948г. е утвърден РП на с.Василево
По-късно съставен нов АОС №3490/09.09.2011г.,вп.под №104, т.VII, 
вх.рег.№3091 от 14.09.2011г.

Парк Със Заповед №713/1989г. е утвърден ЗРП на с.Люляково
По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №724/12.08.2003г.
2. АОС №725/12.08.2003г., вп.под №145, том VI, вх.рег.№3136/19.08.2004г. 
3. АОС №726/12.08.2003г.



ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

Със Заповед №4377/1949г. е утвърден РП на с.Пчеларово

Сграда за 
административн
и нужди

През 1967г. е утвърден кадастралния план на с.Калина

Сграда за 
административн
и нужди

Съ заповед №223/1949г. е утвърден РП на с.Дъбовик

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

Със Заповед №4377/1949г. е утвърден РП на с.Пчелатово.

Сграда за 
административн
и нужди

Със заповед №5912/1954г е утвърден ПУП на с.Бежаново

Сграда за 
административн
и нужди

Със Заповед №2628/1951г. е утвърден ПУП на с.Александър Стамболийски

Сграда за 
административн
и нужди

Със Заповед №3139/1953г. е утвърден ПУП на с.Житен

Гробище

Сграда за 
административн
и нужди

Със Заповед №3636/1953г. е утвърден ПУП на с.Чернооково

Сграда за 
административн
и нужди

Със Заповед №551/1990г. е утвърден ПУП на с.Кардам.

Сграда за 
административн
и нужди

Със Заповед №1798/1950г. е утвърден ПУП на с.Красен

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево, кв.Пастир

Гробище Със Заповед №223/1949г. е утвърден ПУП на с.Дъбовик
По-късно съставен нов АОС №1735/24.08.2005г., вп.под №101, т.IX, 
вх.рег.№4390 от 26.08.2005г.

Гробище Със Заповед №4377/1949г. е утвърден ПУП на с.Пчеларово
По-късно съставен нов АОС №1758/01.09.2005г., вп.под №169, т.IX, 
вх.рег.№4494/07.09.2005г.

Гробище

Гробище През 1967г. е утвърден кадастралния план на с.Калина

Гробище Със Заповед №2297/1953г. е утвърден ПУП на с.Великово

Гробище Със заповед №7487/1959г. е утвърден ПУП на с.Узово.

Гробище

Гробище По-късно съставен АОС №1545/25.04.2005г., вп.под №121, т.VI, вх.рег.№3291 
от 09.06.2005г.



Гробище По-късно съставен ное АОС №1820/06.10.2005г., вп.под №45, т.XI, 
вх.рег.№5225 от 13.10.2005г.

Гробище По-късно съставен нов АОС №1743/25.08.2005г., вп.под №126, т.IX, 
вх.рег.№4427/31.08.2005г.

Гробище

Гробище По-късно съставен АОС №1775/09.09.2005г. вп.под №10, т.X, вх.рег.№4686 от 
16.09.2005г.

Гробище

Гробище

Гробище По-късно съставен нов АОС №1762/02.09.2005г., вп.под №172, т.IX, 
вх.рег.№4531/08.09.2005г.

Гробище

Гробище

Гробище По-късно съставен нов АОС №1759/01.09.2005г., вп.под №168, т.IX, 
вх.рег.№4493/07.09.2005г.

Гробище

Гробище По-късно съставен нов АОС №1740/25.08.2005г., вп.под №124, т.IX, 
вх.рег.№4425/31.08.2005г.

Гробище По-късно съставен ное АОС №1819/06.10.2005г., вп.под №44, т.XI, 
вх.рег.№5224 от 13.10.2005г.

Гробище

Гробище По-късно съставен нов АОС №1760/01.09.2005г., вп.под №167, т.IX, 
вх.рег.№4492/07.09.2005г.

Гробище

Гробище По-късно съставен АОС №1720/18.08.2005г., вп.под №50, т.IX, вх.рег.№4300 от 
23.08.2005г.



Гробище По-късно съставен съставен АОС №1793/14.09.2005г.,вп.под №67, т.X, 
вх.рег.№4805 от 26.09.2005г.

Гробище По-късно съставен нов АОС №1764/02.09.2005г., вп.под №174, т.IX, 
вх.рег.№4535/09.09.2005г.

Гробище По-късно съставен нов АОС №1743/25.08.2005г., вп.под №127, т.IX, 
вх.рег.№4428/31.08.2005г.

Гробище По-късно съставен нов АОС №1738/25.08.2005г., вп.под №122, т.IX, 
вх.рег.№4423/31.08.2005г.

Гробище

Гробище По-късно съставен АОС №1771/07.09.2005г. вп.под №185, т.IX, вх.рег.№4591 от 
13.09.2005г.

Гробище По-късно съставен нов АОС №1739/25.08.2005г., вп.под №123, т.IX, 
вх.рег.№4424/31.08.2005г.

Гробище

Здравно 
заведение

С Решение №5-10/23.12.1999г. на ОбС, имотът е обявен за ПОС.
Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево
Със Заповед №059/17.02.2003г. е одобрено частично изменение на ПУП на 
гр.Ген.Тошево, обхващащо парцел XXV, като от същият се образуват два нови - 
парцел XXV с площ 8436.75кв.м. и XXVI с площ 198кв.м
С Решение №5-10/23.12.1999г. на ОбС гр.Ген.Тошево, имотът по АОС №171 и 
№172 от 27.07.1999г./по стар АОС №112/20.07.98г./  е обявен за ПОС, 
съобразно параграф 5, ал.2 от ПЗР на ЗОС.
Със Заповед №362/15.06.2004г. е одобрено частично изменение на ПУП 
гр.Ген.Тошево в кв.65, където от УПИ №XXV-болница се образуват два 
парцела: УПИ №XXV-болница с площ 7 826.75 кв.м. и УПИ №XXVII-пералня с 
площ 610 кв.м.

Полски път

Обслужваща 
улица

Обслужваща 
улица

Обслужваща 
улица



Сметище С Протокол от 21.02.2003г. комисия, назначена със Заповед №032/20.01.2003г. 
определи площадка за заравяне на животински отпадъци, която отстои на 
разстояние от 5км. от гр.Ген.Тошево и 5км. от с.Кардам и отговаря  на 
изискванията на Наредба №7/1992г. за хигиенните изисквания за здравна 
защита на селищната среда /ДВ. бр.46/1992г. Площадката отговаря и на 
изискванията на чл.16 от Наредба №29/2002г. /ДВ. бр.75/2002г/ на МЗГ.

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

1. Със Заповед №555/1948г. е утвърден подробен устройствен план на 
с.Василево.                      
2.  Удостоверение №015/22.12.2003г. за въвеждане в експлоатация, издадено 
от гл. архитект на Община Ген.Тошево.                

УЧИЛИЩНА 
СГРАДА

Със Заповед №555/1948г. е утвърден подробен устройствен план на 
с.Василево                           
Опис на помещенията в сградата на училището: 
Іетаж - 5 кл. Стаи, занималня, коридор, склад, стая на чистачката, дирекция, 
хранилище. 
ІІ етаж - 7 кл. стаи, две хранилища, библиотека, методичен к-т, игротека, 
коридор, две сервизни п-я, учителска стая. 
Сутерен - ученически стол - трапезария, стая за заготовка на зеленчуци, 
котелно п-ние, сервизно п-ние, два склада, коридор. Сутерен в старата част на 
училищната сграда - две работилници, машинно отделение, склад, коридор.

Обслужваща 
улица

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на 
гр.Ген.Тошево

Обслужваща 
улица

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на 
гр.Ген.Тошево

Обслужваща 
улица

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на 
гр.Ген.Тошево

Обслужваща 
улица

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на 
гр.Ген.Тошево

Обслужваща 
улица

Със Заповед №223/1949г. е утвърден подробен устройствен план на с.Дъбовик

Обслужваща 
улица

Със Заповед №223/1949г. е утвърден подробен устройствен план на с.Дъбовик

Полски път

Полски път

Полски път



Пасище, мера

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Пасище, мера

Полски път

Пасище, мера

Полски път

Полски път

Полски път



Полски път

Полски път

Полски път

Пасище, мера

Полски път

Полски път

Пасище, мера

Полски път

Пасище, мера

Пасище, мера

Полски път

Пасище, мера

Полски път



Пасище, мера

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен съставен:
1. АОС №1782/09.09.2005г.,вп.под №196, т.IX, вх.рег.№4612 от 14.09.2005г.
2. АОС №1785/14.09.2005г.,вп.под №23, т.X, вх.рег.№4710 от 16.09.2005г.

Пасище, мера



Полски път

Пасище, мера

Полски път

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Полски път

Пасище, мера

Пасище, мера

Полски път

Полски път

Пасище, мера

Полски път

Пасище, мера По-късно съставени:
1. АОС №1780/09.09.2005г. вп.под №197, т.IX, вх.рег.№4613 от 14.09.2005г.
2. АОС №1783/14.09.2005г.,вп.под №21, т.X, вх.рег.№4708 от 16.09.2005г.
3. АОС №1784/14.09.2005г.,вп.под №22, т.X, вх.рег.№4709 от 16.09.2005г.



Пасище, мера

Пасище, мера

Полски път

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Полски път

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера По-късно съставен АОС №3445/21.04.2011г. вп.под №82, т.IV, вх.рег.№1802 от 
17.05.2011г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен съставен:
1. АОС №1786/14.09.2005г.,вп.под №24, т.X, вх.рег.№4711 от 16.09.2005г.
2. АОС №1787/14.09.2005г.,вп.под №25, т.X, вх.рег.№4712 от 16.09.2005г.
3. АОС №1788/14.09.2005г.,вп.под №26, т.X, вх.рег.№4713 от 16.09.2005г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №1454/21.04.2005г., вп.под №46, т.V, вх.рег.№2751 от 09.06.2005г.
2. АОС №1455/21.04.2005г., вп.под №47, т.V, вх.рег.№2752 от 09.06.2005г.
3. АОС №1456/21.04.2005г., вп.под №48, т.V, вх.рег.№2753 от 09.06.2005г.

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

1.Със Заповед №5742/1950г. е утвърден подробен устройствен план на 
с.Изворово /Добромирци/ 
2. Имотът е с кадастрален номер №128 по плана, изготвен по програма ФАР

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

1.Със Заповед №218/1964г. е утвърден подробен устройствен план на 
с.Снягово

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

ДЕТСКО 
ЗАВЕДЕНИЕ

1.Със Заповед №1256/1956г. е утвърден подробен устройствен план на 
с.Равнец.                                 
2. С Решение №5-3/16.06.1998г. на ОбС гр.Ген. Тошево имотът е обявен за 
публична общинска собственост

Сграда за 
административн
и нужди

1.Със Заповед №1658/1957г. е утвърден подробен устройствен план  на 
с.Пленимир
2.С Решение №5-3/16.06.1998г. на ОбС гр.Ген.Тошево, имотът е обявен за 
ПОС.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2373/15.02.2007г., вп.под №140, т.II, вх.рег.№866 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №3076/25.03.2009г., вп.под №3, т.III, вх.рег.№1646 от 30.03.2009г.
2.АОС №3077/25.03.2009г., вп.под №2, т.III, вх.рег.№1645 от 30.03.2009г.
3.АОС №3078/25.03.2009г., вп.под №4, т.III, вх.рег.№1648 от 30.03.2009г.
4.АОС №3079/25.03.2009г., вп.под №5, т.III, вх.рег.№1649 от 30.03.2009г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставени:
1. АОС №3449/20.05.2011г. вп.под №22, т.V, вх.рег.№2075 от 16.06.2011г.
2. АОС №3450/20.05.2011г. вп.под №21, т.V, вх.рег.№2074 от 16.06.2011г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Дере 1. Мост №1 - ОК 166 - ОК 105. 
2. Мост №2 - ОК 154А - ОК 103. 

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Нива

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2367/15.02.2007г., вп.под №150, т.II, вх.рег.№876 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2368/15.02.2007г., вп.под №149, т.II, вх.рег.№875 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен съставен АОС №1941/12.01.2006г.,вп.под №139, т.I, 
вх.рег.№342 от 19.01.2006г.

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2378/15.02.2007г., вп.под №135, т.II, вх.рег.№861 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2377/15.02.2007г., вп.под №136, т.II, вх.рег.№862 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен съставен АОС №1942/12.01.2006г.,вп.под №140, т.I, 
вх.рег.№343 от 19.01.2006г.

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2376/15.02.2007г., вп.под №137, т.II, вх.рег.№863 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2375/15.02.2007г., вп.под №138, т.II, вх.рег.№864 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2374/15.02.2007г., вп.под №139, т.II, вх.рег.№865 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2638/17.09.2007г., вп.под №78, т.IX, 
вх.рег.№3278/25.09.2007г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Парк Със Заповед №177/1990г. е одобрен последния ПУП на гр.Ген.Тошево

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2372/15.02.2007г., вп.под №141, т.II, вх.рег.№867 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2144/30.06.2006г., вп.под №111, т.VII, 
вх.рег.№3195 от 10.07.2006г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №3495/04.11.2011г.,вп.под №7, т.IX, вх.рег.№3796 
от 07.11.2011г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №1551/01.06.2005г., вп.под №115, т.VI, вх.рег.№3285 от 09.06.2005г.
2. АОС №1552/01.06.2005г., вп.под №114, т.VI, вх.рег.№3284 от 09.06.2005г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №1549/01.06.2005г., вп.под №117, т.VI, вх.рег.№3287 от 09.06.2005г.
2. АОС №1550/01.06.2005г., вп.под №116, т.VI, вх.рег.№3286 от 09.06.2005г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Сграда за 
административн
и нужди

Конна база

Конна база По-късно съставени нови АОС:
1  АОС №3437/30.03.2011г.,вп.под №43, т.III, вх.рег.№1212 от 30.03.2011г.
2. АОС №3438/30.03.2011г.,вп.под №44, т.III, вх.рег.№1213 от 30.03.2011г.

Здравно 
заведение

Със Заповед №3636/1953г. е утвърден подробен устройствен план на 
с.Чернооково                                    
1.Съгл. АДС №1346, вписан под №109 том ІV вх.рег.№2750/29.05.2001г. в ГТРС 
"БП" ЕАД са собственици на 27 кв.м от първи етаж, ид.ч. от І етаж и 5.7855% 
ид.ч. от общите части на сградата и дворното място. 
2.Съгл. АДС №735/23.03.1998г. "БТК" ЕАД са собственици на 40 кв.м от първи 
етаж, сутерен - 71 кв.м, 23.9364% ид.ч. от общите части на сградата и дворното 
място.

Дере 1. Мост  ОК 63 - ОК 82
2. Мост  ОК 37 - ОК 45

Кладенец

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен АОС №1576/01.06.2005г., вп.под №169, том VI, 
вх.рег.№3367 от 15.06.2005г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №3220/07.09.2009г.,вп.под №116, т.VII, 
вх.рег.№3605 от 11.09.2009г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Нива По-късно съставен нов АОС №2371/15.02.2007г., вп.под №142, т.II, вх.рег.№868 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №3518/19.01.2012г., вп.под №59, т.I, вх.рег.№188 от 20.01.2012г.
2.АОС №3520/19.01.2012г., вп.под №57, т.I, вх.рег.№185 от 20.01.2012г.
3.АОС №3519/19.01.2012г., вп.под №56, т.I, вх.рег.№184 от 20.01.2012г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2807/04.02.2008г., вп.под №9, т.II, 
вх.рег.№1048/18.02.2008г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Друга сграда

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Сметище

Полски път

Полски път

Полски път

Полски път

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000200 и скица №Ф04050/21.04.2005г.
По-късно съставен съставен АОС №1938/12.01.2006г.,вп.под №136, т.I, 
вх.рег.№339 от 19.01.2006г.

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000200 и скица №Ф04051/21.04.2005г.
По-късно съставен съставен АОС №1939/12.01.2006г.,вп.под №137, т.I, 
вх.рег.№340 от 19.01.2006г.

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000200 и скица №Ф04047/21.04.2005г.

Гробище

Гробище По-късно съставен нов АОС №1763/02.09.2005г., вп.под №173, т.IX, 
вх.рег.№4532/08.09.2005г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Гробище

Канализация "Довеждащ колектор до ПСОВ" гр.Ген.Тошево - градска канализация за битови 
отпадни води с дължина 4866 м., Разрешение за ползване №183/01.10.2002г..
1.Главен клон II Б - събира отпадните води от няколко квартала - обща 
дължина 3236 м.
- от ул."Панайот Волов" обира водите от кв.27, минава покрай кв.30, по 
ул."Хр.Смирненски", ул."Иван Куманов" кв.148, кв.149, ул."Калиакра", покрай 
кв.137, кв.138, кв.140, кв.141 до съществуваща РШ 60, 
- бетонови тръби Ф400 с дължина 1716м. и бетонови тръби Ф300 с дължина 
1520 м.
- 98 сградни отклонения от бетонови тръби Ф200 и обща дължина 700 м.
2.Главен клон II А - обща дължина 1730 м.
- по ул."Черно море", ул."Мадара", ул."Славянска", ул."Добри Чинтулов", 
ул."Хр.Ботев", ул

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Ливада

Ливада

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2369/15.02.2007г., вп.под №143, т.II, вх.рег.№869 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2370/15.02.2007г., вп.под №144, т.II, вх.рег.№870 
от 27.02.2007г.

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №3247/22.10.2009г.,вп.под №141, т.VIII, вх.рег.№4165 от 28.10.2009г.
2. АОС №3248/22.10.2009г.,вп.под №140, т.VIII, вх.рег.№4164 от 28.10.2009г.

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2145/04.07.2006г., вп.под №112, т.VII, 
вх.рег.№3196 от 10.07.2006г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера По-късно съставени нови АОС:
1). АОС №3461/29.06.2011г. вп.под №122, т.V, вх.рег.№2239 от 01.07.2011г.
2). АОС №3462/29.06.2011г. вп.под №123, т.V, вх.рег.№2240 от 01.07.2011г.
3). АОС №3463/29.06.2011г. вп.под №124, т.V, вх.рег.№2241 от 01.07.2011г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Сграда за тъжни 
обреди

Обществена 
тоалетна

Терен

Терен

Пасище, мера По-късно съставен съставен АОС №1943/12.01.2006г.,вп.под №141, т.I, 
вх.рег.№344 от 19.01.2006г.

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен съставен АОС №1944/12.01.2006г.,вп.под №142, т.I, 
вх.рег.№345 от 19.01.2006г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставен нов АОС №2050/13.03.2006г., вп.под №112, т.III, 
вх.рег.№1383 от 14.03.2006г.

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №3104/15.04.2009г.,вп.под №112, т.III, вх.рег.№1996 от 16.04.2009г.
2. АОС №3105/15.04.2009г.,вп.под №113, т.III, вх.рег.№1997 от 16.04.2009г.

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера



Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Пасище, мера

Дворно място Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево.

Паркинг

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000106

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №018016

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №018016
По-късно съставен съставен АОС №1940/12.01.2006г.,вп.под №138, т.I, 
вх.рег.№341 от 19.01.2006г.



Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000097

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000097

Обслужваща 
улица

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Гвн.Тошево.

улица Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на 
гр.Ген.Тошево

улица Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на 
гр.Ген.Тошево

улица Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на 
гр.Ген.Тошево

улица Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на 
гр.Ген.Тошево

Сграда за 
административн
и нужди

Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди



Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди
Сграда за тъжни 
обреди
Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди
Сграда за тъжни 
обреди
Сграда за 
административн
и нужди

Със заповед №177 / 90 г.е утвърден ПУП на гр. Ген. Тошево. С решение №6-
18/29.07.2005г. На Общински съвет гр.Ген.Тошево се трансформира от частна в 
публична общинска собственост имот по АОС №5/01.06.1995г., вписан в ГТРС 
под №155, том Х, вх.рег.№5377/22.12.2004г. и АОС №311/07.06.2000г., вписан в 
ГТРС ПОД №154, том Х, вх.рег. №5376/22.12.2004г.

Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди
Сграда за тъжни 
обреди
Сграда за тъжни 
обреди
Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди
Сграда за тъжни 
обреди
Сграда за 
административн
и нужди

Сграда за 
административн
и нужди



Сграда за тъжни 
обреди

Гробище

Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000261.
По-късно съставен АОС №1935/12.01.2006г.,вп.под №133, т.I, вх.рег.№336 от 
19.01.2001г.

Сграда за тъжни 
обреди

Със Заповед №5292/53 г. е утвърден ПУП на с. Сноп

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000162.
По-късно съставен съставен АОС №1934/12.01.2006г.,вп.под №132, т.I, 
вх.рег.№335 от 19.01.2006г.

- Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000261

- Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000261

- Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000162

- Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000100

- Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000100
По-късно съставен нов АОС №1877/01.12.2005г., вп.под №198, т.XII, 
вх.рег.№6105 от 12.12.2005г.



- Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000100                      
Върху имота има следните ограничения:   11    Електропровод  20 КV. На 10 м 
от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на 
електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда 
високостеблена растителност

- Пасище, мера С Решение №6-6/29.07.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и Заповед на Кмета 
№632/02.09.2005 г. имотът №000080 е трансформиран от нива-частна 
общинска в пасище, мера-публична общинска.

- Пасище, мера С Решение №6-6/29.07.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и Заповед на Кмета 
№632/02.09.2005 г. имотът №012011 в с. Конаре е трансформиран от нива-
частна общинска в пасище, мера-публична общинска.
По-късно съставен нов АОС №3276/27.11.2009г.,вп.под №127, т.IX, 
вх.рег.№4663 от 02.12.2009г.

- Пасище, мера Имотът е образуван от имот №018089         
С Решение №6-6/29.07.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и Заповед на Кмета 
№632/02.09.2005 г. имотът №018100 в с. Конаре е трансформиран от нива-
частна общинска в пасище, мера-публична общинска.

- Гробище Със заповед №2521/77 г. е утвърден ПУП на с. Къпиново

- Сграда за тъжни 
обреди

Гробище

Гробище

Тр.насаждения

Парк

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

Със Заповед №5232/1950 г. е утвърден ПУП на с. Изворово / с. Горен Извор /

Сграда за тъжни 
обреди

Сграда за тъжни 
обреди

Пасище, мера

Пасище, мера Имотът преставлява бивше торище



необр.земя

Сграда за тъжни 
обреди

Обществена 
тоалетна

Със Заповед  №177/1990 г. е утвърден ПУП на гр. Ген. Тошево

Гробище

Гробище

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

І. Двуетажна част - ЗП-522 кв.м, РЗП-1006.50 кв.м  
- Първи етаж - кинозала, стая за събрания, стая за репетиции, стая за склад.                 
- Втори етаж - библиотека, книгохранилище, стая за секретаря, стая - склад и 
балкон.        
ІІ. Едноетажна част - пристройко/изток/ - ЗП - 130.50 кв. м     
- Кафе - аператив - ЗП - 130.50 кв. м
По-късно съставен нов АОС 3403/12.10.2010г.

Парк ПУП на с. Спасово е одобрен със Заповед №1362/1973 г.

Сграда за 
административн
и нужди

ПУП на с. Зограф е одобрен със заповед №753/1968 г.

МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със заповед  №177/1990 г.

МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със заповед  №177/1990 г.

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №107013    
С Решение №10-5/30.11.2004 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и  имотът №107018 в с. 
Присад е трансформиран от нива - частна общинска в пасище, мера - публична 
общинска.  
С Констативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба" Земеделие и Гори" 
съгласува трансформацията на имота.

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №108011    
С Решение №10-5/30.11.2004 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и  имотът №108028 в с. 
Присад е трансформиран от нива - частна общинска в пасище, мера - публична 
общинска.  
С Констативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба" Земеделие и Гори" 
съгласува трансформацията на имота.

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №107014    
С Решение №10-5/30.11.2004 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и  имотът №107015 в с. 
Присад е трансформиран от нива - частна общинска в пасище, мера - публична 
общинска.  
С Констативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба" Земеделие и Гори" 
съгласува трансформацията на имота.



Пасище, мера С Решение №7-5/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и  имотът №020030 в с. 
Пчеларово е трансформиран от нива - частна общинска в пасище, мера - 
публична общинска.  
С Констативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба" Земеделие и Гори" 
съгласува трансформацията на имота.

Пасище, мера С Решение №7-5/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и  имотът №038001 в с. 
Пчеларово е трансформиран от нива - частна общинска в пасище, мера - 
публична общинска.  
С Констативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба" Земеделие и Гори" 
съгласува трансформацията на имота.

Пасище, мера С Решение №7-5/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и  имотът №038002 в с. 
Пчеларово е трансформиран от нива - частна общинска в пасище, мера - 
публична общинска.  
С Констативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба" Земеделие и Гори" 
съгласува трансформацията на имота.

Пасище, мера С Решение №7-5/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и  имотът №038003 в с. 
Пчеларово е трансформиран от нива - частна общинска в пасище, мера - 
публична общинска.  
С Констативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба" Земеделие и Гори" 
съгласува трансформацията на имота.

Пасище, мера С Решение №7-5/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и  имотът №038004 в с. 
Пчеларово е трансформиран от нива - частна общинска в пасище, мера - 
публична общинска.  
С Констативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба" Земеделие и Гори" 
съгласува трансформацията на имота.

Здравно 
заведение

Със Заповед №1798 от 1950 г. е утвърден ПУП на с. Красен
По-късно съставен АОС №3327а/25.02.2010г., вп.под №4, т.IV, вх.рег.№549 от 
26.02.2010г.

МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

Общежитие Със Заповед  №418 от 08.05.2007 г. е одобрено частично изменение на  ПУП на 
гр. Ген. Тошево. С което УПИ №ІІІ-уч.общежитие се образуват два нови УПИ 

        №ХХ-уч.общ. и УПИ №ХІХ-общ. в кв. 86
        
        
        

Дворно място Със Заповед  №418 от 08.05.2007 г. е одобрено частично изменение на  ПУП на 
гр. Ген. Тошево. С което УПИ №ІІІ-уч.общежитие се образуват два нови УПИ 

  №ХХ-уч.общ. и УПИ №ХІХ-общ. в кв. 86По-късно съставен  АОС 
      №2545/03.07.07г.,  вписан под  №39, т.VII, вх.рег. №2481 от 09.07.07г.

        
        
        

Лятно кино Със  Заповед  №177  от   1990 г.  е  одобрен  ПУП  на  гр. Ген. Тошево
По-късно съставен АОС №2863/18.04.2008г. вп.под №126, т.IV, вх.рег.№2791 от 
23.04.2008г.



Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000008, същият е разделен въз основа на 
Решение №186 от 21.12.2006 г. на ГТРС, с което е възстановена собствеността 

        върху 48.573 дка с №008001 на наследници на Стою Димитров Стоев
        
        
        

Сграда за 
административн
и нужди

        Със  Заповед  №9251  от   1952 г.  е  одобрен  ПУП  на  с. Преселенци
        
        
        

Лятно кино         Със  Заповед  №177  от   1990 г.  е  одобрен  ПУП  на  гр. Ген. Тошево
        
        
        

14 726.60 лв. КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

СЪС ЗАПОВЕД  №5214 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОСИЦА                                                                                
СЪС ЗАПОВЕД №1303 ОТ 08.12.2008Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ПУП НА С. РОСИЦА 

Пасище, мера ИМОТЪТ  Е  ПРЕОБРАЗУВАН  ОТ  НИВА- ЧАСТНА  В  ПАСИЩЕ, МЕРА - 
ПУБЛИЧНА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1 033.80 лв. Пасище, мера ИМОТЪТ  Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ  №018006

384 лв. Пасище, мера ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ  №018006

1 353.50 лв. Пасище, мера ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ  №018006

1 431.50 лв. Пасище, мера ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ  №018006

5.90 лв. Пасище, мера ИМОТЪТ  Е  ОБРАЗУВАН  ОТ  ИМОТ   №000073

4 604.80 лв. Пасище, мера ИМОТЪТ  Е  ОБРАЗУВАН  ОТ  ИМОТ   №000073



26 471.90 лв. Пасище, мера ИМОТА Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №000052

1 978.60 лв. Пасище, мера ИМОТА Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №000052

9 635.20 лв. Пасище, мера ИМОТА Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ  №012011

17 126.80 лв Здравно 
заведение

СЪС ЗАПОВЕД №1797 ОТ 1950Г.  Е  ОДОБРЕН  ПУП  НА  С. КРАСЕН
СЪС ЗАПОВЕД №081/25.01.2006Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ПУП НА С. КРАСЕН                                                                                   

51 755.00 лв Басейн / застр. и 
незастр. площ

СЪС  ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г.  Е  ОДОБРЕН  ПУП  НА  ГР.ГЕН. ТОШЕВО                                                                                  

13 089 лв. Друга сграда СЪС ЗАП. РД-18-54/01.04.2008Г. Е ОДОБРЕНА КАД. КАРТА И КАД. РЕГИСТРИ 
НА С. ЙОВКОВО                                            
СТАР ИНДЕНТИФИКАТОР №024001     
Със Заповед №РД-11-02-62/04.08.2011г. имота е деактуван.                              
     

17 000 лв КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

ПУП на с.Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич, е одобрен със 
Зап. №1362/1973г. Със Заповед №991/15.12.2005г. на Кмета на Община 
Генерал Тошево е одобрено частично регулационно изменение в кв.27.                                                                                                            
  

28.70лв. Пасище, мера Скица №Ф00070/15.03.2011г. по КВС на землище с.Люляково, ЕКАТТЕ 44714, 
община Генерал Тошево, област Добрич

8 066.10 лв Пасище, мера Скица №Ф00071/15.03.2011г. по КВС на землище с.Люляково, ЕКАТТЕ 44714, 
община Генерал Тошево, област Добрич.
Имотът е образуван от имот №023003.

4953.32 лв. Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000075 видно от Скица №К00081/23.06.2011г. по 
КВС на землище с.Малина, ЕКАТТЕ 46351, община Генерал Тошево, област 
Добрич.                                                                          



1888.05 лв. Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000075 видно от Скица №К00082/23.06.2011г. по 
КВС на землище с.Малина, ЕКАТТЕ 46351, община Генерал Тошево, област 
Добрич.                                           

1 486.19 лв. Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000075 видно от Скица №К00083/23.06.2011г. по 
КВС на землище с.Малина, ЕКАТТЕ 46351,  община Генерал Тошево, област 
Добрич.                     

За сградата - 
2209.70лв.; За 
земята - 
638.40лв.

Сграда за 
административн
и нужди

1.СЪС  ЗАПОВЕД  №377  ОТ  1952Г.  Е  ОДОБРЕН  ПУП  НА  С.ПИСАРОВО.
2. СЪС  ЗАПОВЕД  №098 ОТ  11.02.2011Г.  Е  ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО 
РЕГУЛАЦИОННО ИЗМЕНЕНИЕ В КВ.15 НА  ПУП  НА  С.ПИСАРОВО.
3. СЪГЛАСНО ДОГОВОР №198/14.07.2011Г., ВП. ПОД №200, ТОМ V, 
ВХ.РЕГ.№2332 ОТ 19.07.2011Г. В СВ ПРИ ГТРС Е ЗАКУПЕН ИМОТА В 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №05-4/31.05.2011Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.

8705.80лв. Здравно 
заведение

1.СЪС ЗАПОВЕД  №1362  ОТ  1973Г.  Е  ОДОБРЕН  ПУП  НА  С.СПАСОВО.
2.СЪС ЗАПОВЕД  №066 /2007Г. Е   ОДОБРЕНО  ЧАСТИЧНО  ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ПУП  НА С.СПАСОВО, КВ.37.

8070.17лв. Пасище, мера -  Номер и дата  на съставени по-рано  актове: АОС № 3446/21.04.2011г,вп. под 
№ 80,т.ІV, вх.рег.№ 1797/17.05.2011г.
-  Имотът  е  образуван  от  имот №023003. 
-  Скица №К00119/13.12.2011г. по КВС на землище с.Люляково,  ЕКАТТЕ 44714, 
община Генерал Тошево, област Добрич.
  

24.97лв. Пасище, мера -  Номер и дата  на съставени по-рано  актове: АОС № 3445/21.04.2011г,вп. под 
№ 82,т.ІV, вх.рег.№ 1802/17.05.2011г.
-  Имотът  е  образуван  от  имот  №023003. 
-  Скица №К00118/13.12.2011г. по КВС на землище с.Люляково,  ЕКАТТЕ 44714, 
община Генерал Тошево, област Добрич.
  

1315.43 лв. Пасище, мера Скица №К00195/19.01.2012г. по КВС на землище с.Чернооково, 
ЕКАТТЕ 81219, община Генерал Тошево, област Добрич.
ИМОТЪТ  Е  ОБРАЗУВАН  ОТ  ИМОТ  №052001.                                                                         

189.64 лв. Пасище, мера Скица №К00194/19.01.2012г. по КВС на землище с.Чернооково, 
ЕКАТТЕ 81219, община Генерал Тошево, област Добрич.
ИМОТЪТ  Е  ОБРАЗУВАН  ОТ  ИМОТ  №052001



1344.00 лв. Пасище, мера Скица №К00196/19.01.2012г. по КВС на землище с.Чернооково, 
ЕКАТТЕ 81219, община Генерал Тошево, област Добрич.
ИМОТЪТ  Е  ОБРАЗУВАН  ОТ  ИМОТ  №052001

6904.80лв. Дворно място 1.Със  Заповед  № 532/15.06.2012г.   на  Кмета  на Община Ген. Тошево е  
одобрено частично регулационно изменение на  кв.36 по  ПУП  на  с.Кардам.

306.50 /триста и 
шест лева и 
петдесет ст./

Пасище, мера 11.1 Скица № Ф00505/14.12.2012г. по КВС на землище с.Спасово, ЕКАТТЕ 
68196, общ.Ген.Тошево, област Добрич
11.2 Имотът е образуван от имот № 057021 в землище с.Спасово, ЕКАТТЕ 
68196, общ.Ген.Тошево, област Добрич
11.3.Със Заповед №267/18.03.2013г. на Кмета на Общината, в изпълнение на 
Решение №2-10/26.02.2013г. на ОбС гр.Ген.Тошево, имотът е отписан от 
Регистъра за Общинска собственост.

1 185.40 
/хиляда сто 
осемдесет и 
пет лева и 
четиридесет 
ст./

Пасище, мера 11.1 Скица № Ф00506/14.12.2012г. по КВС на землище с.Спасово, ЕКАТТЕ 
68196, общ.Ген.Тошево, област Добрич
11.2 Имотът е образуван от имот № 057021 в землище с.Спасово, ЕКАТТЕ 
68196, общ.Ген.Тошево, област Добрич

283.90 /двеста 
осемдесет и 
три лева и 
деветдесет ст./

Пасище, мера 11.1 Скица № Ф00507/14.12.2012г. по КВС на землище с.Спасово, ЕКАТТЕ 
68196, общ.Ген.Тошево, област Добрич
11.2 Имотът е образуван от имот № 057021 в землище с.Спасово, ЕКАТТЕ 
68196, общ.Ген.Тошево, област Добрич

3 060.60 /три 
хиляди и 
шестдесет лева 
и шестдесет 
ст./

Пасище, мера 11.1 Скица № Ф00508/14.12.2012г. по КВС на землище с.Спасово, ЕКАТТЕ 
68196, общ.Ген.Тошево, област Добрич
11.2 Имотът е образуван от имот № 057021 в землище с.Спасово, ЕКАТТЕ 
68196, общ.Ген.Тошево, област Добрич

93 
093.60лв/девет
десет и три  
хиляди 
деветдесет  и 
три лева  и 
шестдесет ст./

Басейн / застр. и 
незастр. площ

11.1.Договор  за предоставяне  на концесия "Комплекс Басейна", регистриран в 
регистъра
за концесии при  Община Генерал Тошево под  № 002 от 13.09.2010г.
11.2.Удостоверение с изх.№АО-16-6117/24.06.2011г. издадено от Община 
Генерал Тошево   за  новопостроен  временен  обект "ЗОХ  за сезонно  
ползване". 
11.3.Удостоверение №010/06.06.2012г.  за  въвеждане  в експлоатация  на  
строеж "Частично  преустройство и реконструкция на съществуваща сграда от 
"Комплекс басейна"  в ЗОХ".
11.4.Разрешение за строеж  №103/13.09.2007г.  за "Ремонт и реконструкция на 
плувен  басейн".



47 789.30 лв Сграда за 
административн
и нужди

11.1. Съгласно Решение №3-12/30.04.2004г. на ОбС гр.Ген.Тошево, имотът е 
обявен за ПОС.

56 708.50 лв МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

10 985.60 лв 
/десет хиляди 
деветстотин 
осемдесет и 
пет лева и 
шестдесет ст./ 

Сграда за тъжни 
обреди

11.1. Със Заповед №564/14.06.2011г. е одобрен ПУП - план за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ), във връзка с реконструкция и разширение на 
гробищния парк, като се учредява нов квартал с номер 159 по Регулационния 
план на града и с площ след разширението - 63.586 дка.
Отреждат се общо 13 квартала, от които № I - за обслужващи дейности, № IX - 
за храм и останалите - за гробни места.

675.20 лв 
/шестстотин 
седемдесет и 
пет лева и 
двадесет ст./

Пасище, мера Скица № К00258/09.04.2013г. по КВС на землище с.Василево, ЕКАТТЕ 10183, 
общ.Ген.Тошево, област Добрич

268 198.30 лв. 
/двеста 
шестдесет и 
осем хиляди 
сто деветдесет 
и осем лева и 
тридесет ст./ 

Стадион

3 219.10 лв. 
/три хиляди 
двеста и 
деветнадесет 
лева и десет 
ст./

Сграда за 
административн
и нужди

5 645.90 /пет 
хиляди 
шестстотин 
четиридесет и 
пет лева и 
деветдесет ст./ 
лв.

Сграда за 
административн
и нужди

11.1. Със Заповед №888/29.08.2008г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е 
одобрено частично регулационно изменение на кв.33 и кв.34 по ПУП на 
с.Изворово /Д.Извор/.           

23 245.50 лв 
/двадесет и три 
хиляди двеста 
четиридесет и 
пет лева и 
петдесет ст./

Пасище, мера 11.1. Скица №6004/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево, 
обл.Добрич   
11.2 Номер по предходен план: 3400



1 103.40 лв 
/хиляда сто и 
три лева и 
четиридесет 
ст./

Пасище, мера 11.1. Скица №6002/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево, 
обл.Добрич   
11.2. Номер по предходен план: 2200

10 522.10 лв 
/десет хиляди 
петстотин 
двадесет и два 
лева и десет 
ст./

Пасище, мера 11.1. Скица №6003/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево, 
обл.Добрич   

2 128.30 лв /две 
хиляди сто 
двадесет и 
осем лева и 
тридесет ст./

Пасище, мера 11.1. Скица №5998/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево, 
обл.Добрич   
11.2. Номер по предходен план: 4800

29 260.50лв Дворно място Със Заповед №597/13.06.2013г.на Кмета на общината  е одобрено частично 
изменение на ПУП на  гр.Генерал Тошево  в кв.158.

111 034.70лв Конна база Със Заповед №597/13.06.2013г.на Кмета на общината  е одобрено частично 
изменение на ПУП на  гр.Генерал Тошево  в кв.158.

29 260.50лв Дворно място Със Заповед №632/20.06.2013г.на Кмета на общината  е одобрено частично 
изменение на ПУП на  гр.Генерал Тошево  в кв.158.

130.20 лв /сто и 
тридесет лева 
и двадесет ст./

Пасище, мера 11.1.СКИЦА №К00160/26.03.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.МАЛИНА, ЕКАТТЕ 
46351, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич     

952.70 лв 
/деветстотин 
петдесет и два 
лева и 
седемдесет ст./

Пасище, мера 11.1.СКИЦА №К00161/26.03.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.МАЛИНА, ЕКАТТЕ 
46351, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич     



6 696.40 лв 
/шест хиляди 
шестстотин 
деветдесет и 
шест лева и 
четиридесет 
ст./

Сметище

12 691.80 лв 
/дванадесет 
хиляди 
шестстотин 
деветдесет и 
един лева и 
осемдесет ст./

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

11.1.С Решение №9-8/20.12.2001г. на ОбС Ген.Тошево, имотът е обявен за 
ПОС.
11.2.Със Заповед №1044/28.11.2012г. на Кмета на община Генерал Тошево, е 
одобрено частично регулационно изменение в кв.31 по ПУП на с.Дъбовик.
11.3.Читалищната сграда съдържа следните групи помещения:
 - зрителна зала със сцена и кинокабина на I етаж със ЗП 247.50 кв.м.
 - обслужващи библиотечна, кръжочна и художествена самодейност, клубна 
дейност
 - експозиционна зала (музейна)
 - администрация, репетиционна, коридори, стълбище и др.

1452,70 лв 
/хиляда 
четиристотин 
петдесет и два 
лева и 
седемдесет ст./

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000029.

7432,70 лв / 
седем хиляди 
четиристотин 
тридесет и два 
лева и 
седемдесет ст./

др.селскост.тери
тория

11.1. С Решение №6-11 от 24.07.2013г. на Общински съвет гр.Ген.Тошево се 
променя начина на трайно ползване на имота от "пасище, мера" в "друга 
селскостопанска територия".
11.2.Имотът е образуван от имот №000029

4660,70 лв / 
четири хиляди 
шестстотин и 
шестдесет лева 
и седемдесет 
ст./

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000029.

987.30 лв 
/деветстотин 
осемдесет и 
седем лева и 
тридесет ст./

Пасище, мера 11.1.СКИЦА №Ф00253/29.08.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.МАЛИНА, ЕКАТТЕ 
46351, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.
11.2..Имотът е образуван от имот №000066.     



15 086.40 лв 
/петнадесет 
хиляди 
осемдесет и 
шест лева и 
четиридесет 
ст./

Пасище, мера 11.1.СКИЦА №Ф00255/29.08.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.МАЛИНА, ЕКАТТЕ 
46351, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.
11.2.Имотът е образуван от имот №000066.     

15 154.20лв 
/петнадесет 
хиляди  сто 
петдесет  и 
четири лева  и 
двадесет ст./

Друга сграда 11.1. В изпълнение  на Решение №5-1/30.05.2013г. на Общински съвет  
гр.Генерал Тошево, имотът  е закупен  с  Договор №396/04.10.2013г., вп.под № 
73,т.VІІІ,вх.рег.3192/08.10.2013г. в СВ при ГТРС.

29 778.40 лв. ДРУГ 
НЕЗАСТРОЕН 
УРЕГУЛИРАН 
ИМОТ

Със Заповед №552/09.07.2012г. е одобрено частично изменение на подробния 
устройствен план на Промишлена зона  гр.Ген.Тошево в кв.12.

13 841,70 
/тринадесет 
хиляди 
осемстотин 
четирдесет и 
един лева и 
седемдесет 
стотинки/

ДРУГ 
НЕЗАСТРОЕН 
УРЕГУЛИРАН 
ИМОТ

Със Заповед №552/09.07.2012г. е одобрено частично изменение на подробния 
устройствен план на Промишлена зона  гр.Ген.Тошево в кв.12.

6 019.20 /шест 
хиляди  и 
деветнадесет 
лева и 
двадесет ст./ 
лв.

Друга сграда 11.1 Със Заповед №888/29.08.2008г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е 
одобрено частично регулационно изменение на кв.33 и кв.34 по ПУП на 
с.Изворово /Д.Извор/.           
11.2 Номер и дата на съставения  по-рано  акт: АОС№2913/29.08.2008г.

1316,00 лв. / 
хиляда триста и 
шестнадесет 
лева/

Нива

3060,00 лв. / 
три хиляди и 
шестдесет 
лева/

Нива

8987.00 / осем 
хиляди 
деветстотин 
осемдесет и 
седем лева /

Сграда за 
административн
и нужди

Имотът е деактуван със заповед  №РД-11-02-29/ 24.01.2008г. на областен 
управител гр.Добрич

3 645,10 лв. / 
три хиляди 
шестстотин 
четиридесет и 
пет лева и 
десет стотинки 
/ 

Пасище, мера



7423,70 лв. Пасище, мера

26949,60 лв. 
/двадесет и 
шест хиляди 
деветстотин 
четиридесет и 
девет лв. и 
шестдесет ст. / 

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

2736.00 лв. / 
Две хиляди 
седемстотин 
тридесет и 
шест лв. и нула 
ст. / 

Дворно място

3 616.70 /три  
хиляди 
шестстотин и 
шестнадесет 
лева и 
седемдесет ст./ 
лв.

Сграда за 
административн
и нужди

687,60лв. Пасище, мера Имотът е образуван от имот №026002

35 
712,30лв./триде
сет и пет 
хиляди 
седемстотин и 
дванадесет 
лева и 
тридесет 
стотинки/ 

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

Със Заповед №964/03.09.2007год. на Кмета на Община Генерал Тошево е 
одобрено частично регулационно изменение на кв.3 по ПУП на с.Малина.

37 410,00лв. Парк



1 676.70/хиляда 
шестстотин 
седемдесет  и  
шест лева  и 
седемдесет 
стотинки/лева

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000061.     

501.90/петстоти
н и един лева и 
деветдесет 
стотинки/лева

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000061.     

12 
707.70/дванаде
сет хиляди 
седемстотин и 
седем лева и 
седемдесет 
стотинки/лева.

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000422.     

2 762.20/две 
хиляди 
седемстотин 
шестдесет и 
два лева и 
двадесет 
стотинки/лева.

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000422. 



20 
421.90/двадесе
т хиляди 
четиристотин 
двадесет и 
един лева и 
деветдесет 
стотинки/лева.

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000114.     

3 015.60/три 
хиляди и 
петнадесет 
лева и 
шестдесет 
стотинки/лева.

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №000063.

10 474.30/десет 
хиляди 
четиристотин 
седемдесет и 
четири лева и 
тридесет 
стотинки/лева.

Пасище, мера Имотът е образуван от имот №127031.

939,60 лв. / 
деветстотин 
тридесет и 
девет лева и 
шестдесет 
стотинки /

Терен

43 044.90 
лв./четиридесет 
и три хиляди  
четиридесет и 
четири лева и 
90ст./

КУЛТУРЕН ДОМ 
ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ



824 724.70 лв. 
/осемстотин 
двадесет и 
четири хиляди 
седемстотин 
двадесет и 
четири лева и 
седемдесет 
стотинки/

Сграда за 
административн
и нужди

11.1. Със заповед №1103/01.10.2007 г. на кмета на община Генерал Тошево, е 
одобрено частично регулационно изменение на кв. 63 по ПУП на гр. 
Ген.Тошево, като УПИ №XII се преобразува в нов УПИ №IV-627.
11.2. Въз основа на решение №700 от 19.08.2016 г. на Министерски съвет, с 
договор №ДжС-18-3 от 14.09.2016 г. безвъзмездно се прехвърля на община 
Генерал Тошево правото на собственост върху недвижими имоти - частна 
държавна собственост.
11.3. Със заповед №ДжС-09-01-48/19.09.2016 г. на Областен управител на 
област Добрич, имотът (част от първи етаж на административна сграда, 
равняваща се на 218 кв.м.) е отписан от актовите книги за недвижими имоти - 
частна държавна собственост.

2 682.60 лв /две 
хиляди 
шестстотин 
осемдесет и 
два лева и 
шестдесет 
стотинки/

Пасище, мера Скица №К00500/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Бежаново, ЕКАТТЕ 03157, 
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

37.00 лв 
/тридесет и 
седем лева/

Гробище Скица №К00217/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Горица, ЕКАТТЕ 18575, 
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

309 540.50 лв. 
(триста и девет 
хиляди 
петстотин и 
четиридесет 
лева и петдесет 
стотинки)

Гробище 11.1. С решение №КЗЗ-04/16.03.2017г., Комисията за земеделските земи при 
МЗХ промени предназначението на ПИ №422001 с площ 37 453 кв.м., от НТП 
"пасище" в НТП "Гробищен парк", за изграждане на обект: "Разширение на 
гробищен парк" в землището на Генерал Тошево.
11.2. Поземлен имот №422003 с площ 65.428 дка. е образуван от 
обединяването на ПИ №000277 и ПИ №422001.
11.3. Скица №Ф01410/13.06.2017г. по КВС на землище Генерал Тошево, 
ЕКАТТЕ 14711, 
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

41 085.30 лв. 
(четиридесет и 
една хиляди 
осемдесет и 
пет лева  и 
тридесет 
стотинки)

Здравно 
заведение

11.1. Със заповед №1202/12.12.2017г. на Кмета на община Генерал Тошево е 
одобрено частично изменение на Подробния устройствен план на с.Кардам.



897.80 лв. 
(осемстотин 
деветдесет и 
седем лева и 
осемдесет 
стотинки)

Терен 11.1. Със заповед №586/12.07.2018г. на Кмета на община Генерал Тошево е 
одобрено частично изменение на регулационния план на с.Писарово, 
общ.Генерал Тошево.

5 573.50 лв. 
(пет хиляди  
петстотин 
седемдесет и 
три лева  и 
петдесет 
стотинки)

Сметище Номер по предходен план № 000165 

00360.21.32, 
00360.19.144, 
00360.889.9901, 
00360.48.143, 
00360.24.51, 
00360.24.57, 
00360.20.1, 
00360.21.1, 
00360.888.9901, 
00360.21.2, 
00360.21.12, 
00360.4.32, 
00360.8.12, 
00360.8.13, 
00360.8.122, 
00360.8.14, 
00360.8.4, 
00360.8.15.

23091.10 (двадесет и три хиляди деветдесет и един лева и десет стотинки)

 00360.55.59, 
00360.31.69, 
00360.31.128, 
00360.888.9901, 
00360.31.68, 
00360.30.59, 
00360.55.1, 
00360.52.58, 
00360.24.51, 
00360.889.9901

11 918.40 лв. ( единадесет хиляди деветстотин и осемнадесет лева и 
четиридесет стотинки )

  00360.45.21, 
00360.45.37, 
68196.59.25, 
68196.59.21, 
70634.24.12

1 178.90 лв. ( хиляда сто седемдесет и осем лева и деветдесет стотинки )



  00360.101.34, 
00360.101.35, 
00360.101.16, 
00360.101.31, 
00360.101.32, 
00360.101.56, 
00360.101.65, 
00360.101.66, 
00360.101.79, 
00360.101.149, 
00360.72.140, 
00360.101.33, 
00360.101.92, 
00360.101.153

2 799.40 лв. ( две хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и четиридесет 
стотинки )

  00360.63.65, 
00360.63.58, 
03157.41.5, 
03157.41.1, 
00360.63.26

21 331.30 лв. ( двадесет и една хиляди триста тридесет и един лева и тридесет 
стотинки )

  00360.44.124, 
00360.63.26, 
00360.15.127

10 021.30 лв. ( десет хиляди двадесет и един лева и тридесет стотинки )

  00360.55.59, 
00360.56.177, 
00360.56.61, 
00360.44.133, 
00360.56.35, 
00360.56.36, 
00360.56.37, 
00360.56.130, 
00360.56.39, 
00360.56.38, 
00360.888.9901

4 031.80 лв. ( четири хиляди тридесет и един лева и осемдесет стотинки )

00360.45.14, 
00360.45.37, 
00360.45.15, 
00360.45.10, 
00360.45.39, 
00360.45.29

3 187.20 лв. ( три хиляди сто осемдесет и седем лева и двадесет стотинки )



00360.72.65, 
00360.72.136, 
00360.72.71, 
00360.72.100, 
00360.72.67, 
00360.72.140, 
00360.55.59, 
00360.889.9901

6 586.30 лв. ( шест хиляди петстотин осемдесет и шест лева и тридесет 
стотинки )

00360.56.61, 
00360.63.3, 
00360.63.62, 
00360.63.132, 
00360.63.81, 
00360.63.4, 
00360.63.7, 
00360.63.8, 
00360.63.10, 
00360.63.129, 
00360.63.11, 
03157.40.7, 
03157.41.5, 
03157.41.1, 
00360.63.54, 
00360.63.26, 
00360.63.65

827.20 лв. ( осемстотин двадесет и седем лева и двадесет стотинки )

00360.72.140, 
00360.72.51, 
00360.72.52, 
00360.72.53, 
00360.101.79, 
00360.85.16, 
00360.85.146, 
00360.63.84, 
00360.74.82, 
00360.74.83, 
00360.74.138, 
00360.63.68, 
00360.74.73, 
00360.63.58, 
00360.63.62, 
00360.63.65, 
00360.56.61

25 462.60 лв. ( двадесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и 
шестдесет стотинки )

70634.59.94, 
00360.98.95, 
00360.98.7, 
00360.98.155, 
00360.45.21, 
70634.66.38, 
70634.59.141

2 928.80 лв. ( две хиляди деветстотин двадесет и осем лева и осемдесет 
стотинки )

















































































































































Пасище, 
мера

Номер по 
предходен 
план  
000033.

Пасище, 
мера

Номер по 
предходен 
план 
055002.

Пасище, 
мера

Номер по 
предходен 
план 
000179.



Пасище, 
мера

Номер по 
предходен 
план 
000093.

Пасище, 
мера

Номер по 
предходен 
план 
000054.

Пасище, 
мера

Номер по 
предходен 
план 
000027.

Пасище, 
мера

Номер по 
предходен 
план 
000178.

Пасище, 
мера

Номер по 
предходен 
план 
000038.



Пасище, 
мера

. Номер по 
предходен 
план 
000066.

Ливада Номер по 
предходен 
план 
000058.

Пасище, 
мера

Номер по 
предходен 
план 
000081.

Пасище, 
мера

Номер по 
предходен 
план 
000094.


