Докум Дата
ент №

Населено
място

Улица

Улиц Зона
а№

1

20.3.1995 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"

2

Първа зона

2

20.3.1995 г.

гр.Генерал
Тошево

"Независимост"

10

Първа зона

3

1.6.1995 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"

3,,,,,,,

24.3.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

4

1.6.1995 г.

гр.Генерал
Тошево

"Г.С.Раковски"

Трета зона

5

1.6.1995 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"

14

Първа зона

6

1.6.1995 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"

6

Трета зона

7

1.6.1995 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"

18

Първа зона

13

12.1.1996 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Маринов"

Трета зона

14

28.6.1996 г.

с.Балканци

26

3.10.1996 г.

гр.Генерал
Тошево

"Патриарх
Евтимий"

Втора зона

27

24.3.1997 г.

с.Василево

28

24.3.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Ангелов"

38

Втора зона

29

16.5.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

30

24.3.1997 г.

кв.Пастир

31

4.8.1997 г.

с.Дъбовик

33

14.4.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

34

14.4.1997 г.

с.Пчеларово

35

14.4.1997 г.

с.Къпиново

36

17.6.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"Мадара"

Втора зона

37

17.6.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"Славянска"

Втора зона

Трета зона

" Янтра"

38

17.6.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"Славянска"

Втора зона

39

17.6.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

Трета зона

41

23.6.1997 г.

с.Балканци

43

20.8.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"
("Ал.Димитров")

Първа зона

44

20.8.1997 г.

с.Дъбовик

45

20.8.1997 г.

с.Дъбовик

46

20.8.1997 г.

с.Дъбовик

47

20.8.1997 г.

с.Дъбовик

48

15.9.1997 г.

с.Балканци

49

15.9.1997 г.

с.Балканци

50

15.9.1997 г.

с.Балканци

51

15.9.1997 г.

с.Балканци

52

15.9.1997 г.

с.Балканци

53

1.9.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

54

15.9.1997 г.

с.Балканци

55

16.9.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

Първа зона

Първа зона

56

18.9.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

57

18.9.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"
("Ал.Димитров")

59

1.10.1997 г.

с.Пчеларово

60

1.10.1997 г.

с.Кардам

61

30.10.1997 г. с.Чернооково

62

30.10.1997 г. с.Чернооково

63

30.10.1997 г. с.Чернооково

64

30.10.1997 г. с.Чернооково

65

30.10.1997 г. с.Чернооково

67

30.10.1997 г. с.Спасово

"Огражден
Планина"

64

68

3.11.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

Трета зона

69

3.11.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

" Янтра"

Трета зона

70

3.11.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"Дружба" (
"Вишинска" )

Първа зона

71

3.11.1997 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"
("Червеноармейск
а

Трета зона

72

11.11.1997 г. с.Кардам

"Добротица"

73

11.11.1997 г. гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"
("Ал.Димитров")

Първа зона

74

11.11.1997 г. с.Кардам

75

11.11.1997 г. гр.Генерал
Тошево

"В.Маринов"

Втора зона

76

12.11.1997 г. с.Къпиново

77

14.11.1997 г. с.Красен

78

14.11.1997 г. с.Росица

80

18.11.1997 г. гр.Генерал
Тошево

81

18.11.1997 г. с.Горица

82

83

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

8

Първа зона

19.11.1997 г. гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

4

Първа зона

27.11.1997 г. гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"
26
("Червеноармейск
а

Втора зона

84

27.11.1997 г. гр.Генерал
Тошево

85

30.12.1997 г. гр.Генерал
Тошево

86

30.12.1997 г. с.Спасово

87

30.12.1997 г. с.Спасово

88

30.12.1997 г. с.Красен

89

30.12.1997 г. с.Спасово

90

30.12.1997 г. с.Къпиново

91

30.12.1997 г. с.Къпиново

92

30.12.1997 г. с.Къпиново

93

Пром Трета зона
ишле
на
зона

"Кирил и Методий"

Първа зона

30.12.1997 г. гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"
("Ал.Димитров")

Първа зона

94

30.12.1997 г. гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"
("Ал.Димитров")

Първа зона

96

30.12.1997 г. с.Лозница

97

30.12.1997 г. с.Преселенц
и

98

8.1.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

99

20.2.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

"Цар Иван
Шишман"

100

6.3.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

"П.Волов"

1

Втора зона

101

6.3.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

"П.Волов"

3

Втора зона

102

21.4.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

103

23.4.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

107

20.7.1998 г.

с.Балканци

108

20.7.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

Първа зона

109

20.7.1998 г.

с.Сърнино

110

20.7.1998 г.

с.Средина

111

20.7.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

113

20.7.1998 г.

с.Изворово

114

20.7.1998 г.

с.Люляково

115

20.7.1998 г.

с.Житен

117

20.7.1998 г.

с.Дъбовик

119

20.7.1998 г.

с.Пленимир

120

20.7.1998 г.

с.Зограф

121

20.7.1998 г.

с.Чернооково

122

20.7.1998 г.

с.Василево

123

20.7.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

124

20.7.1998 г.

с.Малина

125

20.7.1998 г.

с.Люляково

126

20.7.1998 г.

с.Калина

127

20.7.1998 г.

с.Писарово

128

20.7.1998 г.

с.Присад

"Д. Благоев"

"Подоф.Г.Шошов"(
Д.Христова)

Втора зона

129

20.7.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

"Г.Кирков"

Втора зона

130

20.7.1998 г.

с.Йовково

131

20.7.1998 г.

с.Бежаново

132

20.7.1998 г.

с.Вичово

133

20.7.1998 г.

с.Сноп

135

5.10.1998 г.

с.Балканци

136

5.10.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

137

5.10.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

Трета зона

138

5.10.1998 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

Трета зона

139

12.10.1998 г. гр.Генерал
Тошево

140

12.10.1998 г. гр.Генерал
Тошево

Трета зона

141

12.10.1998 г. гр.Генерал
Тошево

Трета зона

"Тодор
1
Рачински"(Вл.Попт
омов)

142

26.10.1998 г. с.Сираково

143

26.10.1998 г. с.Спасово

147

7.12.1998 г.

с.Люляково

148

7.1.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

149

7.1.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

150

7.1.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

152

7.1.1999 г.

с.Красен

153

8.2.1999 г.

с.Дъбовик

154

8.2.1999 г.

с.Житен

Първа зона

157

22.3.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

8

158

22.3.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Г.С.Раковски"

159

22.3.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Иван
Куманов"/Мичурин/

160

22.3.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

34

Втора зона

161

22.3.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

34

Втора зона

164

7.6.1999 г.

с.Присад

Първа зона

166

7.6.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

170

7.6.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

173

27.7.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

174

2.9.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

176

2.9.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Дружба" (
"Вишинска" )

177

2.9.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"
("Червеноармейск
а

178

2.9.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

179

2.9.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

Първа зона

Първа зона

Първа зона

8

Първа зона

181

16.9.1999 г.

с.Житен

182

16.9.1999 г.

с.Люляково

183

16.9.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

185

18.10.1999 г. с.Пчеларово

188

1.11.1999 г.

с.Градини

189

1.11.1999 г.

с.Пчеларово

190

1.11.1999 г.

с.Росен

191

1.11.1999 г.

с.Лозница

192

1.11.1999 г.

с.Калина

"Г.С.Раковски"

Първа зона

193

1.11.1999 г.

с.Сираково

194

1.11.1999 г.

с.Изворово

195

1.11.1999 г.

с.Изворово

196

1.11.1999 г.

с.Житен

197

2.11.1999 г.

с.Пчеларово

198

2.11.1999 г.

с.Присад

199

2.11.1999 г.

с.Присад

200

9.11.1999 г.

с.Пленимир

201

9.11.1999 г.

с.Средина

202

9.11.1999 г.

с.Конаре

204

10.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

205

10.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

206

10.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

207

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

208

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

209

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

210

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

211

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

212

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

213

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

214

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

215

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

216

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

217

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

218

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

219

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

220

11.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

221

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

222

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

223

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

224

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево
12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

225

226

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

227

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

228

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

229

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

230

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

231

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

232

12.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

233

17.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

234

17.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

"Васил Левски"

235

17.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов" и
"В.Левски"

236

17.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"

Първа зона

237

17.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"

238

17.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"

Първа зона

239

17.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

"Г.С.Раковски"

Първа зона

240

17.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево

"Г.С.Раковски"

Първа зона

241

"Васил Априлов" и
"Г.С.Раковск

Първа зона

242

17.11.1999 г. гр.Генерал
Тошево
18.11.1999 г. с.Малина

243

1.12.1999 г.

с.Росен

244

1.12.1999 г.

с.Росен

245

1.12.1999 г.

с.Кардам

246

1.12.1999 г.

с.Йовково

247

1.12.1999 г.

с.Йовково

250

1.12.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Койчев"

251

1.12.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Койчев"

252

1.12.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

253

1.12.1999 г.

гр.Генерал
Тошево

256

11.2.2000 г.

с.Красен

257

11.2.2000 г.

с.Красен

258

13.3.2000 г.

с.Изворово

259

13.3.2000 г.

с.Изворово

260

13.3.2000 г.

с.Изворово

262

27.3.2000 г.

с.Житен

Първа зона

263

27.3.2000 г.

с.Житен

265

3.4.2000 г.

с.Люляково

266

3.4.2000 г.

с.Люляково

267

3.4.2000 г.

с.Люляково

268

3.4.2000 г.

с.Люляково

270

12.4.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

271

12.4.2000 г.

с.Пленимир

272

12.4.2000 г.

с.Къпиново

273

12.4.2000 г.

с.Градини

274

12.4.2000 г.

с.Писарово

275

12.4.2000 г.

с.Къпиново

276

14.4.2000 г.

с.Писарово

277

14.4.2000 г.

с.Пленимир

278

14.4.2000 г.

с.Люляково

279

14.4.2000 г.

с.Писарово

280

14.4.2000 г.

с.Сноп

281

14.4.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

282

14.4.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

283

14.4.2000 г.

с.Горица

287

11.5.2000 г.

с.Люляково

288

11.5.2000 г.

с.Люляково

289

11.5.2000 г.

с.Люляково

290

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

291

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

292

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

293

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

294

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

295

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

296

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д.Дончев"

Втора зона

297

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

298

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

299

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

300

11.5.2000 г.

с.Люляково

301

11.5.2000 г.

с.Люляково

302

11.5.2000 г.

с.Люляково

303

11.5.2000 г.

с.Люляково

304

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

305

11.5.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

309

7.6.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

310

7.6.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

Първа зона

311

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

312

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

313

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

314

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

315

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

"Васил Левски"

316

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

"Васил Левски"

317

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

"Васил Левски"

318

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

"Васил Левски"

319

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

"Г.С.Раковски"

320

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

16

18

321

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

322

7.6.2000 г.

Генерал
Тошево

323

12.6.2000 г.

с.Конаре

324

12.6.2000 г.

с.Конаре

325

12.6.2000 г.

с.Конаре

326

12.6.2000 г.

с.Конаре

327

12.6.2000 г.

с.Конаре

328

12.6.2000 г.

с.Конаре

329

12.6.2000 г.

с.Сърнино

330

13.6.2000 г.

с.Къпиново

332

13.6.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

ОК 280-280А

"Г.С.Раковски"

333

16.6.2000 г.

с.Спасово

334

16.6.2000 г.

с.Спасово

335

16.6.2000 г.

с.Спасово

336

16.6.2000 г.

с.Спасово

337

16.6.2000 г.

с.Спасово

342

21.6.2000 г.

с.Росица

344

21.6.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

345

21.6.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

352

21.7.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Ст. л-т
14
Й.Тенчев"/"Малчик
а"/

27

354

21.7.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

355

21.7.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

356

21.7.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"
("Червеноармейск
а

357

21.7.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"
("Червеноармейск
а

358

21.7.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"
("Червеноармейск
а

359

21.7.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"
("Червеноармейск
а

360

21.8.2000 г.

с.Спасово

361

24.8.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

27

362

24.8.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

25

363

24.8.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

23

366

20.9.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

16

367

20.9.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Левски"

368

20.9.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

369

20.9.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д. Благоев"

370

20.9.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д.Полянов"

371

20.9.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д.Полянов"

372

20.9.2000 г.

гр.Генерал
Тошево

"Огоста"

373

15.2.2001 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Ангелов"

374

15.2.2001 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д.Петков"

375

15.2.2001 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Койчев"

376

15.2.2001 г.

с.Сноп

377

15.2.2001 г.

с.Сноп

378

26.2.2001 г.

с.Люляково

379

26.2.2001 г.

с.Люляково

381

27.2.2001 г.

с.Сноп

396

28.3.2001 г.

с.Житен

399

28.3.2001 г.

с.Малина

400

23.4.2001 г.

гр.Генерал
Тошево

"Н.Зидаров"

401

23.4.2001 г.

с.Бежаново

403

23.4.2001 г.

Генерал
Тошево

404

23.4.2001 г.

с.Къпиново

405

23.4.2001 г.

с.Къпиново

406

23.4.2001 г.

Генерал
Тошево

407

23.4.2001 г.

кв.Пастир

408

23.4.2001 г.

с.Йовково

409

23.4.2001 г.

с.Йовково

410

23.4.2001 г.

с.Росен

416

27.4.2001 г.

с.Равнец

417

27.4.2001 г.

с.Росен

418

27.4.2001 г.

Генерал
Тошево

421

18.6.2001 г.

с.Писарово

423

18.6.2001 г.

кв.Пастир

"Ропотамо"

424

18.6.2001 г.

Генерал
Тошево

"Независимост"

425

18.6.2001 г.

Генерал
Тошево

"Независимост"

426

18.6.2001 г.

с.Присад

427

4.9.2001 г.

с.Спасово

428

4.9.2001 г.

с.Сноп

429

5.9.2001 г.

с.Пленимир

430

5.9.2001 г.

с.Пленимир

431

5.9.2001 г.

с.Спасово

433

5.9.2001 г.

с.Йовково

434

5.9.2001 г.

Генерал
Тошево

"Патриарх
Евтимий"

435

27.9.2001 г.

Генерал
Тошево

"Опълченска"
("Червеноармейск
а

437

27.9.2001 г.

с.Росица

438

27.9.2001 г.

с.Бежаново

439

8.10.2001 г.

с.Дъбовик

440

8.10.2001 г.

с.Присад

442

8.10.2001 г.

кв.Пастир

443

19.10.2001 г. Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

444

24.10.2001 г. Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

445

24.10.2001 г. Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

446

24.10.2001 г. Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

448

24.10.2001 г. с.Преселенц
и

449

24.10.2001 г. с.Преселенц
и

450

23.11.2001 г. с.Кардам

"Боряна"

451

23.11.2001 г. с.Кардам

"Боряна"

452

24.10.2001 г. с.Кардам

453

23.11.2001 г. с.Кардам

454

23.11.2001 г. с.Кардам

"Червеноармейска
"

455

23.11.2001 г. Генерал
Тошево

"Иван Вазов" и
"Трети март"

456

23.11.2001 г. Генерал
Тошево

"Иван Вазов" и
"Трети март"

458

23.11.2001 г. с.Лозница

459

23.11.2001 г. Генерал
Тошево

460

6.12.2001 г.

с.Василево

461

6.12.2001 г.

с.Преселенц
и

462

10.12.2001 г. с.Присад

463

10.12.2001 г. с.Василево

467

14.1.2002 г.

с.Люляково

468

14.1.2002 г.

с.Люляково

469

18.1.2002 г.

Генерал
Тошево

470

18.1.2002 г.

кв.Пастир

"Ропотамо"

471

18.1.2002 г.

кв.Пастир

"Камчия"

472

18.1.2002 г.

кв.Пастир

"Камчия"

473

18.1.2002 г.

кв.Пастир

"Камчия"

474

18.1.2002 г.

кв.Пастир

"Камчия"

475

18.1.2002 г.

кв.Пастир

"Камчия"

476

18.1.2002 г.

Генерал
Тошево

477

28.1.2002 г.

с.Кардам

478

28.1.2002 г.

Генерал
Тошево

479

5.2.2002 г.

с.Къпиново

484

5.3.2002 г.

Генерал
Тошево

485

5.3.2002 г.

с.Огражден

486

13.3.2002 г.

с.Йовково

487

13.3.2002 г.

с.Росен

488

13.3.2002 г.

с.Росен

489

15.3.2002 г.

Генерал
Тошево

494

22.3.2002 г.

с.Пчеларово

495

22.3.2002 г.

с.Пленимир

496

22.3.2002 г.

с.Пленимир

497

22.3.2002 г.

с.Пленимир

498

22.3.2002 г.

с.Пленимир

499

22.3.2002 г.

с.Пленимир

500

22.3.2002 г.

с.Пленимир

501

22.3.2002 г.

с.Пленимир

502

22.3.2002 г.

с.Пленимир

503

22.3.2002 г.

с.Пленимир

504

22.3.2002 г.

с.Пленимир

505

22.3.2002 г.

с.Пленимир

506

22.3.2002 г.

с.Пленимир

507

22.3.2002 г.

с.Пленимир

508

22.3.2002 г.

с.Пленимир

509

22.3.2002 г.

с.Пленимир

510

22.3.2002 г.

с.Пленимир

511

22.3.2002 г.

с.Пленимир

512

25.3.2002 г.

с.Изворово

513

22.3.2002 г.

с.Пленимир

514

22.3.2002 г.

с.Пленимир

515

22.3.2002 г.

с.Пленимир

516

22.3.2002 г.

с.Пленимир

517

22.3.2002 г.

с.Пленимир

518

22.3.2002 г.

с.Пленимир

519

22.3.2002 г.

с.Пленимир

520

22.3.2002 г.

с.Пленимир

522

22.3.2002 г.

с.Росен

523

17.4.2002 г.

с.Василево

526

15.5.2002 г.

с.Росица

527

5.7.2002 г.

с.Василево

528

5.7.2002 г.

с.Василево

529

5.7.2002 г.

Генерал
Тошево

"Кап.Венко Савов"

530

5.7.2002 г.

Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

532

22.7.2002 г.

с.Равнец

533

22.7.2002 г.

с.Равнец

534

22.7.2002 г.

с.Равнец

535

22.7.2002 г.

с.Равнец

536

22.7.2002 г.

с.Равнец

537

22.7.2002 г.

с.Равнец

538

22.7.2002 г.

с.Равнец

539

22.7.2002 г.

с.Равнец

540

22.7.2002 г.

с.Равнец

541

22.7.2002 г.

с.Равнец

542

22.7.2002 г.

с.Равнец

543

22.7.2002 г.

с.Равнец

544

22.7.2002 г.

с.Равнец

545

22.7.2002 г.

с.Равнец

546

22.7.2002 г.

с.Равнец

547

22.7.2002 г.

с.Равнец

548

22.7.2002 г.

с.Равнец

549

22.7.2002 г.

с.Равнец

550

22.7.2002 г.

с.Равнец

551

23.7.2002 г.

с.Равнец

552

23.7.2002 г.

с.Равнец

553

23.7.2002 г.

с.Равнец

554

23.7.2002 г.

с.Равнец

555

23.7.2002 г.

с.Равнец

556

23.7.2002 г.

с.Равнец

557

23.7.2002 г.

с.Равнец

558

23.7.2002 г.

с.Равнец

559

23.7.2002 г.

с.Равнец

560

23.7.2002 г.

с.Равнец

561

23.7.2002 г.

с.Равнец

562

23.7.2002 г.

с.Равнец

563

23.7.2002 г.

с.Равнец

564

23.7.2002 г.

с.Равнец

565

23.7.2002 г.

с.Равнец

566

23.7.2002 г.

с.Равнец

567

23.7.2002 г.

с.Равнец

568

23.7.2002 г.

с.Равнец

569

23.7.2002 г.

с.Равнец

570

23.7.2002 г.

с.Равнец

571

23.7.2002 г.

с.Равнец

572

29.7.2002 г.

с.Люляково

573

29.7.2002 г.

с.Люляково

574

9.9.2002 г.

с.Росен

575

11.9.2002 г.

с.Преселенц
и

576

11.9.2002 г.

кв.Пастир

577

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

578

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

579

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

580

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

581

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

582

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

583

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

584

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

585

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

586

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

587

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

588

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

589

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

590

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

591

11.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

592

19.9.2002 г.

кв.Пастир

593

19.9.2002 г.

с.Пчеларово

594

19.9.2002 г.

с.Люляково

595

19.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

596

19.9.2002 г.

с.Люляково

597

27.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

598

27.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

599

27.9.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

600

27.9.2002 г.

с.Кардам

601

27.9.2002 г.

с.Кардам

602

7.10.2002 г.

с.Снягово

603

7.10.2002 г.

с.Снягово

604

7.10.2002 г.

с.Снягово

605

7.10.2002 г.

с.Кардам

606

7.10.2002 г.

с.Кардам

607

7.10.2002 г.

с.Кардам

608

7.10.2002 г.

с.Кардам

609

7.10.2002 г.

с.Кардам

610

7.10.2002 г.

с.Кардам

611

7.10.2002 г.

с.Кардам

612

7.10.2002 г.

с.Кардам

613

7.10.2002 г.

с.Кардам

614

7.10.2002 г.

с.Кардам

615

7.10.2002 г.

с.Кардам

616

7.10.2002 г.

с.Кардам

617

7.10.2002 г.

с.Кардам

618

7.10.2002 г.

с.Кардам

619

7.10.2002 г.

с.Кардам

620

7.10.2002 г.

с.Кардам

621

7.10.2002 г.

гр.Генерал
Тошево

622

7.10.2002 г.

с.Красен

"Христо Ботев"

623

7.10.2002 г.

с.Красен

624

7.10.2002 г.

с.Преселенц
и

625

7.10.2002 г.

с.Пленимир

626

7.10.2002 г.

с.Равнец

627

7.10.2002 г.

с.Равнец

628

7.10.2002 г.

с.Равнец

629

7.10.2002 г.

с.Равнец

630

25.10.2002 г. с.Малина

631

25.10.2002 г. с.Кардам

632

25.10.2002 г. с.Малина

633

2.12.2002 г.

635

10.12.2002 г. с.Зограф

668

27.1.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"
("Червеноармейск
а

669

27.1.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"
("Червеноармейск
а

кв.Пастир

670

27.1.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

671

31.1.2003 г.

с.Кардам

672

31.1.2003 г.

с.Пчеларово

673

31.1.2003 г.

с.Росен

674

31.1.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

675

4.2.2003 г.

кв.Пастир

676

4.2.2003 г.

кв.Пастир

677

11.2.2003 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

678

13.2.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

679

14.2.2003 г.

кв.Пастир

681

18.2.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

682

20.2.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

683

25.2.2003 г.

с.Малина

"Опълченска"
("Червеноармейск
а

"Опълченска"/"Чер
веноармейска

"Трети март"
(М.Толбухин)

684

25.2.2003 г.

с.Малина

685

25.2.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

686

25.2.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

687

25.2.2003 г.

688

11.3.2003 г.

гр.Генерал
Тошево
с.Василево

689

18.3.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

691

24.3.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

692

18.3.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

10

693

18.3.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

6

"Калиакра"

694

24.3.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

695

7.4.2003 г.

с.Средина

696

9.4.2003 г.

с.Красен

697

16.4.2003 г.

с.Кардам

701

16.4.2003 г.

с.Средина

702

16.4.2003 г.

с.Средина

704

21.4.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

705

21.4.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

706

21.4.2003 г.

с.Преселенц
и

"Трети март"
(М.Толбухин)

"Мусала"

8

707

21.4.2003 г.

с.Житен

708

21.4.2003 г.

с.Малина

709

21.4.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

710

8.5.2003 г.

с.Къпиново

711

14.5.2003 г.

с.Малина

712

14.5.2003 г.

с.Малина

713

28.5.2003 г.

с.Малина

714

4.6.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

715

5.6.2003 г.

с.Изворово

716

5.6.2003 г.

с.Изворово

717

21.4.2003 г.

с.Сноп

718

18.6.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

"Мусала"

719

27.6.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

720

3.7.2003 г.

с.Чернооково

721

3.7.2003 г.

с.Чернооково

722

3.7.2003 г.

с.Кардам

723

3.7.2003 г.

с.Чернооково

724

12.8.2003 г.

с.Люляково

725

12.8.2003 г.

с.Люляково

726

12.8.2003 г.

с.Люляково

727

21.8.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

728

21.8.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

729

21.8.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

730

16.9.2003 г.

с.Люляково

731

16.9.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

732

16.9.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

733

16.9.2003 г.

гр.Генерал
Тошево

734

16.9.2003 г.

с.Писарово

735

16.9.2003 г.

с.Преселенц
и

736

16.9.2003 г.

с.Къпиново

737

16.9.2003 г.

с.Къпиново

738

16.9.2003 г.

с.Къпиново

739

6.10.2003 г.

кв.Пастир

740

6.10.2003 г.

с.Спасово

741

17.10.2003 г. с.Къпиново

744

8.1.2004 г.

с.Росица

"Ропотамо"

745

11.2.2004 г.

с.Пчеларово

746

11.2.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

747

11.2.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Дунав"

748

11.2.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Мусала"

749

11.2.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Дунав"

750

11.2.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

751

11.2.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Дунав"

752

11.2.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Дунав"

753

13.2.2004 г.

с.Кардам

760

15.3.2004 г.

с.Кардам

761

15.4.2004 г.

с.Писарово

762

15.4.2004 г.

с.Дъбовик

763

29.4.2004 г.

с.Пчеларово

764

29.4.2004 г.

с.Малина

765

29.4.2004 г.

с.Малина

766

17.4.2004 г.

с.Пчеларово

767

13.5.2004 г.

с.Пчеларово

860

26.5.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

6

861

26.5.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

6

862

26.5.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"

875

27.5.2004 г.

с.Дъбовик

879

27.5.2004 г.

с.Дъбовик

887

27.5.2004 г.

с.Дъбовик

897

28.5.2004 г.

с.Къпиново

909

9.6.2004 г.

с.Житен

910

9.6.2004 г.

с.Житен

911

9.6.2004 г.

с.Росица

927

10.6.2004 г.

с.Равнец

928

10.6.2004 г.

с.Равнец

929

21.6.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

930

10.6.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

931

15.6.2004 г.

с.Росица

932

10.6.2004 г.

с.Балканци

933

15.6.2004 г.

с.Росица

934

15.6.2004 г.

с.Росица

936

21.6.2004 г.

с.Пленимир

937

21.6.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

976

22.6.2004 г.

с.Пчеларово

"Й.Йовков"

"С.Румянцев"

977

14.7.2004 г.

с.Преселенц
и

980

14.7.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Асен Златаров"

43

981

14.7.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"

19

983

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

984

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

985

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

986

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

987

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

988

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

989

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

990

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

991

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

992

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

993

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

994

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

995

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

996

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

997

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

998

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

999

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

1000

17.8.2004 г.

с.Краище

1001

13.8.2004 г.

с.Великово

1001.

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

1002

15.9.2004 г.

с.Великово

1002

17.8.2004 г.

с.Присад

1003

15.9.2004 г.

с.Великово

1003

17.8.2004 г.

с.Присад

1004

15.9.2004 г.

с.Великово

1004

17.8.2004 г.

с.Присад

1005

30.8.2004 г.

с.Узово

1006

17.8.2004 г.

с.Люляково

1007

17.8.2004 г.

с.Люляково

1008

17.8.2004 г.

с.Люляково

1009

17.8.2004 г.

с.Люляково

1010

17.8.2004 г.

с.Люляково

1011

17.8.2004 г.

с.Равнец

1012

17.8.2004 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1013

17.8.2004 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1014

17.8.2004 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1015

17.8.2004 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1016

17.8.2004 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1017

17.8.2004 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1018

17.8.2004 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1019

17.8.2004 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1020

17.8.2004 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1021

17.8.2004 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1022

30.8.2004 г.

с.Узово

1023

17.8.2004 г.

с.Писарово

1025

17.8.2004 г.

с.Сърнино

1026

17.8.2004 г.

с.Сърнино

1027

17.8.2004 г.

с.Сърнино

1028

17.8.2004 г.

с.Сърнино

1029

17.8.2004 г.

с.Сърнино

1030

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"
22
("Червеноармейск
а

1031

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Ал.Константинов" 24

1032

17.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Кап.Венко Савов" 2

1033

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1034

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1035

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1036

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1037

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1038

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1039

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1040

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1041

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1042

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1043

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1044

17.8.2004 г.

с.Рогозина

1045

27.8.2004 г.

с.Кардам

1046

17.8.2004 г.

с.Кардам

1047

17.8.2004 г.

с.Кардам

1048

17.8.2004 г.

с.Кардам

1049

17.8.2004 г.

с.Кардам

1050

17.8.2004 г.

с.Кардам

1051

17.8.2004 г.

с.Кардам

1052

17.8.2004 г.

с.Кардам

1053

17.8.2004 г.

с.Кардам

1054

17.8.2004 г.

с.Кардам

1055

17.8.2004 г.

с.Кардам

1056

17.8.2004 г.

с.Кардам

1057

24.8.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

1058

30.8.2004 г.

с.Йовково

1059

30.8.2004 г.

с.Йовково

1060

30.8.2004 г.

с.Йовково

1061

30.8.2004 г.

с.Йовково

1062

30.8.2004 г.

с.Йовково

1063

30.8.2004 г.

с.Йовково

1064

30.8.2004 г.

с.Йовково

1065

30.8.2004 г.

с.Йовково

1066

30.8.2004 г.

с.Сираково

"Асен Златаров"
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1067

30.8.2004 г.

с.Сираково

1068

30.8.2004 г.

с.Сираково

1069

30.8.2004 г.

с.Сираково

1070

30.8.2004 г.

с.Сираково

1071

30.8.2004 г.

с.Средина

1072

30.8.2004 г.

с.Средина

1073

30.8.2004 г.

с.Средина

1074

30.8.2004 г.

с.Средина

1075

30.8.2004 г.

с.Преселенц
и

1076

30.8.2004 г.

с.Преселенц
и

1077

30.8.2004 г.

с.Преселенц
и

1078

30.8.2004 г.

с.Преселенц
и

1079

30.8.2004 г.

с.Преселенц
и

1080

30.8.2004 г.

с.Преселенц
и

1081

30.8.2004 г.

с.Преселенц
и

1082

30.8.2004 г.

1083

30.8.2004 г.

с.Преселенц
и
с.Преселенц
и

1084

30.8.2004 г.

с.Преселенц
и

1085

30.8.2004 г.

с.Преселенц
и

1086

30.8.2004 г.

с.Спасово

1087

30.8.2004 г.

с.Спасово

1088

30.8.2004 г.

с.Спасово

1089

30.8.2004 г.

с.Спасово

1090

30.8.2004 г.

с.Спасово

1091

30.8.2004 г.

с.Спасово

1092

30.8.2004 г.

с.Спасово

1093

30.8.2004 г.

с.Спасово

1094

30.8.2004 г.

с.Спасово

1095

30.8.2004 г.

с.Спасово

1096

13.8.2004 г.

с.Конаре

1097

13.8.2004 г.

с.Конаре

1098

13.8.2004 г.

с.Конаре

1099

13.8.2004 г.

с.Конаре

1100

13.8.2004 г.

с.Конаре

1101

15.8.2004 г.

с.Кардам

1102

15.8.2004 г.

с.Росица

1103

15.8.2004 г.

с.Житен

1112

30.8.2004 г.

с.Средина

1113

30.8.2004 г.

с.Средина

1114

30.8.2004 г.

с.Балканци

1123

30.8.2004 г.

с.Кардам

1124

30.8.2004 г.

с.Средина

1125

30.8.2004 г.

с.Кардам

1126

30.8.2004 г.

с.Кардам

1149

3.9.2004 г.

с.Изворово

1160

3.9.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

1161

3.9.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Дружба"

1201

17.9.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"
(М.Толбухин)

1202

20.9.2004 г.

гр.Генерал
Тошево

"Панайот Волов"

1203

20.9.2004 г.

с.Люляково

1204

20.9.2004 г.

кв.Пастир

1207

20.9.2004 г.

с.Горица

1208

20.9.2004 г.

с.Горица

1209

20.9.2004 г.

с.Горица

1213

20.10.2004 г. с.Пчеларово

1214

20.10.2004 г. с.Житен

1220

20.10.2004 г. с.Пчеларово

1221

20.10.2004 г. с.Пчеларово

1222

20.10.2004 г. с.Пчеларово

1223

20.10.2004 г. с.Пчеларово

1224

20.10.2004 г. с.Пчеларово

1225

20.10.2004 г. с.Пчеларово

1226

20.10.2004 г. с.Дъбовик

1227

20.10.2004 г. с.Равнец

1228

20.10.2004 г. с.Писарово

1229

20.10.2004 г. с.Дъбовик

1230

26.10.2004 г. с.Краище

1231

26.10.2004 г. с.Краище

1232

26.10.2004 г. с.Краище

1233

26.10.2004 г. с.Чернооково

1233.

26.10.2004 г. с.Росен

1234

26.10.2004 г. с.Чернооково

1234.

26.10.2004 г. с.Росен

1235

26.10.2004 г. с.Чернооково

1235.

26.10.2004 г. с.Росен

1236

26.10.2004 г. с.Чернооково

1236.

26.10.2004 г. с.Росен

1237

26.10.2004 г. с.Чернооково

1237.

26.10.2004 г. с.Росен

1238

26.10.2004 г. с.Чернооково

1238.

26.10.2004 г. с.Росен

1239

26.10.2004 г. с.Чернооково

1239.

26.10.2004 г. с.Росен

1240

26.10.2004 г. с.Чернооково

1240.

26.10.2004 г. с.Росен

1244

26.10.2004 г. с.Великово

1245

26.10.2004 г. с.Великово

1246

26.10.2004 г. с.Великово

1247

26.10.2004 г. с.Великово

1248

26.10.2004 г. с.Великово

1251

26.10.2004 г. гр.Генерал
Тошево

1252

26.10.2004 г. гр.Генерал
Тошево

1253

26.10.2004 г. гр.Генерал
Тошево

1254

26.10.2004 г. с.Чернооково

1254.

26.10.2004 г. с.Росица

1255

26.10.2004 г. с.Росица

1255.

26.10.2004 г. с.Чернооково

1256

26.10.2004 г. с.Росица

1256.

26.10.2004 г. с.Малина

1257

26.10.2004 г. с.Кардам

1258

26.10.2004 г. гр.Генерал
Тошево

1259

26.10.2004 г. с.Росица

1259.

26.10.2004 г. с.Чернооково

1260

26.10.2004 г. с.Калина

1261

26.10.2004 г. с.Калина

1262

26.10.2004 г. с.Калина

1263

26.10.2004 г. с.Калина

1264

26.10.2004 г. с.Калина

1265

26.10.2004 г. с.Калина

1266

26.10.2004 г. с.Калина

1267

26.10.2004 г. с.Калина

1268

26.10.2004 г. с.Калина

1273

26.10.2004 г. с.Малина

1274

26.10.2004 г. с.Рогозина

1275

26.10.2004 г. с.Изворово

1276

26.10.2004 г. гр.Генерал
Тошево

1277

26.10.2004 г. гр.Генерал
Тошево

1278

26.10.2004 г. гр.Генерал
Тошево

1280

26.10.2004 г. с.Рогозина

1281

26.10.2004 г. с.Рогозина

1282

26.10.2004 г. с.Рогозина

1283

26.10.2004 г. с.Изворово

1286

26.10.2004 г. с.Чернооково

1287

26.10.2004 г. с.Чернооково

1288

26.10.2004 г. с.Чернооково

1289

26.10.2004 г. гр.Генерал
Тошево

1290

26.10.2004 г. гр.Генерал
Тошево
26.10.2004 г. гр.Генерал
Тошево

1291

1292

26.10.2004 г. с.Дъбовик

1293

26.10.2004 г. с.Дъбовик

1294

26.10.2004 г. с.Дъбовик

1295

26.10.2004 г. с.Горица

1296

26.10.2004 г. с.Горица

1297

26.10.2004 г. с.Горица

1298

26.10.2004 г. с.Горица

1299

26.10.2004 г. с.Горица

1300

26.10.2004 г. с.Горица

1301

29.10.2004 г. с.Краище

1319

29.10.2004 г. с.Огражден

1323

24.11.2004 г. с.Конаре

1324

24.11.2004 г. с.Конаре

1325

24.11.2004 г. с.Бежаново

1326

24.11.2004 г. с.Бежаново

1327

24.11.2004 г. с.Бежаново

1328

24.11.2004 г. с.Бежаново

1329

24.11.2004 г. с.Бежаново

1330

24.11.2004 г. с.Бежаново

1331

24.11.2004 г. с.Бежаново

1332

24.11.2004 г. с.Бежаново

1333

24.11.2004 г. с.Бежаново

1334

24.11.2004 г. с.Бежаново

1335

24.11.2004 г. с.Бежаново

1336

24.11.2004 г. с.Бежаново

1337

24.11.2004 г. с.Бежаново

1338

24.11.2004 г. с.Бежаново

1339

24.11.2004 г. с.Бежаново

1340

24.11.2004 г. с.Бежаново

1341

24.11.2004 г. с.Бежаново

1342

24.11.2004 г. с.Бежаново

1343

24.11.2004 г. с.Бежаново

1344

24.11.2004 г. с.Бежаново

1345

24.11.2004 г. с.Бежаново

1346

3.2.2005 г.

с.Кардам

"Добротица"

1347

3.2.2005 г.

с.Кардам

"Добротица"

1348

3.2.2005 г.

с.Петлешков
о

1351

8.3.2005 г.

с.Бежаново

1354

14.3.2005 г.

с.Люляково

1355

14.3.2005 г.

с.Люляково

1356

14.3.2005 г.

с.Люляково

1357

14.3.2005 г.

с.Люляково

1358

14.3.2005 г.

с.Люляково

1359

14.3.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

1360

14.3.2005 г.

с.Кардам

1361

14.3.2005 г.

с.Великово

1362

14.3.2005 г.

с.Великово

1363

14.3.2005 г.

с.Люляково

1364

14.3.2005 г.

с.Йовково

1365

14.3.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

1366

14.3.2005 г.

1367

14.3.2005 г.

гр.Генерал
Тошево
с.Преселенц
и

1368

14.3.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

1374

23.3.2005 г.

с.Средина

1375

23.3.2005 г.

с.Средина

1399

5.4.2005 г.

с.Житен

1400

5.4.2005 г.

с.Житен

1401

5.4.2005 г.

с.Житен

1402

5.4.2005 г.

с.Житен

1403

5.4.2005 г.

с.Житен

1406

5.4.2005 г.

с.Житен

1407

5.4.2005 г.

с.Житен

1409

5.4.2005 г.

с.Житен

1434

5.4.2005 г.

с.Житен

1451а 7.4.2005 г.

с.Бежаново

1452

с.Преселенц
и

7.4.2005 г.

1457

21.4.2005 г.

с.Василево

1487

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1488

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1489

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1490

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1491

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1492

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1493

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1494

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1495

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1496

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1497

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1498

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1499

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1500

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1501

22.4.2005 г.

с.Рогозина

1502

22.4.2005 г.

с.Росица

1544

25.4.2005 г.

с.Кардам

1565

1.6.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

" Янтра"

1569

1.6.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

2

1570

1.6.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

2

1571

1.6.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

"Васил Априлов"
("Г.Димитров")

2

1577

14.6.2005 г.

с.Василево

1594

14.6.2005 г.

с.Василево

1595

16.6.2005 г.

с.Йовково

1596

16.6.2005 г.

с.Йовково

1597

16.6.2005 г.

с.Конаре

1598

16.6.2005 г.

с.Василево

1599

16.6.2005 г.

с.Люляково

1601

16.6.2005 г.

с.Малина

1602

16.6.2005 г.

с.Писарово

1603

16.6.2005 г.

с.Писарово

1604

16.6.2005 г.

с.Писарово

1605

16.6.2005 г.

с.Писарово

1606

16.6.2005 г.

с.Писарово

1607

16.6.2005 г.

с.Писарово

1608

16.6.2005 г.

с.Писарово

1609

16.6.2005 г.

с.Писарово

1610

16.6.2005 г.

с.Писарово

1611

16.6.2005 г.

с.Писарово

1612

16.6.2005 г.

с.Писарово

1613

16.6.2005 г.

с.Писарово

1614

16.6.2005 г.

с.Писарово

1615

16.6.2005 г.

с.Писарово

1616

16.6.2005 г.

с.Писарово

1617

16.6.2005 г.

с.Писарово

1618

16.6.2005 г.

с.Писарово

1619

16.6.2005 г.

с.Писарово

1620

16.6.2005 г.

с.Писарово

1621

16.6.2005 г.

с.Василево

1622

17.6.2005 г.

с.Василево

1623

17.6.2005 г.

с.Василево

1624

17.6.2005 г.

с.Василево

1625

17.6.2005 г.

с.Василево

1626

17.6.2005 г.

с.Василево

1627

17.6.2005 г.

с.Василево

1628

17.6.2005 г.

с.Василево

1629

17.6.2005 г.

с.Василево

1630

17.6.2005 г.

с.Василево

1632

17.6.2005 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

1633

17.6.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

1639

7.7.2005 г.

с.Конаре

1640

7.7.2005 г.

с.Зограф

1641

7.7.2005 г.

с.Зограф

1642

7.7.2005 г.

с.Преселенц
и

1643

7.7.2005 г.

с.Вичово

1644

7.7.2005 г.

с.Вичово

1645

7.7.2005 г.

с.Вичово

1646

7.7.2005 г.

с.Вичово

1647

7.7.2005 г.

с.Вичово

1648

7.7.2005 г.

с.Вичово

1649

7.7.2005 г.

с.Вичово

1650

7.7.2005 г.

с.Вичово

1651

7.7.2005 г.

с.Великово

1652

7.7.2005 г.

с.Спасово

1653

7.7.2005 г.

с.Балканци

1654

11.7.2005 г.

с.Балканци

1655

11.7.2005 г.

с.Балканци

1656

11.7.2005 г.

с.Балканци

1657

11.7.2005 г.

с.Балканци

1663

18.7.2005 г.

с.Кардам

1664

18.7.2005 г.

с.Сираково

1665

18.7.2005 г.

с.Узово

1666

18.7.2005 г.

с.Сърнино

1667

18.7.2005 г.

с.Пчеларово

1668

18.7.2005 г.

с.Пчеларово

1669

18.7.2005 г.

с.Спасово

1670

11.7.2005 г.

с.Изворово

1671

11.7.2005 г.

с.Росен

1672

11.7.2005 г.

с.Снягово

1673

11.7.2005 г.

с.Снягово

1674

27.7.2005 г.

с.Снягово

1675

27.7.2005 г.

с.Градини

1676

27.7.2005 г.

с.Малина

1677

27.7.2005 г.

с.Житен

1678

27.7.2005 г.

с.Житен

1679

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1680

27.7.2005 г.

с.Изворово

1681

27.7.2005 г.

с.Росен

1682

27.7.2005 г.

с.Росен

1683

27.7.2005 г.

с.Росен

1684

27.7.2005 г.

с.Росен

1685

27.7.2005 г.

с.Росен

1686

27.7.2005 г.

с.Красен

1687

27.7.2005 г.

с.Красен

1688

27.7.2005 г.

с.Красен

1689

27.7.2005 г.

с.Красен

1690

27.7.2005 г.

с.Красен

1691

27.7.2005 г.

с.Красен

1692

27.7.2005 г.

с.Красен

1693

27.7.2005 г.

с.Красен

1694

27.7.2005 г.

с.Пчеларово

1695

27.7.2005 г.

с.Пчеларово

1696

27.7.2005 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

1697

27.7.2005 г.

с.Равнец

1698

27.7.2005 г.

с.Василево

1699

27.7.2005 г.

с.Изворово

1700

27.7.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

1701

27.7.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

1702

27.7.2005 г.

с.Изворово

1703

27.7.2005 г.

с.Бежаново

1704

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1705

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1706

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1707

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1708

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1709

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1710

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1711

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1712

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1713

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1714

27.7.2005 г.

с.Къпиново

1715

18.8.2005 г.

с.Пчеларово

1717

18.8.2005 г.

с.Преселенц
и

1718

18.8.2005 г.

с.Преселенц
и

1719

18.8.2005 г.

с.Кардам

1721

18.8.2005 г.

с.Снягово

1722

18.8.2005 г.

с.Снягово

1723

18.8.2005 г.

с.Снягово

1724

18.8.2005 г.

с.Огражден

1725

18.8.2005 г.

с.Огражден

1726

18.8.2005 г.

с.Огражден

1727

18.8.2005 г.

с.Пленимир

1728

18.8.2005 г.

с.Пленимир

1729

18.8.2005 г.

с.Пленимир

1730

18.8.2005 г.

с.Пленимир

1731

18.8.2005 г.

с.Къпиново

1732

18.8.2005 г.

с.Къпиново

1733

24.8.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

1744

25.8.2005 г.

с.Изворово

1745

25.8.2005 г.

с.Изворово

1746

25.8.2005 г.

с.Изворово

1747

25.8.2005 г.

с.Изворово

1748

25.8.2005 г.

с.Изворово

1749

25.8.2005 г.

с.Изворово

1750

25.8.2005 г.

с.Изворово

1751

25.8.2005 г.

с.Изворово

1752

25.8.2005 г.

с.Изворово

1753

25.8.2005 г.

с.Изворово

1754

25.8.2005 г.

с.Изворово

1755

25.8.2005 г.

с.Изворово

1756

25.8.2005 г.

с.Изворово

1765

2.9.2005 г.

с.Чернооково

1766

2.9.2005 г.

с.Чернооково

1767

2.9.2005 г.

с.Чернооково

1768

2.9.2005 г.

с.Конаре

1772

7.9.2005 г.

с.Красен

1773

7.9.2005 г.

с.Росица

1778

12.9.2005 г.

с.Конаре

1779

12.9.2005 г.

с.Чернооково

1794

21.9.2005 г.

с.Малина

1795

21.9.2005 г.

с.Малина

1796

21.9.2005 г.

с.Малина

1797

21.9.2005 г.

с.Малина

1798

21.9.2005 г.

с.Малина

1799

21.9.2005 г.

с.Малина

1800

21.9.2005 г.

с.Малина

1801

21.9.2005 г.

с.Малина

1802

21.9.2005 г.

с.Малина

1803

21.9.2005 г.

с.Малина

1804

21.9.2005 г.

с.Малина

1805

21.9.2005 г.

с.Малина

1806

21.9.2005 г.

с.Малина

1807

21.9.2005 г.

с.Малина

1812

27.9.2005 г.

с.Равнец

1813

27.9.2005 г.

с.Равнец

1814

9.9.2005 г.

с.Росица

1816

5.10.2005 г.

с.Чернооково

1817

5.10.2005 г.

с.Вичово

1818

5.10.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

1821

6.10.2005 г.

с.Люляково

1824

13.10.2005 г. с.Сноп

1825

13.10.2005 г. с.Сноп

1826

13.10.2005 г. с.Сноп

1827

13.10.2005 г. с.Сноп

1830

17.10.2005 г. с.Росен

1831

17.10.2005 г. с.Росен

1832

17.10.2005 г. с.Росен

1833

17.10.2005 г. с.Росен

1834

17.10.2005 г. с.Росен

1835

17.10.2005 г. с.Росен

1836

1.11.2005 г.

с.Градини

1837

1.11.2005 г.

с.Градини

1838

1.11.2005 г.

с.Балканци

1839

1.11.2005 г.

с.Дъбовик

1840

3.11.2005 г.

с.Красен

1841

3.11.2005 г.

с.Красен

1842

3.11.2005 г.

с.Красен

1843

3.11.2005 г.

с.Красен

1844

3.11.2005 г.

с.Красен

1845

3.11.2005 г.

с.Красен

1846

7.11.2005 г.

гр.Генерал
Тошево

1847

9.11.2005 г.

с.Красен

1848

9.11.2005 г.

с.Пчеларово

1849

9.11.2005 г.

с.Красен

1850

9.11.2005 г.

с.Красен

1851

9.11.2005 г.

с.Красен

1852

9.11.2005 г.

с.Красен

1853

9.11.2005 г.

с.Красен

1854

9.11.2005 г.

с.Красен

1855

9.11.2005 г.

с.Красен

1856

9.11.2005 г.

с.Красен

1857

9.11.2005 г.

с.Красен

1858

9.11.2005 г.

с.Василево

1860

21.11.2005 г. гр.Генерал
Тошево

1863

1.12.2005 г.

с.Изворово

1864

1.12.2005 г.

с.Изворово

1865

1.12.2005 г.

с.Изворово

1866

1.12.2005 г.

с.Изворово

1867

1.12.2005 г.

с.Изворово

1868

1.12.2005 г.

с.Изворово

1869

1.12.2005 г.

с.Изворово

1870

1.12.2005 г.

с.Изворово

1871

1.12.2005 г.

с.Изворово

1872

1.12.2005 г.

с.Изворово

1873

1.12.2005 г.

с.Изворово

1874

1.12.2005 г.

с.Изворово

1875

1.12.2005 г.

с.Изворово

1876

1.12.2005 г.

с.Изворово

1877

1.12.2005 г.

с.Кардам

1878

5.12.2005 г.

с.Росен

1879

5.12.2005 г.

с.Преселенц
и

1880

5.12.2005 г.

с.Росен

1881

6.12.2005 г.

с.Росен

1882

8.12.2005 г.

с.Малина

1883

22.12.2005 г. с.Кардам

1884

22.12.2005 г. с.Люляково

1885

22.12.2005 г. с.Росица

1886

22.12.2005 г. с.Росица

1887

22.12.2005 г. с.Росица

1888

22.12.2005 г. с.Преселенц
и

1889

22.12.2005 г. с.Конаре

1890

22.12.2005 г. с.Писарово

1891

22.12.2005 г. с.Балканци

1892

22.12.2005 г. с.Изворово

1893

22.12.2005 г. с.Великово

1894

22.12.2005 г. с.Чернооково

1895

22.12.2005 г. с.Чернооково

1896

22.12.2005 г. гр.Генерал
Тошево

1897

22.12.2005 г. с.Василево

1898

22.12.2005 г. с.Василево

1899

27.12.2005 г. с.Зограф

1900

27.12.2005 г. с.Балканци

1901

27.12.2005 г. с.Балканци

1902

27.12.2005 г. с.Конаре

1903

27.12.2005 г. с.Конаре

1904

27.12.2005 г. с.Люляково

1905

27.12.2005 г. с.Бежаново

1906

27.12.2005 г. с.Чернооково

1907

27.12.2005 г. с.Чернооково

1908

27.12.2005 г. с.Чернооково

1909

27.12.2005 г. с.Чернооково

1910

27.12.2005 г. с.Чернооково

1911

27.12.2005 г. с.Чернооково

1912

27.12.2005 г. с.Чернооково

1913

27.12.2005 г. с.Средина

1914

3.1.2006 г.

с.Преселенц
и

1915

3.1.2006 г.

с.Росен

1916

3.1.2006 г.

с.Росен

1917

3.1.2006 г.

с.Къпиново

1918

3.1.2006 г.

с.Къпиново

1920

3.1.2006 г.

с.Спасово

1922

3.1.2006 г.

с.Росица

1923

3.1.2006 г.

с.Спасово

1924

3.1.2006 г.

с.Пчеларово

1925

3.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

1927

5.1.2006 г.

с.Преселенц
и

1928

5.1.2006 г.

с.Дъбовик

1931

9.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

1932

11.1.2006 г.

с.Петлешков
о

1933

11.1.2006 г.

с.Петлешков
о

1934

12.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

1935

12.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

1936

12.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

1937

12.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

1938

12.1.2006 г.

с.Кардам

1939

12.1.2006 г.

с.Кардам

1940

12.1.2006 г.

с.Пчеларово

1941

12.1.2006 г.

с.Преселенц
и

1942

12.1.2006 г.

с.Преселенц
и

1943

12.1.2006 г.

с.Преселенц
и

1944

12.1.2006 г.

с.Преселенц
и

1945

13.1.2006 г.

с.Сърнино

1946

13.1.2006 г.

с.Къпиново

1947

13.1.2006 г.

с.Пчеларово

1956

19.1.2006 г.

с.Житен

1957

19.1.2006 г.

с.Житен

1958

19.1.2006 г.

с.Житен

1959

19.1.2006 г.

с.Житен

1960

19.1.2006 г.

с.Житен

1961

19.1.2006 г.

с.Житен

1962

19.1.2006 г.

с.Житен

1963

19.1.2006 г.

с.Житен

1964

19.1.2006 г.

с.Житен

1965

19.1.2006 г.

с.Житен

1966

19.1.2006 г.

с.Житен

1967

19.1.2006 г.

с.Житен

1968

19.1.2006 г.

с.Житен

1969

19.1.2006 г.

с.Житен

1970

19.1.2006 г.

с.Житен

1971

19.1.2006 г.

с.Житен

1972

19.1.2006 г.

с.Житен

1973

19.1.2006 г.

с.Житен

1974

19.1.2006 г.

с.Житен

1975

20.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"
("Ал.Димитров")

1976

20.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"
("Ал.Димитров")

1977

20.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"

1978

20.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"

1979

20.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"

1980

20.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"

1981

20.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"
("Ал.Димитров")

1982

20.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"

1983

20.1.2006 г.

Генерал
Тошево

"Станьо Милев"

1984

20.1.2006 г.

Генерал
Тошево

"Станьо Милев"

1985

25.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Маринов"

2

1986

25.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Маринов"

2

1987

25.1.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

1988

26.1.2006 г.

с.Красен

1990

30.1.2006 г.

с.Житен

1991

30.1.2006 г.

с.Житен

1992

30.1.2006 г.

с.Житен

1993

30.1.2006 г.

с.Житен

1994

30.1.2006 г.

с.Житен

1995

30.1.2006 г.

с.Житен

1996

30.1.2006 г.

с.Житен

1997

30.1.2006 г.

с.Житен

1998

30.1.2006 г.

с.Житен

1999

30.1.2006 г.

с.Житен

"В.Маринов"

2

2000

30.1.2006 г.

с.Житен

2001

6.2.2006 г.

с.Житен

2002

6.2.2006 г.

с.Житен

2003

6.2.2006 г.

с.Житен

2004

6.2.2006 г.

с.Житен

2005

6.2.2006 г.

с.Житен

2006

6.2.2006 г.

с.Житен

2007

6.2.2006 г.

с.Житен

2008

6.2.2006 г.

с.Житен

2009

6.2.2006 г.

с.Житен

2010

6.2.2006 г.

с.Житен

2011

6.2.2006 г.

с.Житен

2012

7.2.2006 г.

с.Йовково

2013

7.2.2006 г.

с.Йовково

2014

7.2.2006 г.

с.Йовково

2015

7.2.2006 г.

с.Йовково

2016

7.2.2006 г.

с.Йовково

2017

7.2.2006 г.

с.Йовково

2018

7.2.2006 г.

с.Йовково

2019

7.2.2006 г.

с.Йовково

2020

7.2.2006 г.

с.Йовково

2021

7.2.2006 г.

с.Йовково

2022

7.2.2006 г.

с.Йовково

2023

9.2.2006 г.

с.Йовково

2024

9.2.2006 г.

с.Йовково

2025

9.2.2006 г.

с.Йовково

2026

9.2.2006 г.

с.Йовково

2027

9.2.2006 г.

с.Йовково

2028

9.2.2006 г.

с.Йовково

2029

9.2.2006 г.

с.Йовково

2030

9.2.2006 г.

с.Йовково

2031

9.2.2006 г.

с.Йовково

2032

9.2.2006 г.

с.Йовково

2033

9.2.2006 г.

с.Йовково

2034

16.2.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

2035

20.2.2006 г.

с.Преселенц
и

2036

20.2.2006 г.

с.Конаре

2037

24.2.2006 г.

с.Чернооково

2038

24.2.2006 г.

с.Чернооково

2039

24.2.2006 г.

с.Чернооково

2040

24.2.2006 г.

с.Преселенц
и

2041

24.2.2006 г.

с.Василево

2042

24.2.2006 г.

Генерал
Тошево

2043

24.2.2006 г.

с.Конаре

2044

27.2.2006 г.

с.Градини

2045

7.3.2006 г.

с.Василево

2046

7.3.2006 г.

с.Дъбовик

2047

7.3.2006 г.

с.Дъбовик

2049

9.3.2006 г.

с.Красен

2050

13.3.2006 г.

с.Росен

2051

13.3.2006 г.

с.Йовково

2052

13.3.2006 г.

с.Йовково

2053

14.3.2006 г.

с.Кардам

2054

14.3.2006 г.

с.Кардам

2055

14.3.2006 г.

с.Огражден

2056

15.3.2006 г.

с.Бежаново

2057

22.3.2006 г.

с.Красен

2058

22.3.2006 г.

с.Краище

2059

27.3.2006 г.

с.Пчеларово

2060

27.3.2006 г.

с.Пчеларово

2061

27.3.2006 г.

с.Пчеларово

2062

27.3.2006 г.

с.Пчеларово

2063

27.3.2006 г.

с.Пчеларово

2064

7.3.2006 г.

с.Пчеларово

2065

27.3.2006 г.

с.Пчеларово

2066

27.3.2006 г.

с.Дъбовик

2067

3.4.2006 г.

с.Бежаново

2068

6.4.2006 г.

с.Бежаново

2069

10.4.2006 г.

с.Спасово

2070

17.4.2006 г.

с.Кардам

2071

17.4.2006 г.

с.Преселенц
и

2072

19.4.2006 г.

с.Сираково

2073

19.4.2006 г.

с.Балканци

2074

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2075

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2076

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2077

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2078

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2079

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2080

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2081

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2082

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2083

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2084

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2085

15.5.2006 г.

с.Бежаново

2086

17.5.2006 г.

с.Малина

2087

17.5.2006 г.

с.Малина

2088

17.5.2006 г.

с.Малина

2089

17.5.2006 г.

с.Малина

2090

17.5.2006 г.

с.Малина

2091

23.5.2006 г.

с.Кардам

2092

25.5.2006 г.

с.Петлешков
о

2093

25.5.2006 г.

с.Петлешков
о

2094

25.5.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

2095

25.5.2006 г.

Генерал
Тошево

2096

25.5.2006 г.

с.Малина

2097

25.5.2006 г.

с.Люляково

2098

25.5.2006 г.

Генерал
Тошево

2099

26.5.2006 г.

Генерал
Тошево

2100

26.5.2006 г.

с.Спасово

2101

26.5.2006 г.

с.Спасово

2102

26.5.2006 г.

с.Пчеларово

2103

31.5.2006 г.

с.Конаре

2104

31.5.2006 г.

Генерал
Тошево

2105

31.5.2006 г.

Генерал
Тошево

2106

31.5.2006 г.

Генерал
Тошево

2107

31.5.2006 г.

Генерал
Тошево

2108

1.6.2006 г.

с.Бежаново

2109

1.6.2006 г.

с.Преселенц
и

2110

2.6.2006 г.

с.Градини

2111

2.6.2006 г.

с.Росица

2112

2.6.2006 г.

с.Росица

2113

2.6.2006 г.

с.Бежаново

2114

5.6.2006 г.

с.Кардам

2115

5.6.2006 г.

с.Василево

2116

5.6.2006 г.

с.Кардам

2117

5.6.2006 г.

с.Кардам

2118

5.6.2006 г.

с.Кардам

2119

5.6.2006 г.

с.Кардам

2120

5.6.2006 г.

с.Кардам

2121

12.6.2006 г.

Генерал
Тошево

2122

12.6.2006 г.

Генерал
Тошево

2123

12.6.2006 г.

Генерал
Тошево

2124

12.6.2006 г.

Генерал
Тошево

2125

13.6.2006 г.

с.Пчеларово

2126

13.6.2006 г.

с.Житен

2127

13.6.2006 г.

с.Житен

2128

13.6.2006 г.

с.Житен

2129

13.6.2006 г.

с.Средина

2130

13.6.2006 г.

с.Средина

2131

13.6.2006 г.

с.Средина

2132

13.6.2006 г.

с.Средина

2133

13.6.2006 г.

с.Средина

2134

13.6.2006 г.

с.Средина

2135

13.6.2006 г.

с.Василево

2136

14.6.2006 г.

с.Къпиново

2137

14.6.2006 г.

с.Василево

2138

14.6.2006 г.

с.Василево

2139

14.6.2006 г.

с.Василево

2140

14.6.2006 г.

с.Василево

2141

14.6.2006 г.

с.Василево

2142

21.6.2006 г.

с.Пчеларово

2143

21.6.2006 г.

с.Пчеларово

2144

30.6.2006 г.

с.Спасово

2145

4.7.2006 г.

с.Спасово

2146

6.7.2006 г.

с.Средина

2147

10.7.2006 г.

с.Петлешков
о

2148

13.7.2006 г.

с.Рогозина

2149

13.7.2006 г.

с.Рогозина

2150

14.7.2006 г.

с.Балканци

2151

14.7.2006 г.

с.Балканци

2152

14.7.2006 г.

с.Балканци

2153

21.7.2006 г.

с.Житен

2154

21.7.2006 г.

с.Житен

2155

21.7.2006 г.

с.Житен

2156

21.7.2006 г.

с.Житен

2157

21.7.2006 г.

с.Житен

2158

21.7.2006 г.

с.Изворово

2159

21.7.2006 г.

с.Житен

2160

21.7.2006 г.

с.Житен

2161

21.7.2006 г.

с.Житен

2162

22.7.2006 г.

с.Средина

2163

28.7.2006 г.

с.Конаре

2164

28.7.2006 г.

с.Конаре

2165

28.7.2006 г.

с.Конаре

2166

28.7.2006 г.

с.Конаре

2167

28.7.2006 г.

с.Средина

2168

28.7.2006 г.

с.Средина

2169

28.7.2006 г.

с.Средина

2170

1.7.2006 г.

с.Средина

2171

31.7.2006 г.

с.Средина

2172

31.7.2006 г.

с.Средина

2173

31.7.2006 г.

с.Средина

2174

31.7.2006 г.

с.Средина

2175

31.7.2006 г.

с.Средина

2176

31.7.2006 г.

с.Средина

2177

7.8.2006 г.

с.Кардам

2178

7.8.2006 г.

с.Кардам

2179

7.8.2006 г.

с.Кардам

2180

14.8.2006 г.

с.Кардам

2181

14.8.2006 г.

с.Кардам

2182

1.9.2006 г.

с.Узово

2183

1.9.2006 г.

с.Сърнино

2184

1.9.2006 г.

с.Зограф

2185

1.9.2006 г.

Генерал
Тошево

2186

4.9.2006 г.

с.Бежаново

2187

4.9.2006 г.

с.Бежаново

2188

4.9.2006 г.

с.Василево

2189

5.9.2006 г.

с.Дъбовик

2190

5.9.2006 г.

с.Дъбовик

2191

7.9.2006 г.

с.Василево

2192

7.9.2006 г.

с.Равнец

2193

8.9.2006 г.

с.Вичово

2194

11.9.2006 г.

с.Преселенц
и

2195

11.9.2006 г.

с.Изворово

2196

14.9.2006 г.

с.Чернооково

2197

17.10.2006 г. с.Йовково

2198

17.10.2006 г. с.Йовково

2199

17.10.2006 г. с.Йовково

2200

17.10.2006 г. с.Йовково

2201

17.10.2006 г. с.Йовково

2202

17.10.2006 г. с.Йовково

2203

17.10.2006 г. с.Йовково

2204

17.10.2006 г. с.Йовково

2205

17.10.2006 г. с.Йовково

2206

23.10.2006 г. с.Бежаново

2207

23.10.2006 г. с.Бежаново

2208

23.10.2006 г. с.Бежаново

2209

23.10.2006 г. с.Бежаново

2210

23.10.2006 г. с.Бежаново

2211

23.10.2006 г. с.Бежаново

2212

23.10.2006 г. с.Бежаново

2213

25.10.2006 г. с.Балканци

2214

25.10.2006 г. с.Балканци

2215

25.10.2006 г. с.Балканци

2216

25.10.2006 г. с.Балканци

2217

25.10.2006 г. с.Балканци

2218

25.10.2006 г. с.Балканци

2219

27.10.2006 г. с.Равнец

2220

27.10.2006 г. с.Равнец

2221

30.10.2006 г. с.Росен

2222

30.10.2006 г. с.Росен

2223

30.10.2006 г. с.Росица

2224

30.10.2006 г. с.Росица

2225

30.10.2006 г. с.Росица

2226

30.10.2006 г. с.Балканци

2227

30.10.2006 г. с.Балканци

2228

30.10.2006 г. с.Балканци

2229

1.11.2006 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2230

1.11.2006 г.

кв.Пастир

2231

1.11.2006 г.

с.Пчеларово

2232

1.11.2006 г.

с.Пчеларово

2233

1.11.2006 г.

с.Пчеларово

2234

1.11.2006 г.

с.Сърнино

2235

1.11.2006 г.

с.Узово

2236

1.11.2006 г.

с.Чернооково

2237

6.11.2006 г.

с.Житен

2238

6.11.2006 г.

с.Житен

2239

8.11.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

2240

8.11.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

2241

8.11.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

2242

10.11.2006 г. гр.Генерал
Тошево

2243

10.11.2006 г. гр.Генерал
Тошево

2244

10.11.2006 г. гр.Генерал
Тошево

2245

16.11.2006 г. гр.Генерал
Тошево

2246

16.11.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2247

16.11.2006 г. с.Равнец

2248

16.11.2006 г. с.Горица

2249

17.11.2006 г. с.Пчеларово

2250

17.11.2006 г. с.Кардам

" В. Комаров "
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2251

17.11.2006 г. с.Кардам

2252

17.11.2006 г. с.Кардам

2253

17.11.2006 г. с.Кардам

2254

21.11.2006 г. с.Росица

2255

24.11.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2256

24.11.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2257

24.11.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2258

24.11.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2259

24.11.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2260

24.11.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2261

24.11.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2262

24.11.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2263

24.11.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2264

27.11.2006 г. с.Сноп

2265

27.11.2006 г. с.Сноп

2266

27.11.2006 г. с.Сноп

2267

28.11.2006 г. с.Росица

2268

28.11.2006 г. с.Росица

2269

28.11.2006 г. с.Росица

2270

28.11.2006 г. с.Лозница

2271

28.11.2006 г. с.Лозница

2272

28.11.2006 г. с.Лозница

2273

28.11.2006 г. с.Лозница

2274

28.11.2006 г. с.Лозница

2275

28.11.2006 г. с.Лозница

2276

28.11.2006 г. гр.Генерал
Тошево

2277

29.11.2006 г. с.Василево

2278

29.11.2006 г. с.Василево

2279

29.11.2006 г. с.Василево

2280

29.11.2006 г. с.Кардам

2281

29.11.2006 г. с.Кардам

2282

29.11.2006 г. с.Изворово

2283

4.12.2006 г.

с.Къпиново

2284

5.12.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

2285

5.12.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

"Витоша"

2286

5.12.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

2287

5.12.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

2288

5.12.2006 г.

гр.Генерал
Тошево

2289

6.12.2006 г.

с.Присад

2290

6.12.2006 г.

с.Преселенц
и

2291

6.12.2006 г.

с.Преселенц
и

2292

6.12.2006 г.

с.Преселенц
и

2293

7.12.2006 г.

с.Сърнино

2294

7.12.2006 г.

с.Сърнино

2295

7.12.2006 г.

с.Сърнино

2296

7.12.2006 г.

с.Кардам

2297

12.12.2006 г. с.Росен

2298

12.12.2006 г. с.Василево

2299

12.12.2006 г. с.Василево

2300

12.12.2006 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2301

12.12.2006 г. с.Преселенц
и

2302

18.12.2006 г. с.Василево

2303

20.12.2006 г. с.Вичово

2304

20.12.2006 г. с.Вичово

2305

20.12.2006 г. с.Вичово

2306

20.12.2006 г. с.Вичово

2307

20.12.2006 г. с.Вичово

2308

20.12.2006 г. с.Вичово

2309

20.12.2006 г. с.Вичово

2310

20.12.2006 г. с.Вичово

2311

21.12.2006 г. с.Вичово

2312

21.12.2006 г. с.Вичово

2313

21.12.2006 г. с.Вичово

2314

21.12.2006 г. с.Вичово

2315

21.12.2006 г. с.Вичово

2316

21.12.2006 г. с.Вичово

2317

21.12.2006 г. с.Писарово

2318

21.12.2006 г. с.Писарово

2319

21.12.2006 г. с.Писарово

2320

21.12.2006 г. с.Писарово

2321

21.12.2006 г. с.Писарово

2322

21.12.2006 г. с.Писарово

2323

29.12.2006 г. с.Малина

2324

3.1.2007 г.

с.Преселенц
и

2325

3.1.2007 г.

с.Преселенц
и

2326

3.1.2007 г.

с.Балканци

2327

3.1.2007 г.

с.Балканци

2328

3.1.2007 г.

с.Балканци

2329

3.1.2007 г.

с.Балканци

2330

3.1.2007 г.

с.Балканци

2331

3.1.2007 г.

с.Спасово

2332

3.1.2007 г.

с.Великово

2333

3.1.2007 г.

с.Великово

2334

5.1.2007 г.

с.Пчеларово

2335

8.1.2007 г.

с.Великово

2336

8.1.2007 г.

с.Петлешков
о

2337

9.1.2007 г.

с.Изворово

2338

11.1.2007 г.

с.Йовково

2339

11.1.2007 г.

с.Йовково

2340

11.1.2007 г.

с.Росен

2341

12.1.2007 г.

кв.Пастир

2342

12.1.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2343

12.1.2007 г.

с.Василево

2344

18.1.2007 г.

с.Балканци

2345

18.1.2007 г.

с.Балканци

2346

18.1.2007 г.

с.Балканци

2347

18.1.2007 г.

с.Балканци

2348

18.1.2007 г.

с.Балканци

2349

18.1.2007 г.

с.Балканци

2350

18.1.2007 г.

с.Балканци

2351

18.1.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2352

30.1.2007 г.

с.Красен

2353

30.1.2007 г.

с.Василево

2354

30.1.2007 г.

кв.Пастир

2355

30.1.2007 г.

кв.Пастир

2356

30.1.2007 г.

с.Сърнино

2357

30.1.2007 г.

с.Сърнино

2358

30.1.2007 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

2359

30.1.2007 г.

с.Сираково

2360

30.1.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2361

30.1.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2362

2.2.2007 г.

с.Огражден

2363

5.2.2007 г.

с.Спасово

2364

5.2.2007 г.

с.Сноп

2365

5.2.2007 г.

с.Спасово

2366

9.2.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2367

15.2.2007 г.

с.Балканци

2368

15.2.2007 г.

с.Балканци

2369

15.2.2007 г.

с.Великово

2370

15.2.2007 г.

с.Великово

2371

15.2.2007 г.

с.Средина

2372

15.2.2007 г.

с.Краище

2373

15.2.2007 г.

с.Узово

2374

15.2.2007 г.

с.Василево

2375

15.2.2007 г.

с.Василево

2376

15.2.2007 г.

с.Василево

2377

15.2.2007 г.

с.Василево

2378

15.2.2007 г.

с.Василево

2379

16.2.2007 г.

с.Горица

2380

19.2.2007 г.

с.Житен

2381

19.2.2007 г.

с.Средина

2382

23.2.2007 г.

с.Красен

2383

23.2.2007 г.

с.Красен

2384

23.2.2007 г.

с.Спасово

2385

23.2.2007 г.

с.Красен

2386

26.2.2007 г.

с.Василево

2387

1.3.2007 г.

с.Дъбовик

2388

1.3.2007 г.

с.Дъбовик

2389

1.3.2007 г.

с.Дъбовик

2390

1.3.2007 г.

с.Дъбовик

2391

1.3.2007 г.

с.Дъбовик

2392

1.3.2007 г.

с.Дъбовик

2393

12.1.2007 г.

с.Изворово

2394

2.3.2007 г.

с.Василево

2395

2.3.2007 г.

с.Василево

2396

5.3.2007 г.

с.Пленимир

2397

5.3.2007 г.

с.Василево

2398

5.3.2007 г.

с.Красен

2399

5.3.2007 г.

с.Красен

2400

5.3.2007 г.

с.Красен

2401

5.3.2007 г.

с.Красен

2402

9.3.2007 г.

с.Дъбовик

2403

9.3.2007 г.

с.Дъбовик

2404

12.3.2007 г.

с.Великово

2405

12.3.2007 г.

с.Изворово

2406

12.3.2007 г.

с.Сноп

2407

12.3.2007 г.

с.Изворово

2408

12.3.2007 г.

с.Изворово

2409

13.3.2007 г.

с.Пчеларово

2410

13.3.2007 г.

с.Пчеларово

2411

19.3.2007 г.

с.Бежаново

2412

19.3.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2413

21.3.2007 г.

с.Къпиново

2414

27.3.2007 г.

с.Дъбовик

2415

4.4.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2416

4.4.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2417

5.4.2007 г.

с.Малина

2418

5.4.2007 г.

с.Малина

2419

5.4.2007 г.

с.Изворово

2420

5.4.2007 г.

с.Изворово

2421

5.4.2007 г.

с.Изворово

2422

5.4.2007 г.

с.Кардам

2423

4.4.2007 г.

с.Спасово

2424

6.4.2007 г.

с.Пчеларово

2425

6.4.2007 г.

с.Пчеларово

2426

6.4.2007 г.

с.Пчеларово

2427

6.4.2007 г.

с.Кардам

2428

6.4.2007 г.

с.Зограф

2429

6.4.2007 г.

с.Преселенц
и

2430

6.4.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2431

26.4.2007 г.

с.Росица

2432

7.5.2007 г.

с.Василево

2433

7.5.2007 г.

с.Бежаново

2434

7.5.2007 г.

с.Бежаново

2435

7.5.2007 г.

с.Бежаново

2436

7.5.2007 г.

с.Бежаново

2437

7.5.2007 г.

с.Бежаново

2438

7.5.2007 г.

с.Бежаново

2439

7.5.2007 г.

с.Бежаново

2440

7.5.2007 г.

с.Бежаново

2441

7.5.2007 г.

с.Бежаново

2444

10.5.2007 г.

с.Спасово

2445

10.5.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2446

11.5.2007 г.

с.Кардам

2447

11.5.2007 г.

с.Кардам

2448

11.5.2007 г.

с.Кардам

2449

15.5.2007 г.

с.Равнец

2450

18.5.2007 г.

кв.Пастир

2451

18.5.2007 г.

кв.Пастир

2452

18.5.2007 г.

с.Пчеларово

2453

22.5.2007 г.

с.Бежаново

2454

21.5.2007 г.

с.Равнец

2455

21.5.2007 г.

с.Равнец

2456

22.5.2007 г.

с.Средина

2457

22.5.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2458

28.5.2007 г.

с.Люляково

2459

28.5.2007 г.

с.Люляково

2460

28.5.2007 г.

с.Люляково

2461

28.5.2007 г.

с.Люляково

2462

28.5.2007 г.

с.Люляково

2463

28.5.2007 г.

с.Люляково

2464

28.5.2007 г.

с.Люляково

2465

28.5.2007 г.

с.Люляково

2466

28.5.2007 г.

с.Люляково

2467

28.5.2007 г.

с.Люляково

2468

28.5.2007 г.

с.Люляково

2469

28.5.2007 г.

с.Люляково

2470

28.5.2007 г.

с.Люляково

2471

29.5.2007 г.

с.Кардам

2472

29.5.2007 г.

с.Узово

2473

29.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2474

29.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2475

30.5.2007 г.

с.Чернооково

2476

30.5.2007 г.

с.Чернооково

2477

30.5.2007 г.

с.Чернооково

2478

30.5.2007 г.

с.Чернооково

2479

30.5.2007 г.

с.Чернооково

2480

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2481

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2482

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2483

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2484

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2485

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2486

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2487

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2488

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2489

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2490

31.5.2007 г.

с.Преселенц
и

2491

1.6.2007 г.

с.Преселенц
и

2492

1.6.2007 г.

с.Преселенц
и

2493

4.6.2007 г.

с.Рогозина

2494

4.6.2007 г.

с.Рогозина

2495

4.6.2007 г.

с.Рогозина

2496

4.6.2007 г.

с.Рогозина

2497

4.6.2007 г.

с.Рогозина

2498

4.6.2007 г.

с.Рогозина

2499

4.6.2007 г.

с.Рогозина

2500

4.6.2007 г.

с.Рогозина

2501

8.6.2007 г.

с.Рогозина

2502

8.6.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"

2503

8.6.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

"Иван Вазов"

2504

8.6.2007 г.

с.Василево

2505

8.6.2007 г.

с.Сърнино

2506

8.6.2007 г.

с.Бежаново

2507

8.6.2007 г.

с.Преселенц
и

2508

8.6.2007 г.

с.Житен

2509

8.6.2007 г.

кв.Пастир

"Цар Калоян"

2510

8.6.2007 г.

кв.Пастир

"Цар Калоян"

2511

18.6.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2512

18.6.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2513

18.6.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2514

18.6.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2515

18.6.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2516

18.6.2007 г.

с.Преселенц
и

2517

20.6.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2518

21.6.2007 г.

с.Средина

2519

22.6.2007 г.

с.Средина

2520

22.6.2007 г.

с.Средина

2521

22.6.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2522

22.6.2007 г.

с.Чернооково

"Георги Шивачев"

"Черно море"

2523

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2524

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2525

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2526

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2527

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2528

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2529

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2530.

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2531

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2532

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2533

22.6.2007 г.

с.Чернооково

2534

22.6.2007 г.

с.Конаре

2535

25.6.2007 г.

с.Чернооково

2536

25.6.2007 г.

с.Чернооково

2537

25.6.2007 г.

с.Чернооково

2538

25.6.2007 г.

с.Чернооково

2539

25.6.2007 г.

с.Чернооково

2540

25.6.2007 г.

с.Чернооково

2541

25.6.2007 г.

с.Чернооково

2542

25.6.2007 г.

с.Чернооково

2543

25.6.2007 г.

с.Чернооково

2544

25.6.2007 г.

с.Чернооково

2545

3.7.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2546

6.7.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2547

6.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2548

6.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2549

6.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2550

17.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2551

17.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2552

17.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2553

17.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2554

17.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2555

17.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2556

18.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2557

18.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2558

18.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2559

18.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2560

18.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2561

18.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2562

18.7.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2563

27.7.2007 г.

с.Пленимир

2564

27.7.2007 г.

с.Огражден

2565

27.7.2007 г.

с.Огражден

2566

27.7.2007 г.

с.Сноп

2567

27.7.2007 г.

с.Красен

2568

30.7.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2569

30.7.2007 г.

с.Житен

"Д.Полянов"

2570

1.8.2007 г.

с.Кардам

2571

1.8.2007 г.

с.Кардам

"Шипка"

2572

1.8.2007 г.

с.Кардам

"Пирин"

2573

1.8.2007 г.

с.Кардам

"Пирин"

2574

1.8.2007 г.

с.Кардам

"Пирин"

2575

3.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2576

3.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2577

3.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2578

3.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2579

3.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2580

3.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2581

3.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2582

3.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2583

3.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2584

6.8.2007 г.

с.Василево

2585

6.8.2007 г.

с.Бежаново

2586

6.8.2007 г.

с.Красен

2587

7.8.2007 г.

с.Присад

2588

7.8.2007 г.

с.Присад

2589

7.8.2007 г.

с.Присад

2590

7.8.2007 г.

с.Присад

2591

7.8.2007 г.

с.Присад

2592

7.8.2007 г.

с.Присад

2593

7.8.2007 г.

с.Присад

2594

7.8.2007 г.

с.Присад

2595

8.8.2007 г.

с.Краище

2596

8.8.2007 г.

с.Сираково

2597

13.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2598

13.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2599

13.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2600

13.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2601

13.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2602

14.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2603

14.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2604

14.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2605

14.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2606

14.8.2007 г.

с.Присад

2607

14.8.2007 г.

с.Присад

2608

14.8.2007 г.

с.Присад

2609

14.8.2007 г.

с.Присад

2610

17.8.2007 г.

с.Равнец

2611

20.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2612

20.8.2007 г.

с.Присад

2613

20.8.2007 г.

с.Спасово

2614

22.8.2007 г.

с.Чернооково

2615

23.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2616

23.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2617

23.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2618

23.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2619

23.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2620

24.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2621

24.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2622

24.8.2007 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2623

24.8.2007 г.

с.Конаре

2624

24.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2625

24.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2626

24.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2627

24.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2628

24.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2629

24.8.2007 г.

с.Преселенц
и

2630

24.8.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2631

24.8.2007 г.

с.Спасово

2632

5.9.2007 г.

с.Малина

2633

5.9.2007 г.

с.Великово

2634

12.9.2007 г.

с.Преселенц
и

2635

13.9.2007 г.

с.Преселенц
и

2636

13.9.2007 г.

с.Градини

2637

13.9.2007 г.

с.Градини

2638

17.9.2007 г.

с.Калина

"Шипка"

2639

19.9.2007 г.

с.Изворово

2640

19.9.2007 г.

с.Изворово

2641

19.9.2007 г.

с.Изворово

2642

19.9.2007 г.

с.Изворово

2643

2.10.2007 г.

с.Кардам

2644

2.10.2007 г.

с.Балканци

2645

8.10.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2646

15.10.2007 г. с.Великово

2647

15.10.2007 г. с.Великово

2648

15.10.2007 г. с.Великово

2649

15.10.2007 г. с.Великово

"Дочо Михайлов"

2650

15.10.2007 г. с.Великово

2651

15.10.2007 г. с.Великово

2652

18.10.2007 г. с.Кардам

2653

18.10.2007 г. с.Чернооково

2654

18.10.2007 г. гр.Генерал
Тошево

2655

19.10.2007 г. с.Малина

2656

22.10.2007 г. с.Чернооково

2657

22.10.2007 г. с.Чернооково

2658

22.10.2007 г. с.Чернооково

2659

22.10.2007 г. с.Чернооково

2660

22.10.2007 г. с.Чернооково

2661

22.10.2007 г. с.Чернооково

2662

22.10.2007 г. с.Чернооково

2663

25.10.2007 г. гр.Генерал
Тошево

2664

29.10.2007 г. с.Сърнино

2665

29.10.2007 г. с.Сърнино

2666

29.10.2007 г. с.Сърнино

2667

31.10.2007 г. с.Житен

2668

2.11.2007 г.

с.Василево

2669

2.11.2007 г.

с.Калина

2670

2.11.2007 г.

гр.Генерал
Тошево

2671

2.11.2007 г.

с.Сърнино

2672

2.11.2007 г.

с.Балканци

"В.Априлов"

"Струма"

2673

2.11.2007 г.

с.Сърнино

2674

2.11.2007 г.

с.Сърнино

2675

2.11.2007 г.

с.Сърнино

2676

2.11.2007 г.

с.Сърнино

2677

2.11.2007 г.

с.Сърнино

2678

2.11.2007 г.

с.Сърнино

2679

2.11.2007 г.

с.Сърнино

2680

2.11.2007 г.

с.Балканци

2681

5.11.2007 г.

с.Пчеларово

2682

5.11.2007 г.

с.Василево

2683

7.11.2007 г.

с.Спасово

2684

7.11.2007 г.

с.Житен

2685

7.11.2007 г.

с.Бежаново

2686

7.11.2007 г.

с.Бежаново

2687

7.11.2007 г.

с.Бежаново

2688

7.11.2007 г.

с.Бежаново

2689

14.11.2007 г. гр.Генерал
Тошево

2690

20.11.2007 г. с.Преселенц
и

2691

20.11.2007 г. с.Преселенц
и

2692

20.11.2007 г. с.Присад

2693

20.11.2007 г. с.Присад

2694

20.11.2007 г. с.Присад

2695

20.11.2007 г. с.Присад

"Дочо Михайлов"

2696

22.11.2007 г. с.Василево

2697

22.11.2007 г. с.Василево

2698

23.11.2007 г. с.Росен

2699

26.11.2007 г. с.Малина

2700

26.11.2007 г. с.Малина

2701

26.11.2007 г. с.Малина

2702

26.11.2007 г. с.Малина

2703

29.11.2007 г. с.Вичово

2704

29.11.2007 г. с.Вичово

2705

4.12.2007 г.

с.Росица

2706

4.12.2007 г.

с.Росица

2707

4.12.2007 г.

с.Росица

2708

4.12.2007 г.

с.Присад

2709

4.12.2007 г.

с.Присад

2710

5.12.2007 г.

с.Присад

2711

5.12.2007 г.

с.Присад

2712

5.12.2007 г.

с.Присад

2713

5.12.2007 г.

с.Присад

2714

5.12.2007 г.

с.Присад

2715

5.12.2007 г.

с.Присад

2716

11.12.2007 г. гр.Генерал
Тошево

"Асен Златаров"

2717

12.12.2007 г. с.Преселенц
и

2718

14.12.2007 г. с.Преселенц
и

2719

14.12.2007 г. с.Присад

2720

14.12.2007 г. с.Присад

2721

14.12.2007 г. с.Присад

2722

14.12.2007 г. с.Присад

2723

14.12.2007 г. с.Присад

2724

14.12.2007 г. с.Присад

2725

14.12.2007 г. с.Присад

2726

14.12.2007 г. с.Присад

2727

14.12.2007 г. с.Присад

2728

14.12.2007 г. с.Присад

2729

14.12.2007 г. с.Присад

2730

14.12.2007 г. с.Балканци

2731

14.12.2007 г. с.Балканци

2732

14.12.2007 г. с.Балканци

2733

14.12.2007 г. с.Балканци

2734

14.12.2007 г. с.Балканци

2735

14.12.2007 г. с.Балканци

2736

14.12.2007 г. с.Балканци

2737

21.12.2007 г. с.Пчеларово

2738

21.12.2007 г. с.Пчеларово

2739

21.12.2007 г. с.Пчеларово

2740

27.12.2007 г. с.Преселенц
и

2741

27.12.2007 г. с.Преселенц
и

2742

27.12.2007 г. с.Преселенц
и

2743

3.1.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2744

3.1.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2745

3.1.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2746

4.1.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2747

4.1.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2748

4.1.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2749

7.1.2008 г.

с.Василево

2750

7.1.2008 г.

с.Василево

2751

7.1.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2752

7.1.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2753

7.1.2008 г.

с.Дъбовик

2754

8.1.2008 г.

кв.Пастир

2755

8.1.2008 г.

кв.Пастир

2756

10.1.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2757

10.1.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2758

10.1.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2759

10.1.2008 г.

с.Преселенц
и

2760

10.1.2008 г.

с.Преселенц
и

2761

10.1.2008 г.

с.Преселенц
и

2762

10.1.2008 г.

с.Преселенц
и

2763

10.1.2008 г.

с.Преселенц
и

2764

10.1.2008 г.

с.Дъбовик

2765

11.1.2008 г.

с.Василево

2766

14.1.2008 г.

с.Изворово

2767

15.1.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2768

16.1.2008 г.

с.Къпиново

2769

16.1.2008 г.

с.Къпиново

2770

16.1.2008 г.

с.Къпиново

2771

16.1.2008 г.

с.Къпиново

2772

16.1.2008 г.

с.Къпиново

2773

16.1.2008 г.

с.Къпиново

2774

16.1.2008 г.

с.Къпиново

"Иван Вазов"

2775

16.1.2008 г.

с.Къпиново

2776

16.1.2008 г.

с.Къпиново

2777

17.1.2008 г.

с.Къпиново

2778

17.1.2008 г.

с.Къпиново

2779

17.1.2008 г.

с.Къпиново

2781

21.1.2008 г.

с.Красен

2782

25.1.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2783

28.1.2008 г.

с.Конаре

2784

28.1.2008 г.

с.Конаре

2785

28.1.2008 г.

с.Конаре

2786

28.1.2008 г.

с.Конаре

"Г.Бенковски"

2787

28.1.2008 г.

с.Конаре

2788

28.1.2008 г.

с.Конаре

2789

28.1.2008 г.

с.Конаре

2790

28.1.2008 г.

с.Конаре

2791

28.1.2008 г.

с.Василево

2792

29.1.2008 г.

с.Пчеларово

2793

29.1.2008 г.

с.Пчеларово

2794

29.1.2008 г.

с.Пчеларово

2795

29.1.2008 г.

с.Пчеларово

2796

29.1.2008 г.

с.Пчеларово

2797

29.1.2008 г.

с.Пчеларово

2798

29.1.2008 г.

с.Пчеларово

2799

29.1.2008 г.

с.Пчеларово

2800

29.1.2008 г.

с.Пчеларово

2801

29.1.2008 г.

с.Пчеларово

2802

1.2.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2803

1.2.2008 г.

с.Бежаново

2804

4.2.2008 г.

с.Василево

2805

4.2.2008 г.

с.Василево

2806

4.2.2008 г.

с.Василево

2808

12.2.2008 г.

с.Красен

2809

12.2.2008 г.

с.Кардам

2810

12.2.2008 г.

с.Кардам

2811

12.2.2008 г.

с.Кардам

2812

12.2.2008 г.

с.Кардам

2813

12.2.2008 г.

с.Кардам

2814

22.2.2008 г.

с.Спасово

2815

22.2.2008 г.

с.Василево

2816

22.2.2008 г.

с.Василево

2817

24.2.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2818

24.2.2008 г.

с.Изворово

2819

24.2.2008 г.

с.Изворово

2820

4.3.2008 г.

с.Василево

"Никола Петков"

2821

4.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2822

7.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Стеган Караджа"

2823

7.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д.Чинтулов"

2825

10.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Ал.Стамболийски"

2826

10.3.2008 г.

с.Преселенц
и

2827

14.3.2008 г.

с.Пчеларово

2828

14.3.2008 г.

с.Пчеларово

2829

14.3.2008 г.

с.Пчеларово

2830

14.3.2008 г.

с.Пчеларово

2831

14.3.2008 г.

с.Пчеларово

2832

14.3.2008 г.

с.Пчеларово

2833

14.3.2008 г.

с.Пчеларово

2834

14.3.2008 г.

с.Пчеларово

2835

14.3.2008 г.

с.Пчеларово

2836

14.3.2008 г.

с.Пчеларово

2837

11.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2838

11.3.2008 г.

с.Красен

2839

11.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2840

18.3.2008 г.

с.Люляково

2841

20.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Рила"

2842

20.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Г.Бенковски"

2843

20.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Г.Бенковски"

2844

20.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Г.Бенковски"

2845

20.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Пирин Планина"

2846

20.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Пирин Планина"

2847

21.3.2008 г.

с.Красен

2848

21.3.2008 г.

с.Красен

2849

21.3.2008 г.

с.Красен

2850

21.3.2008 г.

с.Изворово

2851

21.3.2008 г.

с.Изворово

2852

24.3.2008 г.

с.Василево

2853

24.3.2008 г.

с.Василево

2854

24.3.2008 г.

с.Писарово

2855

24.3.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Пирин Планина"

2856

9.4.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2857

9.4.2008 г.

с.Красен

2858

9.4.2008 г.

с.Пчеларово

2859

9.4.2008 г.

с.Пчеларово

2860

9.4.2008 г.

с.Пчеларово

2861

14.4.2008 г.

с.Преселенц
и

2862

18.4.2008 г.

с.Балканци

2864

29.4.2008 г.

с.Огражден

2865

30.4.2008 г.

с.Къпиново

2866

30.4.2008 г.

с.Къпиново

2867

30.4.2008 г.

с.Къпиново

2868

30.4.2008 г.

с.Къпиново

2869

30.4.2008 г.

с.Къпиново

2870

30.4.2008 г.

с.Къпиново

2871

30.4.2008 г.

с.Къпиново

2872

13.5.2008 г.

с.Кардам

2873

13.5.2008 г.

с.Градини

2874

13.5.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2875

20.5.2008 г.

с.Кардам

"Захари Стоянов"

2876

20.5.2008 г.

с.Росица

2877

26.5.2008 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

2878

26.5.2008 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

2879

26.5.2008 г.

с.Къпиново

2880

3.6.2008 г.

с.Спасово

2881

10.6.2008 г.

с.Люляково

2882

10.6.2008 г.

с.Присад

2883

10.6.2008 г.

с.Присад

2884

10.6.2008 г.

с.Присад

2885

10.6.2008 г.

с.Присад

2886

10.6.2008 г.

с.Присад

2887

11.6.2008 г.

с.Кардам

2888

16.6.2008 г.

с.Житен

2889

16.6.2008 г.

с.Житен

2890

16.6.2008 г.

с.Житен

2891

16.6.2008 г.

с.Житен

2892

16.6.2008 г.

с.Житен

2893

16.6.2008 г.

с.Житен

2894

17.6.2008 г.

с.Горица

2895

17.6.2008 г.

с.Чернооково

2896

24.6.2008 г.

с.Краище

2897

1.7.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д.Полянов"

2898

8.7.2008 г.

с.Житен

2899

8.7.2008 г.

с.Житен

2900

25.7.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"

2901

25.7.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"

2902

28.7.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Априлов"

2903

11.8.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

ОК 43Б - ОК 43В

2904

18.8.2008 г.

с.Спасово

2905

19.8.2008 г.

с.Вичово

2906

22.8.2008 г.

с.Бежаново

2907

22.8.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Трети март"

2908

22.8.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

"Станьо Милев"
("Ал.Димитров")

2909

26.8.2008 г.

с.Бежаново

2910

26.8.2008 г.

с.Бежаново

2911

26.8.2008 г.

с.Бежаново

2912

26.8.2008 г.

с.Бежаново

2913

29.8.2008 г.

с.Изворово

2914

29.8.2008 г.

с.Бежаново

2915

29.8.2008 г.

с.Бежаново

2916

29.8.2008 г.

с.Бежаново

2917

29.8.2008 г.

с.Бежаново

2918

29.8.2008 г.

с.Бежаново

2919

29.8.2008 г.

с.Бежаново

2920

29.8.2008 г.

с.Бежаново

2921

29.8.2008 г.

с.Бежаново

2922

1.9.2008 г.

с.Бежаново

2923

1.9.2008 г.

с.Бежаново

2924

1.9.2008 г.

с.Бежаново

2925

3.9.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2926

3.9.2008 г.

с.Къпиново

2927

3.9.2008 г.

с.Къпиново

2928

3.9.2008 г.

с.Къпиново

2929

3.9.2008 г.

с.Къпиново

2930

3.9.2008 г.

с.Къпиново

2931

3.9.2008 г.

с.Къпиново

2932

3.9.2008 г.

с.Къпиново

2933

3.9.2008 г.

с.Къпиново

2934

11.9.2008 г.

с.Малина

2935

15.9.2008 г.

с.Сноп

2936

16.9.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2937

16.9.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2938

16.9.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2939

16.9.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2940

16.9.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2941

16.9.2008 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

2942

29.9.2008 г.

с.Изворово

2943

6.11.2008 г.

кв.Пастир

2944

7.11.2008 г.

с.Сноп

2945

19.11.2008 г. с.Житен

2946

19.11.2008 г. гр.Генерал
Тошево

2947

19.11.2008 г. гр.Генерал
Тошево
19.11.2008 г. гр.Генерал
Тошево

2948

2949

19.11.2008 г. гр.Генерал
Тошево

2950

19.11.2008 г. гр.Генерал
Тошево

2951

20.11.2008 г. с.Бежаново

2952

20.11.2008 г. с.Бежаново

2953

20.11.2008 г. с.Бежаново

"В.Априлов"

2954

20.11.2008 г. с.Бежаново

2955

24.11.2008 г. с.Бежаново

2956

24.11.2008 г. с.Бежаново

2957

24.11.2008 г. с.Бежаново

2958

24.11.2008 г. с.Бежаново

2959

25.11.2008 г. с.Бежаново

2960

25.11.2008 г. с.Бежаново

2961

25.11.2008 г. с.Бежаново

2962

25.11.2008 г. с.Бежаново

2963

25.11.2008 г. с.Бежаново

2964

25.11.2008 г. с.Бежаново

2965

25.11.2008 г. с.Бежаново

2966

26.11.2008 г. с.Вичово

2967

26.11.2008 г. с.Вичово

2968

26.11.2008 г. с.Вичово

2969

26.11.2008 г. с.Вичово

2970

26.11.2008 г. с.Вичово

2971

26.11.2008 г. с.Вичово

2972

26.11.2008 г. с.Вичово

2973

26.11.2008 г. с.Вичово

2974

26.11.2008 г. с.Вичово

2975

26.11.2008 г. с.Вичово

2976

28.11.2008 г. с.Вичово

2977

28.11.2008 г. с.Вичово

2978

28.11.2008 г. с.Вичово

2979

28.11.2008 г. с.Вичово

2980

28.11.2008 г. с.Вичово

2981

28.11.2008 г. с.Вичово

2982

28.11.2008 г. с.Вичово

2983

4.12.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2984

5.12.2008 г.

с.Конаре

2985

5.12.2008 г.

с.Вичово

2986

5.12.2008 г.

с.Вичово

2987

5.12.2008 г.

с.Вичово

2988

8.12.2008 г.

гр.Генерал
Тошево

2989

15.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2990

15.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2991

15.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2992

15.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

"П.Яворов"

"В.Априлов"
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2993

16.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2994

16.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2995

16.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2996

16.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2997

16.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и
17.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и
17.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

2998

2999

3000

17.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

3001

17.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

3002

22.12.2008 г. с.Александъ
р
Стамболийск
и

3003

23.12.2008 г. с.Спасово

3004

23.12.2008 г. с.Кардам

"Бузлуджа"

3005

23.12.2008 г. с.Средина

3006

23.12.2008 г. с.Росица

3007

23.12.2008 г. с.Росица

3008

23.12.2008 г. с.Росица

3010

23.12.2008 г. с.Росица

3011

23.12.2008 г. с.Росица

3012

23.12.2008 г. с.Росица

3013

23.12.2008 г. с.Росица

3014

23.12.2008 г. с.Росица

3016

27.1.2009 г.

с.Писарово

3017

27.1.2009 г.

с.Писарово

3018

29.1.2009 г.

с.Писарово

3019

29.1.2009 г.

с.Писарово

3020

29.1.2009 г.

с.Писарово

3021

29.1.2009 г.

с.Писарово

3022

29.1.2009 г.

с.Писарово

3023

29.1.2009 г.

с.Малина

3024

29.1.2009 г.

с.Малина

3025

29.1.2009 г.

с.Малина

3026

3.2.2009 г.

с.Малина

3027

3.2.2009 г.

с.Конаре

3028

5.2.2009 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3029

5.2.2009 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3030

5.2.2009 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3031

5.2.2009 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3032

5.2.2009 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3033

5.2.2009 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3034

5.2.2009 г.

с.Присад

3035

5.2.2009 г.

с.Присад

3036

5.2.2009 г.

с.Присад

3037

5.2.2009 г.

с.Присад

3038

6.2.2009 г.

с.Присад

3039

6.2.2009 г.

с.Присад

3040

6.2.2009 г.

с.Присад

3041

6.2.2009 г.

с.Присад

3042

6.2.2009 г.

с.Присад

3043

23.2.2009 г.

с.Къпиново

3044

23.2.2009 г.

с.Къпиново

3045

23.2.2009 г.

с.Къпиново

3046

23.2.2009 г.

с.Къпиново

3047

23.2.2009 г.

с.Къпиново

3048

23.2.2009 г.

с.Къпиново

3049

23.2.2009 г.

с.Къпиново

3050

24.2.2009 г.

с.Къпиново

3051

24.2.2009 г.

с.Къпиново

3052

24.2.2009 г.

с.Къпиново

3053

24.2.2009 г.

с.Къпиново

3054

24.2.2009 г.

с.Къпиново

3055

24.2.2009 г.

с.Къпиново

3056

24.2.2009 г.

с.Къпиново

3057

4.3.2009 г.

с.Къпиново

3058

4.3.2009 г.

с.Къпиново

3059

4.3.2009 г.

с.Къпиново

3060

4.3.2009 г.

с.Къпиново

3061

4.3.2009 г.

с.Къпиново

3062

4.3.2009 г.

с.Къпиново

3063

4.3.2009 г.

с.Къпиново

3064

4.3.2009 г.

с.Къпиново

3065

4.3.2009 г.

с.Къпиново

3066

4.3.2009 г.

с.Къпиново

3067

18.3.2009 г.

с.Пленимир

3068

18.3.2009 г.

с.Пчеларово

3069

18.3.2009 г.

с.Пчеларово

3070

18.3.2009 г.

с.Пчеларово

3071

18.3.2009 г.

с.Пчеларово

3072

18.2.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3073

18.3.2009 г.

с.Лозница

3074

24.3.2009 г.

кв.Пастир

3075

24.3.2009 г.

с.Росен

"Волга"

3080

30.3.2009 г.

с.Рогозина

3081

30.3.2009 г.

с.Рогозина

3082

30.3.2009 г.

с.Рогозина

3083

30.3.2009 г.

с.Рогозина

3084

30.3.2009 г.

с.Рогозина

3085

30.3.2009 г.

с.Рогозина

3086

30.3.2009 г.

с.Рогозина

3087

30.3.2009 г.

с.Рогозина

3088

30.3.2009 г.

с.Рогозина

3089

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3090

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3091

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3092

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3093

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3094

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3095

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3096

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3097

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3098

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3099

31.3.2009 г.

с.Рогозина

3100

8.4.2009 г.

с.Конаре

3101

8.4.2009 г.

с.Бежаново

3102

8.4.2009 г.

с.Бежаново

3103

9.4.2009 г.

с.Кардам

"Оборище"

3106

17.4.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

"Г.С.Раковски"

3107

17.4.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Априлов"

3108

17.4.2009 г.

с.Йовково

"Втора"

3109

7.5.2009 г.

с.Красен

3110

15.5.2009 г.

кв.Пастир

"Гоце Делчев"

3111

15.5.2009 г.

кв.Пастир

"Гоце Делчев"

3112

16.5.2009 г.

с.Преселенц
и

3112А 16.5.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3113

16.5.2009 г.

с.Преселенц
и

3114

16.5.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3115

19.5.2009 г.

с.Присад

"Калиакра"
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3116

19.5.2009 г.

с.Присад

3117

19.5.2009 г.

с.Присад

3118

21.5.2009 г.

с.Красен

3119

26.5.2009 г.

с.Сираково

3120

26.5.2009 г.

с.Зограф

3121

4.6.2009 г.

с.Пчеларово

3122

5.6.2009 г.

с.Конаре

3123

12.6.2009 г.

с.Житен

3124

16.6.2009 г.

с.Житен

3125

17.6.2009 г.

с.Пчеларово

3126

17.6.2009 г.

с.Пчеларово

3127

17.6.2009 г.

с.Пчеларово

3128

23.6.2009 г.

с.Преселенц
и

3129

23.6.2009 г.

с.Преселенц
и

3130

23.6.2009 г.

с.Преселенц
и

3131

23.6.2009 г.

с.Преселенц
и

3132

23.6.2009 г.

с.Преселенц
и

3133

23.6.2009 г.

с.Преселенц
и

3134

23.6.2009 г.

с.Снягово

3135

23.6.2009 г.

с.Чернооково

3136

24.6.2009 г.

с.Росен

3137

24.6.2009 г.

с.Огражден

3138

24.6.2009 г.

с.Огражден

3139

24.6.2009 г.

с.Огражден

3140

24.6.2009 г.

с.Огражден

3141

24.6.2009 г.

с.Огражден

3142

24.6.2009 г.

с.Огражден

3143

24.6.2009 г.

с.Рогозина

3144

24.6.2009 г.

с.Рогозина

3145

24.6.2009 г.

с.Рогозина

3146

24.6.2009 г.

с.Лозница

3147

24.6.2009 г.

с.Лозница

3148

24.6.2009 г.

с.Лозница

3149

24.6.2009 г.

с.Лозница

3150

24.6.2009 г.

с.Лозница

3151

24.6.2009 г.

с.Лозница

3152

24.6.2009 г.

с.Лозница

3153

24.6.2009 г.

с.Лозница

3154

25.6.2009 г.

с.Красен

3155

25.6.2009 г.

с.Лозница

3156

25.6.2009 г.

с.Изворово

3157

25.6.2009 г.

с.Изворово

3158

24.6.2009 г.

с.Изворово

3159

25.6.2009 г.

с.Изворово

3160

25.6.2009 г.

с.Изворово

3161

25.6.2009 г.

с.Изворово

3162

25.6.2009 г.

с.Изворово

3163

25.6.2009 г.

с.Изворово

3164

25.6.2009 г.

с.Зограф

3165

25.6.2009 г.

с.Зограф

3166

25.6.2009 г.

с.Малина

3167

25.6.2009 г.

с.Горица

3168

25.6.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3169

25.6.2009 г.

с.Спасово

3170

25.6.2009 г.

с.Чернооково

3171

25.6.2009 г.

с.Чернооково

3172

25.6.2009 г.

с.Чернооково

3173

26.6.2009 г.

с.Росица

3174

26.6.2009 г.

с.Росица

3175

26.6.2009 г.

с.Росица

3176

26.6.2009 г.

с.Росица

3177

26.6.2009 г.

с.Кардам

3178

26.6.2009 г.

с.Кардам

3179

26.6.2009 г.

с.Кардам

3180

26.6.2009 г.

с.Кардам

3181

26.6.2009 г.

с.Кардам

3182

26.6.2009 г.

с.Кардам

3183

26.6.2009 г.

с.Кардам

3184

26.6.2009 г.

с.Кардам

3185

26.6.2009 г.

с.Кардам

3186

26.6.2009 г.

с.Кардам

3187

26.6.2009 г.

с.Кардам

3188

26.6.2009 г.

с.Кардам

3189

26.6.2009 г.

с.Кардам

3190

26.6.2009 г.

с.Кардам

3191

1.7.2009 г.

с.Дъбовик

3192

2.7.2009 г.

с.Зограф

3193

8.7.2009 г.

с.Житен

3194

8.7.2009 г.

с.Къпиново

3195

8.7.2009 г.

с.Къпиново

3196

8.7.2009 г.

с.Къпиново

3197

8.7.2009 г.

с.Къпиново

3198

8.7.2009 г.

с.Къпиново

3199

17.7.2009 г.

с.Люляково

3200

17.7.2009 г.

с.Люляково

ОК 39 - ОК 43

3201

17.7.2009 г.

с.Василево

3202

17.7.2009 г.

с.Василево

3203

20.7.2009 г.

с.Житен

3204

20.7.2009 г.

с.Сноп

3205

23.7.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3206

23.7.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3207

23.7.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3208

23.7.2009 г.

с.Василево

3209

3.8.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

"Д.Петков"

3210

3.8.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

"Дора Габе"

3211

3.8.2009 г.

с.Красен

3212

19.7.2009 г.

с.Пчеларово

3213

19.7.2009 г.

с.Пчеларово

3214

19.7.2009 г.

с.Пчеларово

3215

19.7.2009 г.

с.Пчеларово

3216

4.9.2009 г.

с.Изворово

3217

7.9.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3218

7.9.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3219

7.9.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3220

7.9.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3221

8.9.2009 г.

с.Горица

3222

23.7.2009 г.

с.Къпиново

3223

23.7.2009 г.

с.Къпиново

3224

23.7.2009 г.

с.Къпиново

3225

23.7.2009 г.

с.Къпиново

3226

23.7.2009 г.

с.Къпиново

3227

24.9.2009 г.

с.Йовково

3228

26.9.2009 г.

с.Сноп

3229

26.9.2009 г.

с.Сноп

3230

26.9.2009 г.

с.Сноп

3231

26.9.2009 г.

с.Сноп

3232

26.9.2009 г.

с.Сноп

3233

26.9.2009 г.

с.Сноп

3234

26.9.2009 г.

с.Сноп

3235

26.9.2009 г.

с.Сноп

3236

26.9.2009 г.

с.Сноп

3237

26.9.2009 г.

с.Сноп

3238

26.9.2009 г.

с.Сноп

3239

26.9.2009 г.

с.Сноп

3240

12.10.2009 г. с.Росен

3241

12.10.2009 г. с.Пчеларово

3242

12.10.2009 г. с.Пчеларово

3243

12.10.2009 г. с.Пчеларово

3244

12.10.2009 г. с.Пчеларово

3245

13.10.2009 г. с.Къпиново

3246

13.10.2009 г. с.Къпиново

3249

29.10.2009 г. с.Равнец

3250

29.10.2009 г. с.Преселенц
и

3251

2.11.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

"Черно море"

3252

2.11.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

"Христо Минчев"

3253

2.11.2009 г.

с.Калина

3254

16.11.2009 г. с.Калина

3255

16.11.2009 г. с.Огражден

3256

16.11.2009 г. с.Бежаново

3257

16.11.2009 г. с.Великово

3258

16.11.2009 г. с.Великово

3259

16.11.2009 г. с.Вичово

3260

16.11.2009 г. с.Сърнино

3261

16.11.2009 г. с.Сираково

3262

16.11.2009 г. с.Краище

3263

16.11.2009 г. с.Краище

3264

18.11.2009 г. с.Житен

3265

18.11.2009 г. с.Житен

3266

18.11.2009 г. с.Сноп

3267

18.11.2009 г. с.Сноп

3268

18.11.2009 г. с.Росица

3269

18.11.2009 г. с.Росица

3270

18.11.2009 г. с.Узово

3271

18.11.2009 г. с.Изворово

3272

18.11.2009 г. с.Изворово

3273

18.11.2009 г. с.Изворово

3274

18.11.2009 г. с.Рогозина

3275

25.11.2009 г. с.Балканци

3277

27.11.2009 г. с.Калина

3278

27.11.2009 г. с.Калина

3279

30.11.2009 г. с.Сърнино

3280

30.11.2009 г. с.Сърнино

3281

30.11.2009 г. с.Сърнино

3282

30.11.2009 г. с.Сърнино

3283

30.11.2009 г. с.Сърнино

3284

30.11.2009 г. с.Сърнино

3285

30.11.2009 г. с.Сърнино

3286

4.12.2009 г.

гр.Генерал
Тошево

3287

8.12.2009 г.

с.Красен

3288

8.12.2009 г.

с.Красен

3289

18.12.2009 г. с.Преселенц
и

"Калиакра"

3290

18.12.2009 г. с.Преселенц
и

3291

18.12.2009 г. с.Преселенц
и

3292

11.1.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

"Подоф.Г.Шошов"(
Д.Христова)

3293

11.1.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

"Подоф.Г.Шопов"(
Д.Христова)

3294

11.1.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

"В.Койчев"

3295

12.1.2010 г.

с.Дъбовик

3296

28.1.2010 г.

с.Житен

3297

28.1.2010 г.

с.Житен

3298

1.2.2010 г.

с.Росица

3299

1.2.2010 г.

с.Сърнино

3300

1.2.2010 г.

с.Сърнино

3301

1.2.2010 г.

с.Сърнино

3302

1.2.2010 г.

с.Сърнино

3303

1.2.2010 г.

с.Сърнино

3304

1.2.2010 г.

с.Сърнино

3305

1.2.2010 г.

с.Сърнино

3306

1.2.2010 г.

с.Сърнино

3307

1.2.2010 г.

с.Сърнино

3308

1.2.2010 г.

с.Сърнино

3309

2.2.2010 г.

с.Сърнино

3310

2.2.2010 г.

с.Сърнино

3311

2.2.2010 г.

с.Сърнино

3312

2.2.2010 г.

с.Сърнино

3313

2.2.2010 г.

с.Сърнино

3314

2.2.2010 г.

с.Сърнино

3315

8.2.2010 г.

с.Красен

3316

8.2.2010 г.

с.Красен

3317

8.2.2010 г.

с.Красен

3318

8.2.2010 г.

с.Красен

3319

16.1.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

3320

18.2.2010 г.

с.Житен

3321

18.2.2010 г.

с.Житен

3322

18.2.2010 г.

с.Житен

3323

18.2.2010 г.

с.Житен

3324

18.2.2010 г.

с.Житен

3325

18.2.2010 г.

с.Житен

3326

18.2.2010 г.

с.Житен

3327

25.2.2010 г.

с.Преселенц
и

3329

1.3.2010 г.

с.Сноп

3330

2.3.2010 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3331

2.3.2010 г.

с.Росица

3332

8.3.2010 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3333

8.3.2010 г.

с.Житен

3334

8.3.2010 г.

с.Житен

3335

8.3.2010 г.

с.Житен

3336

8.3.2010 г.

с.Житен

3337

8.3.2010 г.

с.Житен

3338

8.3.2010 г.

с.Житен

3339

8.3.2010 г.

с.Житен

3340

8.3.2010 г.

с.Житен

3341

8.3.2010 г.

с.Житен

3342

8.3.2010 г.

с.Житен

3343

8.3.2010 г.

с.Житен

3344

8.3.2010 г.

с.Житен

3345

8.3.2010 г.

с.Житен

3346

8.3.2010 г.

с.Житен

3347

8.3.2010 г.

с.Житен

3348

8.3.2010 г.

с.Житен

3349

8.3.2010 г.

с.Житен

3350

8.3.2010 г.

с.Житен

3351

9.3.2010 г.

с.Градини

3352

9.3.2010 г.

с.Градини

3353

9.3.2010 г.

с.Градини

3354

9.3.2010 г.

с.Градини

3355

19.3.2010 г.

с.Преселенц
и

3356

19.3.2010 г.

с.Малина

3357

22.3.2010 г.

с.Градини

3358

22.3.2010 г.

с.Градини

3359

22.3.2010 г.

с.Градини

3360

22.3.2010 г.

с.Градини

3361

22.3.2010 г.

с.Градини

3362

22.3.2010 г.

с.Градини

3363

22.3.2010 г.

с.Градини

3364

22.3.2010 г.

с.Градини

3365

22.3.2010 г.

с.Градини

3366

22.3.2010 г.

с.Градини

3367

22.3.2010 г.

с.Градини

3368

22.3.2010 г.

с.Градини

3369

22.3.2010 г.

с.Градини

3370

22.3.2010 г.

с.Градини

3371

22.3.2010 г.

с.Градини

3372

29.3.2010 г.

с.Спасово

3373

29.3.2010 г.

с.Спасово

3374

29.3.2010 г.

с.Спасово

3375

6.4.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

3376

6.4.2010 г.

с.Сноп

3377

6.4.2010 г.

с.Сноп

3378

6.4.2010 г.

с.Сноп

3379

6.4.2010 г.

с.Сноп

3380

6.4.2010 г.

с.Сноп

3381

6.4.2010 г.

с.Сноп

3382

8.4.2010 г.

с.Чернооково

3383

8.4.2010 г.

с.Малина

3385

14.4.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

"П.Д.Петков"

3386

14.4.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

"П.Д.Петков"

3387

16.4.2010 г.

с.Конаре

3388

16.4.2010 г.

с.Конаре

3389

21.4.2010 г.

с.Преселенц
и

3390

21.4.2010 г.

с.Узово

3391

21.4.2010 г.

с.Рогозина

3392

8.2.2011 г.

с.Конаре

3393

20.5.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

3394

12.7.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

3395

12.7.2010 г.

с.Люляково

3396

12.7.2010 г.

с.Люляково

3397

12.7.2010 г.

с.Сираково

"Н.Петков"

3398

27.7.2010 г.

Шабла

3399

27.7.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

3400

21.9.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

3401

21.9.2010 г.

с.Сноп

3402

29.9.2010 г.

с.Изворово

3404

6.12.2010 г.

гр.Генерал
Тошево

3405

14.12.2010 г. гр.Генерал
Тошево

3406

20.12.2010 г. с.Пчеларово

"В.Койчев"

"Гео Милев"

3407

2.2.2011 г.

кв.Пастир

Ул.О.К.27А О.К.27Б

3408

2.2.2011 г.

кв.Пастир

Ул.О.К.27А О.К.27Б

3409

2.2.2011 г.

кв.Пастир

Ул.О.К.27А О.К.27Б

3410

2.2.2011 г.

кв.Пастир

Ул.О.К.27А О.К.27Б

3411

2.2.2011 г.

кв.Пастир

Ул.О.К.27А О.К.27Б

3412

2.2.2011 г.

кв.Пастир

Ул.О.К.27А О.К.27Б

3413

2.2.2011 г.

кв.Пастир

Ул.О.К.27А О.К.27Б

3414

2.2.2011 г.

кв.Пастир

Ул.О.К.27ДО.К.27Ж

3415

10.2.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

"Й.Йовков"

3416

15.2.2011 г.

с.Спасово

3417

15.2.2011 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

3418

24.2.2011 г.

с.Василево

3419

24.2.2011 г.

с.Василево

3420

24.2.2011 г.

с.Василево

3421

24.2.2011 г.

с.Василево

3422

24.2.2011 г.

с.Василево

3423

24.2.2011 г.

с.Василево

3424

24.2.2011 г.

с.Василево

3425

9.3.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

3426

9.3.2011 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

"Захари Стоянов"

3427

9.3.2011 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3428

9.3.2011 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3429

9.3.2011 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

3430

9.3.2011 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

3431

9.3.2011 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

3432

14.3.2011 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

3433

14.3.2011 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

3434

14.3.2011 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

3435

14.3.2011 г.

с.Писарово

3436

21.3.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

"Опълченска"

3437

30.3.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

ОК 3А - ОК 4А

3438

30.3.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

"Витоша"

3439

30.3.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

"Витоша"

3440

30.3.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

3441

30.3.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

ОК 86А - ОК 87А

3442

29.3.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

"Велко Ангелов"

3443

14.4.2011 г.

с.Петлешков
о

3444

14.4.2011 г.

с.Петлешков
о

3447

21.4.2011 г.

с.Люляково

3448

21.4.2011 г.

с.Люляково

3449

20.5.2011 г.

с.Огражден

3450

20.5.2011 г.

с.Огражден

3451

21.6.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

"Иван Вазов"

3452

21.6.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

"Захари Стоянов"

3453

21.6.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

"Захари Стоянов"

3454

21.6.2011 г.

с.Кардам

3455

21.6.2011 г.

с.Снягово

3456

21.6.2011 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

3457

29.6.2011 г.

с.Сноп

3458

29.6.2011 г.

с.Преселенц
и

3459

29.6.2011 г.

с.Преселенц
и

3460

29.6.2011 г.

с.Малина

3464

29.6.2011 г.

с.Узово

3465

29.6.2011 г.

с.Пчеларово

3466

29.6.2011 г.

с.Пчеларово

3467

29.6.2011 г.

с.Пчеларово

3468

29.6.2011 г.

с.Пчеларово

3469

1.7.2011 г.

с.Рогозина

3470

1.7.2011 г.

с.Къпиново

3471

1.7.2011 г.

с.Конаре

3472

1.7.2011 г.

с.Изворово

3473

1.7.2011 г.

с.Преселенц
и

3474

1.7.2011 г.

с.Житен

3475

1.7.2011 г.

с.Преселенц
и

3476

1.7.2011 г.

с.Преселенц
и

3477

7.7.2011 г.

с.Изворово

3478

8.7.2011 г.

с.Конаре

3479

23.8.2011 г.

с.Спасово

3481

23.8.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

3482

23.8.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

3483

26.8.2011 г.

с.Пчеларово

3484

26.8.2011 г.

с.Пчеларово

3485

30.8.2011 г.

с.Къпиново

3486

30.8.2011 г.

с.Къпиново

3487

30.8.2011 г.

с.Къпиново

3488

30.8.2011 г.

с.Къпиново

3489

30.8.2011 г.

с.Къпиново

3490

9.9.2011 г.

с.Василево

3491

5.10.2011 г.

с.Кардам

3492

11.10.2011 г. гр.Генерал
Тошево

3493

28.10.2011 г. с.Къпиново

3494

2.11.2011 г.

гр.Генерал
Тошево

3495

4.11.2011 г.

с.Спасово

3496

4.11.2011 г.

с.Къпиново

3497

4.11.2011 г.

с.Къпиново

3498

4.11.2011 г.

с.Къпиново

3499

4.11.2011 г.

с.Къпиново

3500

4.11.2011 г.

с.Къпиново

3501

4.11.2011 г.

с.Къпиново

3502

4.11.2011 г.

с.Къпиново

3503

9.11.2011 г.

с.Кардам

3504

15.11.2011 г. с.Василево

3505

15.11.2011 г. с.Росица

3506

15.11.2011 г. с.Чернооково

3507

16.11.2011 г. с.Сноп

3508

16.11.2011 г. с.Сноп

"Червеноармейска
"

3509

6.12.2011 г.

с.Огражден

3510

6.12.2011 г.

с.Средина

3514

21.12.2011 г. с.Люляково

3515

21.12.2011 г. с.Люляково

3516

16.1.2012 г.

с.Вичово

3517

16.1.2012 г.

с.Пчеларово

3521

20.2.2012 г.

с.Йовково

"Дванадесета"

3522

20.2.2012 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3523

20.2.2012 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3524

6.4.2012 г.

с.Градини

3525

23.2.2012 г.

гр.Генерал
Тошево

3526

23.2.2012 г.

гр.Генерал
Тошево

3527

17.5.2012 г.

гр.Генерал
Тошево

3528

17.5.2012 г.

гр.Генерал
Тошево

3529

19.6.2012 г.

с.Кардам

3530

12.6.2012 г.

с.Малина

"Ал.Константинов"

"Опълченска"

3531

15.6.2012 г.

с.Градини

3532

21.6.2012 г.

с.Люляково

3533

21.6.2012 г.

с.Люляково

3534

21.6.2012 г.

с.Люляково

3535

21.6.2012 г.

с.Люляково

3537

21.6.2012 г.

с.Кардам

3538

10.7.2012 г.

с.Сърнино

3539

10.7.2012 г.

с.Сърнино

3540

17.7.2012 г.

с.Люляково

3541

17.7.2012 г.

с.Люляково

3542

20.7.2012 г.

гр.Генерал
Тошево

3543

25.7.2012 г.

гр.Генерал
Тошево

3544

25.7.2012 г.

гр.Генерал
Тошево

3545

23.8.2012 г.

с.Балканци

3546

23.8.2012 г.

с.Балканци

3547

23.8.2012 г.

с.Балканци

3548

30.8.2012 г.

с.Изворово

3549

30.8.2012 г.

с.Изворово

3550

30.8.2012 г.

с.Изворово

3551

30.8.2012 г.

с.Изворово

3552

17.9.2012 г.

с.Сираково

3553

26.9.2012 г.

гр.Генерал
Тошево

3554

26.9.2012 г.

с.Средина

3555

26.9.2012 г.

с.Красен

3556

26.9.2012 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

3557

15.11.2012 г. с.Огражден

3558

30.11.2012 г. гр.Генерал
Тошево

3559

30.11.2012 г. с.Чернооково

3560

30.11.2012 г. гр.Генерал
Тошево

3561

30.11.2012 г. гр.Генерал
Тошево

3562

30.11.2012 г. гр.Генерал
Тошево

3563

30.11.2012 г. гр.Генерал
Тошево

3564

30.11.2012 г. гр.Генерал
Тошево

3565

30.11.2012 г. гр.Генерал
Тошево

3566

30.11.2012 г. гр.Генерал
Тошево

3567

30.11.2012 г. гр.Генерал
Тошево

3568

30.11.2012 г. гр.Генерал
Тошево

3569

11.12.2012 г. с.Красен

3570

12.12.2012 г. с.Красен

3571

12.12.2012 г. с.Красен

3572

9.1.2013 г.

3573

13.12.2012 г. с.Красен

3574

10.1.2013 г.

с.Рогозина

3575

10.1.2013 г.

с.Рогозина

с.Писарово

3576

10.1.2013 г.

с.Рогозина

3577

15.1.2013 г.

с.Йовково

3578

15.1.2013 г.

с.Йовково

3579

15.1.2013 г.

с.Узово

3584

31.1.2013 г.

с.Пленимир

3585

31.1.2013 г.

с.Балканци

3587

20.2.2013 г.

с.Изворово

3588

20.2.2013 г.

с.Изворово

3589

20.2.2013 г.

с.Изворово

3590

20.2.2013 г.

с.Къпиново

3591

28.2.2013 г.

с.Писарово

3592

28.2.2013 г.

с.Писарово

3593

28.2.2013 г.

с.Писарово

3594

28.2.2013 г.

с.Писарово

3595

28.2.2013 г.

с.Писарово

3596

28.2.2013 г.

с.Писарово

3597

28.2.2013 г.

с.Писарово

3598

28.2.2013 г.

с.Писарово

3599

28.2.2013 г.

с.Писарово

3600

28.2.2013 г.

с.Писарово

3601

28.2.2013 г.

с.Преселенц
и

3602

1.3.2013 г.

с.Къпиново

3606

20.3.2013 г.

гр.Генерал
Тошево

3610

25.4.2013 г.

с.Преселенц
и

3611

25.4.2013 г.

с.Кардам

3612

8.5.2013 г.

с.Къпиново

"Тунджа"

3613

8.5.2013 г.

с.Рогозина

3614

8.5.2013 г.

с.Малина

3615

8.5.2013 г.

с.Балканци

3616

8.5.2013 г.

гр.Генерал
Тошево

3619

28.5.2013 г.

с.Йовково

3620

28.5.2013 г.

с.Йовково

3621

28.5.2013 г.

с.Йовково

3622

28.5.2013 г.

с.Йовково

3623

28.5.2013 г.

с.Йовково

"Цар Иван
Шишман"

3624

28.5.2013 г.

с.Йовково

3625

28.5.2013 г.

с.Йовково

3626

28.5.2013 г.

с.Йовково

3630

28.5.2013 г.

с.Йовково

3631

14.6.2013 г.

с.Спасово

3635

4.7.2013 г.

гр.Генерал
Тошево

3636

23.7.2013 г.

с.Росица

3637

23.7.2013 г.

с.Росица

3638

23.7.2013 г.

с.Росица

3639

23.7.2013 г.

с.Росица

3640

23.7.2013 г.

с.Росица

3643

25.7.2013 г.

гр.Генерал
Тошево

3644

25.7.2013 г.

гр.Генерал
Тошево

3645

31.7.2013 г.

с.Дъбовик

3646

31.7.2013 г.

с.Дъбовик

3647

31.7.2013 г.

с.Спасово

3648

1.8.2013 г.

гр.Генерал
Тошево

3652

26.8.2013 г.

гр.Генерал
Тошево

"Ст.Стамболов"

3655

3.9.2013 г.

с.Преселенц
и

3658

4.9.2013 г.

с.Преселенц
и

3659

4.9.2013 г.

с.Чернооково

3660

9.9.2013 г.

с.Росица

3661

9.9.2013 г.

с.Росица

3662

9.9.2013 г.

с.Писарово

3663

9.9.2013 г.

с.Писарово

3664

9.9.2013 г.

с.Писарово

3665

13.9.2013 г.

с.Преселенц
и

3666

13.9.2013 г.

с.Преселенц
и

3667

23.9.2013 г.

с.Росица

3668

23.9.2013 г.

с.Росица

3669

24.9.2013 г.

гр.Генерал
Тошево

3670

27.9.2013 г.

с.Кардам

"Витоша"

3671

27.9.2013 г.

с.Кардам

"Арда"

3672

3.10.2013 г.

с.Къпиново

3673

7.10.2013 г.

с.Писарово

3674

7.10.2013 г.

с.Писарово

3675

7.10.2013 г.

с.Писарово

3676

8.10.2013 г.

с.Писарово

3677

8.10.2013 г.

с.Писарово

3678

4.11.2013 г.

с.Чернооково

3679

4.11.2013 г.

с.Житен

3684

21.11.2013 г. с.Кардам

3685

21.11.2013 г. с.Кардам

3686

21.11.2013 г. с.Изворово

3687

21.11.2013 г. с.Изворово

3688

4.11.2013 г.

с.Изворово

3689

4.11.2013 г.

с.Изворово

3690

22.11.2013 г. с.Преселенц
и

3691

22.11.2013 г. с.Преселенц
и

3692

3.12.2013 г.

с.Росица

3695

9.10.2013 г.

с.Преселенц
и

3696

9.10.2013 г.

с.Преселенц
и

3697

3.12.2013 г.

с.Красен

3698

3.12.2013 г.

с.Росица

3699

3.12.2013 г.

с.Градини

3700

3.12.2013 г.

с.Зограф

3701

3.12.2013 г.

с.Спасово

3702

3.12.2013 г.

с.Преселенц
и

3703

3.12.2013 г.

с.Росен

3704

3.12.2013 г.

с.Снягово

3705

3.12.2013 г.

с.Изворово

3706

3.12.2013 г.

с.Сърнино

3707

3.12.2013 г.

Генерал
Тошево

3708

3.12.2013 г.

с.Равнец

3709

3.12.2013 г.

с.Писарово

3710

13.1.2014 г.

с.Къпиново

3711

13.1.2014 г.

с.Сираково

3712

23.1.2014 г.

Генерал
Тошево

"В.Априлов"

64

3713

23.1.2014 г.

Генерал
Тошево

"В.Априлов"

64

3714

19.2.2014 г.

Генерал
Тошево

3715

4.3.2014 г.

с.Спасово

3716

4.3.2014 г.

с.Красен

3717

4.3.2014 г.

с.Балканци

3718

4.3.2014 г.

с.Балканци

3719

4.3.2014 г.

с.Балканци

3720

20.3.2014 г.

с.Къпиново

3721

20.3.2014 г.

с.Бежаново

3722

20.3.2014 г.

с.Бежаново

3723

24.3.2014 г.

кв.Пастир

3724

20.3.2014 г.

кв.Пастир

3725

20.3.2014 г.

кв.Пастир

3726

20.3.2014 г.

с.Конаре

3727

20.3.2014 г.

с.Конаре

3728

20.3.2014 г.

с.Конаре

3729

20.3.2014 г.

с.Конаре

3730

20.3.2014 г.

с.Писарово

3731

20.3.2014 г.

с.Къпиново

3732

20.3.2014 г.

с.Къпиново

3733

20.3.2014 г.

с.Къпиново

3734

20.3.2014 г.

Генерал
Тошево

3735

20.3.2014 г.

Генерал
Тошево

3736

20.3.2014 г.

с.Люляково

3738

25.3.2014 г.

с.Житен

3739

25.3.2014 г.

с.Житен

3740

25.3.2014 г.

с.Житен

3741

25.3.2014 г.

с.Малина

3742

25.3.2014 г.

с.Малина

3743

25.3.2014 г.

с.Малина

3744

25.3.2014 г.

с.Малина

3745

25.3.2014 г.

с.Малина

3746

25.3.2014 г.

с.Малина

3747

25.3.2014 г.

с.Малина

3748

25.3.2014 г.

с.Малина

3749

25.3.2014 г.

с.Малина

3750

25.3.2014 г.

с.Малина

3751

25.3.2014 г.

с.Житен

3752

25.3.2014 г.

с.Великово

3753

25.3.2014 г.

с.Великово

3754

25.3.2014 г.

с.Великово

3755

25.3.2014 г.

с.Великово

3756

25.3.2014 г.

с.Великово

3757

25.3.2014 г.

с.Великово

3758

31.3.2014 г.

с.Преселенц
и

3759

31.3.2014 г.

с.Сърнино

3760

31.3.2014 г.

с.Градини

3761

31.3.2014 г.

с.Изворово

3762

31.3.2014 г.

с.Изворово

3763

31.3.2014 г.

с.Преселенц
и

3764

31.3.2014 г.

с.Люляково

3765

31.3.2014 г.

с.Преселенц
и

3766

31.3.2014 г.

с.Спасово

3767

31.3.2014 г.

с.Люляково

3768

31.3.2014 г.

с.Снягово

3769

31.3.2014 г.

Генерал
Тошево

3770

31.3.2014 г.

с.Росица

3771

31.3.2014 г.

с.Изворово

3772

31.3.2014 г.

с.Красен

3773

31.3.2014 г.

с.Равнец

3774

31.3.2014 г.

с.Росица

3775

31.3.2014 г.

с.Писарово

3776

31.3.2014 г.

с.Кардам

3777

31.3.2014 г.

с.Кардам

3778

31.3.2014 г.

с.Зограф

3779

31.3.2014 г.

с.Росен

3780

1.4.2014 г.

с.Малина

3784

28.4.2014 г.

с.Изворово

3785

29.4.2014 г.

с.Конаре

3786

8.5.2014 г.

с.Пчеларово

3787

15.5.2014 г.

с.Петлешков
о

3788

15.5.2014 г.

с.Петлешков
о

3789

15.5.2014 г.

с.Петлешков
о

3790

15.5.2014 г.

с.Кардам

3791

15.5.2014 г.

с.Чернооково

3792

19.5.2014 г.

с.Житен

3793

21.5.2014 г.

с.Великово

"Боряна"

3794

21.5.2014 г.

с.Великово

3795

21.5.2014 г.

с.Великово

3796

21.5.2014 г.

с.Великово

3797

20.5.2014 г.

с.Великово

3799

27.5.2014 г.

с.Къпиново

3801

10.6.2014 г.

с.Люляково

3802

10.6.2014 г.

с.Росица

3803

10.6.2014 г.

с.Росица

3804

26.6.2014 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

3805

17.7.2014 г.

с.Балканци

3806

1.8.2014 г.

с.Люляково

3807

4.9.2014 г.

с.Сноп

3808

8.9.2014 г.

с.Росица

3809

25.9.2014 г.

с.Люляково

3810

3.10.2014 г.

с.Пчеларово

3811

21.10.2014 г. с.Кардам

3812

21.10.2014 г. с.Красен

3813

22.10.2014 г. с.Чернооково

3814

12.11.2014 г. Генерал
Тошево

3815

17.11.2014 г. Генерал
Тошево

3816

18.11.2014 г. с.Чернооково

3817

18.11.2014 г. с.Чернооково

3818

28.11.2014 г. Генерал
Тошево

"Иван Вазов"

3819

28.11.2014 г. Генерал
Тошево

"Иван Вазов"

"Д. Благоев"

3820

15.1.2015 г.

с.Равнец

3822

30.1.2015 г.

с.Преселенц
и

3823

30.1.2015 г.

с.Конаре

3824

30.1.2015 г.

с.Росица

3825

17.2.2015 г.

Генерал
Тошево

3826

20.2.2015 г.

с.Преселенц
и

3827

24.2.2015 г.

с.Кардам

3828

9.3.2015 г.

с.Преселенц
и

3829

17.3.2015 г.

с.Спасово

"Иван Вазов"

15

3830

17.3.2015 г.

с.Великово

3831

18.3.2015 г.

с.Градини

3832

23.3.2015 г.

с.Преселенц
и

3833

25.3.2015 г.

с.Преселенц
и

3834

3.4.2015 г.

с.Преселенц
и

3835

3.4.2015 г.

с.Къпиново

3836

9.4.2015 г.

с.Преселенц
и

3837

16.4.2015 г.

с.Дъбовик

3838

4.5.2015 г.

с.Къпиново/С
ветлик/

3839

7.5.2015 г.

с.Преселенц
и

3840

8.5.2015 г.

с.Преселенц
и

3841

15.5.2015 г.

с.Кардам

3842

15.5.2015 г.

Генерал
Тошево

3843

15.5.2015 г.

с.Пленимир

3845

26.5.2015 г.

с.Преселенц
и

3848

8.7.2015 г.

с.Йовково

3849

23.7.2015 г.

с.Малина

"Четиринадесета"
№12

3850

23.7.2015 г.

с.Преселенц
и

3851

24.7.2015 г.

с.Кардам

3852

24.7.2015 г.

с.Кардам

3853

24.7.2015 г.

Генерал
Тошево

3854

24.7.2015 г.

Генерал
Тошево

3855

12.8.2015 г.

с.Кардам

3856

12.8.2015 г.

с.Кардам

3857

12.8.2015 г.

с.Кардам

3858

12.8.2015 г.

с.Кардам

3859

12.8.2015 г.

Генерал
Тошево

3860

17.8.2015 г.

с.Чернооково

3861

17.8.2015 г.

с.Чернооково

3862

17.8.2015 г.

с.Чернооково

3863

17.8.2015 г.

с.Чернооково

3864

17.8.2015 г.

с.Чернооково

3865

17.8.2015 г.

с.Чернооково

3866

17.8.2015 г.

с.Чернооково

3867

17.8.2015 г.

с.Чернооково

3868

17.8.2015 г.

с.Чернооково

3869

18.8.2015 г.

с.Чернооково

3870

18.8.2015 г.

с.Чернооково

3871

18.8.2015 г.

с.Чернооково

3872

24.8.2015 г.

Генерал
Тошево

3873

24.8.2015 г.

Генерал
Тошево

3874

26.8.2015 г.

с.Снягово

3875

2.9.2015 г.

Генерал
Тошево

3876

4.9.2015 г.

с.Къпиново

3877

4.9.2015 г.

с.Къпиново

3882

14.9.2015 г.

с.Спасово

3884

15.9.2015 г.

с.Василево

3885

15.9.2015 г.

с.Вичово

3886

15.9.2015 г.

с.Великово

3887

15.9.2015 г.

с.Великово

3888

15.9.2015 г.

с.Великово

3889

16.9.2015 г.

с.Великово

3892

16.9.2015 г.

с.Сираково

3893

17.9.2015 г.

с.Средина

3894

17.9.2015 г.

с.Средина

3895

17.9.2015 г.

с.Сърнино

3896

18.9.2015 г.

с.Снягово

3897

24.9.2015 г.

с.Пчеларово

3898

24.9.2015 г.

с.Малина

3899

24.9.2015 г.

с.Малина

3900

28.9.2015 г.

с.Пленимир

3901

29.9.2015 г.

с.Спасово

3902

29.9.2015 г.

с.Бежаново

3903

30.9.2015 г.

с.Росен

3904

30.9.2015 г.

с.Люляково

3905

30.9.2015 г.

с.Лозница

3906

30.9.2015 г.

с.Лозница

3907

30.9.2015 г.

с.Лозница

3908

1.10.2015 г.

с.Кардам

3909

2.10.2015 г.

с.Пчеларово

3910

2.10.2015 г.

с.Бежаново

3911

5.10.2015 г.

с.Градини

3912

7.10.2015 г.

Генерал
Тошево

3913

7.10.2015 г.

с.Лозница

3914

7.10.2015 г.

с.Лозница

3915

7.10.2015 г.

с.Лозница

3916

7.10.2015 г.

с.Пленимир

3917

7.10.2015 г.

с.Пленимир

3918

8.10.2015 г.

с.Лозница

3919

8.10.2015 г.

с.Лозница

3920

8.10.2015 г.

с.Лозница

3921

20.10.2015 г. с.Сърнино

3922

20.10.2015 г. Генерал
Тошево

3923

20.10.2015 г. с.Преселенц
и

3924

3.11.2015 г.

с.Спасово

3925

3.11.2015 г.

с.Спасово

3926

3.11.2015 г.

Генерал
Тошево

"Опълченска"№26

3927

3.11.2015 г.

с.Росен

3928

3.11.2015 г.

с.Росен

3929

3.11.2015 г.

с.Росен

3930

3.11.2015 г.

с.Росен

3931

3.11.2015 г.

с.Росен

3932

3.11.2015 г.

с.Снягово

3933

3.11.2015 г.

с.Снягово

3934

3.11.2015 г.

с.Снягово

3935

5.11.2015 г.

с.Снягово

3936

6.11.2015 г.

с.Снягово

3937

6.11.2015 г.

с.Снягово

3938

6.11.2015 г.

с.Снягово

3939

11.11.2015 г. с.Снягово

3940

11.11.2015 г. с.Сноп

3941

11.11.2015 г. с.Сноп

3942

11.11.2015 г. с.Сноп

3943

11.11.2015 г. с.Сноп

3944

11.11.2015 г. с.Сноп

3945

11.11.2015 г. с.Сноп

3946

12.11.2015 г. с.Сноп

3947

12.11.2015 г. с.Сноп

3948

12.11.2015 г. с.Сноп

3949

16.11.2015 г. Генерал
Тошево

3950

20.11.2015 г. с.Сноп

3951

20.11.2015 г. с.Сноп

3952

20.11.2015 г. с.Сноп

3953

20.11.2015 г. с.Сноп

3954

20.11.2015 г. с.Сноп

3955

20.11.2015 г. с.Сноп

3956

20.11.2015 г. с.Сноп

3957

20.11.2015 г. с.Сноп

3958

20.11.2015 г. с.Сноп

3959

25.11.2015 г. с.Росица

3960

25.11.2015 г. с.Росица

3961

25.11.2015 г. с.Росица

3962

8.12.2015 г.

Генерал
Тошево

3963

11.1.2016 г.

с.Кардам

3964

8.2.2016 г.

с.Изворово

3965

8.2.2016 г.

с.Изворово

3966

8.2.2016 г.

с.Къпиново

3969

18.2.2016 г.

с.Спасово

3970

25.2.2016 г.

с.Пленимир

ул."Дочо
Михайлов"

3971

26.2.2016 г.

с.Рогозина

3972

26.2.2016 г.

с.Пчеларово

3973

2.3.2016 г.

с.Пчеларово

3974

10.3.2016 г.

с.Пчеларово

3975

15.3.2016 г.

с.Сърнино

3976

1.4.2016 г.

с.Дъбовик

3977

1.4.2016 г.

гр.Генерал
Тошево

3978

6.4.2016 г.

с.Кардам

3979

6.4.2016 г.

с.Кардам

3980

6.4.2016 г.

с.Пчеларово

"Рила"

3981

6.4.2016 г.

с.Кардам

3982

28.4.2016 г.

с.Спасово

3983

28.4.2016 г.

с.Спасово

3984

28.4.2016 г.

с.Спасово

3985

28.4.2016 г.

с.Спасово

3986

28.4.2016 г.

с.Спасово

3987

28.4.2016 г.

с.Спасово

3988

28.4.2016 г.

с.Спасово

3989

1.6.2016 г.

Генерал
Тошево

3990

1.6.2016 г.

Генерал
Тошево

3991

1.6.2016 г.

с.Красен

3992

1.6.2016 г.

с.Красен

3993

1.6.2016 г.

с.Чернооково

3994

29.6.2016 г.

с.Бежаново

3995

1.8.2016 г.

гр.Генерал
Тошево

3996

5.8.2016 г.

с.Йовково

"В.Априлов"

8

3997

5.8.2016 г.

с.Йовково

3998

8.8.2016 г.

с.Дъбовик

3999

8.8.2016 г.

с.Красен

4000

9.8.2016 г.

с.Сираково

4001

10.8.2016 г.

с.Красен

4002

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4003

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4004

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4005

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4006

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4007

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4008

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4009

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4010

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4011

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4012

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4013

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4014

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4015

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4016

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4017

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4018

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4019

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4020

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4021

3.10.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4022

6.10.2016 г.

с.Йовково

4023

19.10.2016 г. гр.Генерал
Тошево

4024

19.10.2016 г. с.Великово

4025

20.10.2016 г. с.Снягово

4026

20.10.2016 г. с.Снягово

Четиринадесета

14

4027

20.10.2016 г. с.Преселенц
и

4028

25.10.2016 г. с.Градини

4030

4.11.2016 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4031

4.11.2016 г.

с.Балканци

4032

4.11.2016 г.

с.Балканци

4033

4.11.2016 г.

с.Балканци

4034

4.11.2016 г.

с.Балканци

4035

4.11.2016 г.

с.Балканци

4036

4.11.2016 г.

с.Балканци

4037

4.11.2016 г.

с.Балканци

4038

4.11.2016 г.

с.Балканци

4039

4.11.2016 г.

с.Балканци

4040

4.11.2016 г.

с.Балканци

4041

4.11.2016 г.

с.Балканци

4042

4.11.2016 г.

с.Балканци

4043

4.11.2016 г.

с.Балканци

4044

4.11.2016 г.

с.Балканци

4045

4.11.2016 г.

с.Балканци

4046

10.11.2016 г. с.Балканци

4047

10.11.2016 г. с.Балканци

4048

10.11.2016 г. с.Балканци

4049

10.11.2016 г. с.Балканци

4050

10.11.2016 г. с.Балканци

4051

10.11.2016 г. с.Балканци

4052

10.11.2016 г. с.Балканци

4053

10.11.2016 г. с.Балканци

4054

10.11.2016 г. с.Балканци

4055

10.11.2016 г. с.Балканци

4056

10.11.2016 г. с.Спасово

4057

11.11.2016 г. с.Къпиново

4058

14.11.2016 г. гр.Генерал
Тошево

4059

23.11.2016 г. с.Спасово

"Трети март"

4060

23.11.2016 г. с.Спасово

4061

23.11.2016 г. с.Спасово

4062

23.11.2016 г. с.Спасово

4063

1.12.2016 г.

с.Балканци

4064

1.12.2016 г.

с.Балканци

4065

1.12.2016 г.

с.Балканци

4066

1.12.2016 г.

с.Балканци

4067

1.12.2016 г.

с.Балканци

4068

1.12.2016 г.

с.Балканци

4069

1.12.2016 г.

с.Балканци

4070

1.12.2016 г.

с.Балканци

4071

5.12.2016 г.

с.Балканци

4072

5.12.2016 г.

с.Балканци

4073

5.12.2016 г.

с.Балканци

4074

5.12.2016 г.

с.Балканци

4075

5.12.2016 г.

с.Балканци

4076

5.12.2016 г.

с.Балканци

4077

5.12.2016 г.

с.Балканци

4078

5.12.2016 г.

с.Балканци

4079

5.12.2016 г.

с.Балканци

4080

5.12.2016 г.

с.Балканци

4081

5.12.2016 г.

с.Балканци

4082

5.12.2016 г.

с.Балканци

4083

5.12.2016 г.

с.Балканци

4084

5.12.2016 г.

с.Балканци

4085

5.12.2016 г.

с.Балканци

4086

5.12.2016 г.

с.Балканци

4087

5.12.2016 г.

с.Балканци

4088

5.12.2016 г.

с.Балканци

4089

5.12.2016 г.

с.Балканци

4090

5.12.2016 г.

с.Балканци

4091

9.12.2016 г.

с.Балканци

4092

9.12.2016 г.

с.Балканци

4093

9.12.2016 г.

с.Балканци

4094

12.12.2016 г. с.Балканци

4095

12.12.2016 г. с.Балканци

4096

12.12.2016 г. с.Балканци

4098

16.12.2016 г. с.Горица

4100

16.12.2016 г. с.Горица

4101

16.12.2016 г. с.Василево

4102

18.1.2017 г.

гр.Генерал
Тошево

4103

19.1.2017 г.

с.Градини

4104

19.1.2017 г.

с.Градини

4105

19.1.2017 г.

с.Градини

"Трети март"
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4106

19.1.2017 г.

с.Градини

4107

19.1.2017 г.

с.Градини

4108

19.1.2017 г.

с.Градини

4109

19.1.2017 г.

с.Градини

4110

19.1.2017 г.

с.Градини

4111

19.1.2017 г.

с.Градини

4112

19.1.2017 г.

с.Градини

4113

19.1.2017 г.

с.Градини

4114

24.1.2017 г.

с.Градини

4115

24.1.2017 г.

с.Градини

4116

24.1.2017 г.

с.Градини

4117

24.1.2017 г.

с.Градини

4118

24.1.2017 г.

с.Градини

4119

24.1.2017 г.

с.Градини

4120

24.1.2017 г.

с.Градини

4121

24.1.2017 г.

с.Градини

4122

24.1.2017 г.

с.Градини

4123

24.1.2017 г.

с.Градини

4124

24.1.2017 г.

с.Градини

4125

24.1.2017 г.

с.Градини

4126

10.2.2017 г.

гр.Генерал
Тошево

4127

15.2.2017 г.

с.Изворово

4128

7.2.2017 г.

с.Писарово

4129

7.2.2017 г.

с.Писарово

4130

15.2.2017 г.

с.Изворово

4131

15.2.2017 г.

с.Изворово

"Ст.Стамболов"

4132

15.2.2017 г.

с.Изворово

4133

15.2.2017 г.

с.Изворово

4134

16.2.2017 г.

с.Изворово

4135

16.2.2017 г.

с.Изворово

4136

16.2.2017 г.

с.Изворово

4137

16.2.2017 г.

с.Изворово

4138

16.2.2017 г.

с.Изворово

4139

16.2.2017 г.

с.Изворово

4140

16.2.2017 г.

с.Изворово

4141

17.2.2017 г.

с.Изворово

4142

17.2.2017 г.

с.Изворово

4143

17.2.2017 г.

с.Изворово

4144

17.2.2017 г.

с.Изворово

4145

17.2.2017 г.

с.Изворово

4146

23.2.2017 г.

с.Изворово

4147

23.2.2017 г.

с.Изворово

4148

24.2.2017 г.

с.Писарово

4149

24.2.2017 г.

с.Писарово

4150

24.2.2017 г.

с.Писарово

4151

24.2.2017 г.

с.Писарово

4152

24.2.2017 г.

с.Писарово

4153

13.3.2017 г.

с.Снягово

4154

13.3.2017 г.

с.Снягово

4155

13.3.2017 г.

с.Снягово

4156

13.3.2017 г.

с.Снягово

4157

13.3.2017 г.

с.Снягово

4158

27.3.2017 г.

гр.Генерал
Тошево

4159

22.3.2017 г.

гр.Генерал
Тошево

4160

22.3.2017 г.

гр.Генерал
Тошево

4161

29.3.2017 г.

с.Великово

4162

29.3.2017 г.

с.Великово

4163

26.4.2017 г.

с.Великово

"Иван Вазов"
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4164

26.4.2017 г.

гр.Генерал
Тошево

4165

31.5.2017 г.

с.Пленимир

4166

14.6.2017 г.

с.Изворово

4167

14.6.2017 г.

с.Изворово

4168

14.6.2017 г.

с.Изворово

4169

14.6.2017 г.

с.Изворово

4170

14.6.2017 г.

с.Изворово

4171

14.6.2017 г.

с.Изворово

4172

14.6.2017 г.

с.Изворово

4173

14.6.2017 г.

с.Изворово

4174

14.6.2017 г.

с.Изворово

4175

14.6.2017 г.

с.Изворово

4176

14.6.2017 г.

с.Изворово

4177

14.6.2017 г.

с.Изворово

4178

14.6.2017 г.

с.Изворово

4179

14.6.2017 г.

с.Изворово

4180

14.6.2017 г.

с.Изворово

4181

16.6.2017 г.

с.Изворово

4182

16.6.2017 г.

с.Изворово

4183

16.6.2017 г.

с.Изворово

4184

16.6.2017 г.

с.Изворово

4185

16.6.2017 г.

с.Изворово

4186

16.6.2017 г.

с.Изворово

4187

16.6.2017 г.

с.Изворово

4188

16.6.2017 г.

с.Изворово

4189

16.6.2017 г.

с.Изворово

4190

16.6.2017 г.

с.Изворово

4191

23.6.2017 г.

с.Конаре

4192

23.6.2017 г.

с.Преселенц
и

4193

5.7.2017 г.

гр.Генерал
Тошево

4195

5.7.2017 г.

с.Изворово

4196

5.7.2017 г.

с.Изворово

4197

5.7.2017 г.

с.Изворово

4198

5.7.2017 г.

с.Изворово

4199

5.7.2017 г.

с.Изворово

4200

5.7.2017 г.

с.Изворово

4201

5.7.2017 г.

с.Изворово

4202

5.7.2017 г.

с.Изворово

4203

5.7.2017 г.

с.Изворово

4204

5.7.2017 г.

с.Изворово

4205

11.7.2017 г.

с.Къпиново

4206

11.7.2017 г.

с.Изворово

4207

12.7.2017 г.

с.Изворово

4208

16.10.2017 г. с.Писарово

4209

16.10.2017 г. с.Житен

4210

16.10.2017 г. с.Житен

4211

24.10.2017 г. с.Житен

4212

24.10.2017 г. с.Житен

4213

24.10.2017 г. с.Житен

4214

24.10.2017 г. с.Житен

4215

24.10.2017 г. с.Житен

4216

25.10.2017 г. с.Житен

4217

25.10.2017 г. с.Житен

4218

26.10.2017 г. с.Житен

4219

26.10.2017 г. с.Житен

4220

26.10.2017 г. с.Житен

4221

26.10.2017 г. с.Житен

4222

26.10.2017 г. с.Житен

4223

27.10.2017 г. с.Житен

4224

27.10.2017 г. с.Житен

4225

30.10.2017 г. с.Житен

4226

30.10.2017 г. с.Житен

4227

30.10.2017 г. с.Житен

4228

30.10.2017 г. с.Житен

4229

30.10.2017 г. с.Житен

4230

31.10.2017 г. с.Житен

4231

31.10.2017 г. с.Житен

4232

31.10.2017 г. с.Житен

4233

31.10.2017 г. с.Житен

4234

31.10.2017 г. с.Кардам

4235

7.11.2017 г.

с.Житен

4236

7.11.2017 г.

с.Житен

4237

7.11.2017 г.

с.Житен

4238

12.12.2017 г. с.Чернооково

4239

12.12.2017 г. с.Житен

4240

12.12.2017 г. с.Житен

4241

12.12.2017 г. с.Житен

4242

14.12.2017 г. с.Житен

4243

14.12.2017 г. с.Житен

4244

14.12.2017 г. с.Житен

4245

14.12.2017 г. с.Житен

4246

14.12.2017 г. с.Житен

4247

15.12.2017 г. с.Житен

4248

15.12.2017 г. с.Житен

4249

15.12.2017 г. с.Житен

4250

19.12.2017 г. с.Житен

4251

19.12.2017 г. с.Житен

4252

19.12.2017 г. с.Житен

4253

19.12.2017 г. с.Житен

4254

19.12.2017 г. с.Житен

4255

19.12.2017 г. с.Житен

4256

19.12.2017 г. гр.Генерал
Тошево

4258

22.1.2018 г.

с.Кардам

4259

26.1.2018 г.

с.Изворово

4260

21.2.2018 г.

Генерал
Тошево

"Червеноармейска
"

"Черно море"

4261

21.2.2018 г.

с.Присад

4262

27.2.2018 г.

с.Писарово

4263

27.2.2018 г.

с.Писарово

4264

27.2.2018 г.

с.Писарово

4265

27.2.2018 г.

с.Писарово

4266

27.2.2018 г.

с.Писарово

4267

12.3.2018 г.

с.Великово

4268

20.3.2018 г.

гр.Генерал
Тошево

"Добруджа"

4269

4.4.2018 г.

с.Малина

4271

19.7.2018 г.

с.Писарово

4273

6.8.2018 г.

с.Къпиново

4274

6.8.2018 г.

с.Къпиново

4275

3.9.2018 г.

с.Писарово

4276

11.9.2018 г.

с.Спасово

4277

2.10.2018 г.

с.Кардам

4278

2.10.2018 г.

с.Кардам

"Дунав"

4279

3.10.2018 г.

с.Конаре

4280

3.10.2018 г.

с.Конаре

4281

10.10.2018 г. с.Средина

4282

26.11.2018 г. с.Росица

4283

26.11.2018 г. с.Великово

4284

10.12.2018 г. с.Красен

4285

10.12.2018 г. с.Красен

4286

10.12.2018 г. с.Красен

4287

11.12.2018 г. с.Йовково

4288

23.1.2019 г.

с.Йовково

4289

23.1.2019 г.

с.Йовково

4291

28.1.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4292

28.1.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4293

28.1.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4294

28.1.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4295

28.1.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4296

5.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4297

5.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4298

5.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4299

5.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4300

5.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4301

5.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4302

5.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4303

5.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4304

5.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4305

5.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4306

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4307

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4308

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4309

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4310

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4311

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4312

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4313

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4314

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4315

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4316

6.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4318

19.2.2019 г.

с.Изворово

4327

19.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4328

19.2.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4331

22.2.2019 г.

с.Кардам

4332

25.2.2019 г.

с.Къпиново

4333

6.3.2019 г.

Генерал
Тошево

4334

13.3.2019 г.

с.Сърнино

4337

11.4.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4338

11.4.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4339

11.4.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4340

11.4.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4341

11.4.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4342

11.4.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4343

11.4.2019 г.

с.Александъ
р
Стамболийск
и

4347

30.4.2019 г.

с.Балканци

4348

30.4.2019 г.

с.Балканци

4350

30.4.2019 г.

с.Балканци

4351

30.4.2019 г.

с.Балканци

4352

30.4.2019 г.

с.Балканци

4353

30.4.2019 г.

с.Балканци

4354

30.4.2019 г.

с.Балканци

4355

30.4.2019 г.

с.Балканци

4356

30.4.2019 г.

с.Балканци

4357

30.4.2019 г.

с.Балканци

4358

30.4.2019 г.

с.Балканци

4359

17.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Пленимир

4360

20.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Равнец

4361

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4362

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4363

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4364

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4365

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4366

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4367

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4368

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4369

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4370

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4371

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Балканци

4372

28.5.2019 г.

Генерал
Тошево

с.Великово

4373

14.6.2019 г.

с.Балканци

4374

14.6.2019 г.

с.Балканци

4375

14.6.2019 г.

с.Балканци

4376

14.6.2019 г.

с.Балканци

4377

14.6.2019 г.

с.Балканци

4378

14.6.2019 г.

с.Балканци

4379

14.6.2019 г.

с.Балканци

4380

14.6.2019 г.

с.Балканци

4381

14.6.2019 г.

с.Балканци

4382

14.6.2019 г.

с.Балканци

4383

28.6.2019 г.

с.Къпиново

4384

10.7.2019 г.

с.Балканци

4385

10.7.2019 г.

с.Балканци

4386

10.7.2019 г.

с.Балканци

4387

10.7.2019 г.

с.Балканци

4388

10.7.2019 г.

с.Балканци

4389

10.7.2019 г.

с.Балканци

4390

10.7.2019 г.

с.Балканци

4391

10.7.2019 г.

с.Балканци

4392

10.7.2019 г.

с.Балканци

4393

10.7.2019 г.

с.Балканци

4394

10.7.2019 г.

с.Балканци

4395

10.7.2019 г.

с.Балканци

4396

10.7.2019 г.

с.Балканци

4397

10.7.2019 г.

с.Балканци

4398

10.7.2019 г.

с.Балканци

4399

10.7.2019 г.

с.Балканци

4400

10.7.2019 г.

с.Балканци

4401

10.7.2019 г.

с.Балканци

4402

10.7.2019 г.

с.Балканци

4403

10.7.2019 г.

с.Балканци

Описание

I - Магазини
Първи етаж от 5 ет. ЖБ
1. Магазин за месо с З.П. 93.44 кв.м., масивна монолитна конструкция,
построен 1975г., ид.ч. 2.994% - 9.43 кв.м.
2. Магазин за риба с З.П. 87.41 кв.м, масивна монолитна конструкция, построен
1975г., ид.ч. 2.803% - 8.83 кв.м.
3. Магазин за хранителни стоки с З.П. 363.88 кв.м., масивна монолитна
конструкция, построен 1975г., ид.ч. 11.661% - 36.73 кв.м.
4. Магазин за железария с З.П. 180.75 кв.м., масивна монолитна конструкция,
построен 1975г., ид.ч. 5.792% - 18.24 кв.м.
5. Магазин за хранителни и промишлени стоки с З.П. 101.85 кв.м., масивна
монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 3.264%
II - 5 броя апартамента в ЖБ ул."В.Априлов" 2
1. Апартамент 11, вх.А с З.П. 66.89 кв.м., масивна монолитна конструкция,
построен 1975г., ид.ч. 2.435%
2. Апартамент 5, вх.Б с З.П. 66.87 кв.м., масивна монолитна конструкция,
построен 1975г., ид.ч. 2.716%
3. Апартамент 7, вх.Б с З.П. 65.21 кв.м., масивна монолитна конструкция,
построен 1975г., ид.ч. 2.711%
4. Апартамент 3, вх.В с З.П. 77.10 кв.м., масивна монолитна конструкция,
построен 1975г., ид.ч. 3.180%
5. Апартамент 9, вх В с З.П. 77.10 кв.м., масивна монолитна конструкция,
построен 1975г., ид.ч. 3.155%
I. Част от първи етаж на 4 етажен ЖБ - магазини
1. Магазин за риба с З.П. 83.43 кв.м. масивна монополитна конструкция,
построен 1971г., ид.ч. 4.216%
2. Шивашко ателие с З.П. 81.31 кв.м. масивна монополитна конструкция,
построен 1971г., ид.ч. 4.109%
3. Магазин бутик с З.П. 85.63 кв.м. масивна монополитна конструкция, построен
1971г., ид.ч. 4.328%
4. Бръснаро - фризьорски салон с З.П. 82.83 кв.м. масивна монополитна
конструкция, построен 1971г., ид.ч. 4.163%

Предоставени права Квартал

63

81

1. Магазин за мототехника (магазин, склад и серв.помещения) със ЗП 246 кв.м.,
етажност - 1, масивна конструкция, построен 1989г.
2. Дворно място със ЗП 1500 кв.м.

Дворно място с площ/хиляда триста седемдесет и пет/ кв.м

Сграда (бивша детска ясла) със ЗП 141 кв.м., полумасивна конструкция,
построена 1961г.

63

Административна сграда със ЗП 230 кв.м., етажност - 2, полумасивна
конструкция, построена 1941г.

С решение №666
18/20.09.1994г. на
Общински съвет
Г.Тошево, сградата е
предоставена на
Бюрото по труда
гр.Г.Тошево под
наем за 10 години.

Магазини в партерен етаж на 3-ет.ЖБ:
-магазин "Детмаг" със ЗП 182.94 кв.м., масивна конструкция, построен 1969г.,
ид.ч. 8.825%
-магазин за пром.стоки със ЗП 92.52 кв.м, масивна конструкция, построен
1969г., ид.ч. 4.462%
Апартамент №2, ет.1,вх.В със ЗП 60.61 кв.м, масивна конструкция, построен
1969г., ид.ч. 3.034%

63

Административна сграда със ЗП 144 кв.м., етажност - 1, полумасивна
конструкция, построена 1955г.

63

1. Фабрично-заводска сграда, състояща се от:
- двуетажна част - 5 помещения, съблекалня, сервизни помещения, коридор и
стълбище със ЗП 170 кв.м., етажност 2, масивна конструкция, построена 1967г.
- едноетажна част - производствени, складови, сервизни помещения и коридор
със ЗП 360 кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 1967г.
- пристроена до старата част - производствен цех, котелно, силозно, складови и
др.спомагателни помещения, събирателна шахта със ЗП 610кв.м., етажност 1,
масивна конструкция, построена 1991г.
2. Дворно място ( застроено и незастроено ) общо - З.П. 2035 кв.м.

Дворно място за производствени нужди със ЗП 1500 кв.м.

22

Сграда със ЗП 150 кв.м., едноетажна, полумас., 1936г., цена 142740 лв.
Пристройка със ЗП 33 кв.м., едноетажна, мас., 1995г., цена - 95030 лв.
Дворно място - 670 кв.м., цена - 67000 лв.

88

Нежилищна сграда със ЗП 450 кв.м., едноетажна, масивна конструкция,
построена 1965г.

Паркинг - 1 600 кв.м.

незастроено дворно място - площ 7000 кв.м.

Зем.земя с площ 204.223 дка.

Сграда за ЦДГ (бивша) и дворно място

23

Сграда със ЗП 295кв.м., едноетажна, полумас, 1968г., цена - 22790лв.
обща площ (застроена и незастроена) - 4600кв.м.,
Дворно място - цена 55200лв.

Сграда гараж и ремонтна работилница и дворно място
Обща площ (застр. и незастр.) - 2440 кв.м.
сграда със ЗП 245 кв.м., едноетажна, мас, 1988г.

139

Сграда за баня и дворно място

27

Сграда със ЗП 92 кв.м., едноетажна, мас.,1962г.
Обща площ (застр. и незастр.) - 2480 кв.м.

Нежилищна сграда - бивше читалище- с площ 440 кв.м (застр.и незастр.),
едноетажна, мас.,1960г.

22

Дворно място - 595 кв.м.

75

Дворно място - 740 кв.м.

76

Дворно място - 670 кв.м.

75

Микроцентър
-сервизна работилница, открита мивка, канал - открит работен
Дворно място застр. и незастр. 3120 кв.м.
сграда - 350 кв.м., етажност 1 и 2, мас.конструкция, 1970г.

ЦДГ ( бивша ) от 2 стаи и канцелария
Сграда - 185 кв.м., едноетажна, мас.констр., стар държ.имот, цена - 157100лв.
Дворно място застр. и незастроено - 7900 кв.м., цена - 63200лв.

9

Дворно място от 1400кв.м.

61

Дворно място - незастроено - 1520кв.м.

23

Дворно място - незастроено - 985кв.м.

23

Дворно място - незастроено - 1080кв.м.

23

Дворно място - незастроено - 1030 кв.м.

23

Дворно място - незастроено - 1500кв.м.

9

Дворно място - незастроено - 1500кв.м.

9

Дворно място - незастроено - 1090кв.м.

9

Дворно място - незастроено - 1090 кв.м.

9

Дворно място -за озеленяване - 875кв.м.

-8бр. апартаменти в 5ет.ЖБ №3, вх.А
ап.1 ет.1 със ЗП 59.38кв.м., ид.ч. от общ.ч. 3.50681%
ап.4 ет.2 със ЗП 59.38кв.м., ид.ч. от общ.ч. 3.33892%
ап.14 ет.5 със ЗП 59.38кв.м., ид.ч. от общ.ч. 3.36102%
Вх.Б.- ап.2 ет.1 със ЗП 40.70кв.м., ид.ч от общ.ч. 2.41353%
Вх.Б ап.12 ет.4 със ЗП 59.38кв.м. ид.ч.от общ.ч. 3.11486%
Вх.Б - ап.13 ет.5 със ЗП 78.36кв.м., ид.ч от общ.ч. 4.48229%
Вх.Б - ап.14 ет.5 със ЗП 40.70кв.м., ид.ч. от общ.ч. 2.34822%
Вх.Б - ап.6 ет.2 със ЗП 59.38кв.м., ид.ч. от общ.ч. 3.44782%
-едропанелна к-ция, 1976г.
-дворно място - 890кв.м.

61

Дворно място - незастроено - 1090 кв.м.

9

- 5 бр.апартаменти в 5ет. ЖБ №2-вх.Б,
ап.3, ет.1 със ЗП 59.38 кв.м., ид.ч. от общ.ч. - 3.44782%
ап.5, ет.2 със ЗП 40.70 кв.м., ид.ч. от общ.ч. - 2.26501%
ап.7, ет.3 със ЗП 78.36 кв.м., ид.ч. от общ.ч. - 4.60685%
ап.10, ет.4 със ЗП 78.36 кв.м., ид.ч. от общ.ч. - 4.31612%
ап.13, ет.5 със ЗП 78.36 кв.м., ид.ч. от общ.ч. - 4.31612%
- дворно място 1040 кв.м.

61

-Едропанелен ЖБ на три етажа със ЗП 217 кв.м., постр.1994г.
В ЖБ има 7 апартамента, 9 тавански стаи и 7 избени помещения
-дворно място с площ 1350 кв.м.

142

дворно място - 1400кв.м.

61

-2 нежилищни сгради, едноетажни полумас.сгради,построени 1916г., 1945г.
-дворно място 1975кв.м.
-застроена площ 190кв.м., 90кв.м.

49

- Жилищна сграда: ап.1 ет.1 - ид.ч.от общ.ч. 1/2;
ап.2 ет.2 - ид.ч. от общ.ч. 1/2
Застроена площ на сградата: 81кв.м., 2 етажа, мас.констр.,постр.1970г.
- Дворно място с площ 800кв.м.

51

Дворно място - незастроено с площ 1800кв.м.

15

Дворно място - незастроено с площ1320кв.м.

15

Дворно място - незастроено с площ 1310кв.м.

15

Дворно място - незастроено с площ 635кв.м.

15

Дворно място с площ 1760кв.м.

15

Нежилищна сграда - механа, със ЗП 170кв.м.,2ет.,мас.констр.,постр.1985г.
етаж I - механа
етаж II - бар-дискотека

45

-Складова база - ЗП 470кв.м.
-бетонов възел
-навес - ЗП 190 кв.м.
-дворно място - на склад.база - 7800кв.м; на бетон.възел. - 12200кв.м. ( общо
20000кв.м. )
-едноетажни сгради, мас.конструкция, постр. 1978г.; склад.база - 1992г бетонов възел и навес
Авторемонтна работилница - ЗП 335кв.м.,едноетажна,мас.констр.постр.1985г
КПП - ЗП 80кв.м.,двуетажна,мас.констр.постр.1987г.
Дворно място - застр.и незастр.площ общо 3200кв.м.,цена - 432000лв.
Цена на сградите 293450лв.;.

Административна сграда - ЗП 178кв.м., триетажна,мас.констр., 1985г., цена 723710лв
Дворно място - общо застр.и незастр. - 740кв.м., цена 407000лв.

101

Дърводелска и железарска работилница със ЗП 126кв.м.
Склад за материали със ЗП 75кв.м.
Склад за материали със ЗП 50кв.м.
Дворно място с площ 3700кв.м., цена - 499500лв.
Сградите са едноетажни,мас.,метална констр., дървена барака, постр. - 1988г.,
цена - 28370лв.

Жилищна сграда със ЗП 110 кв.м.,едноетажна,мас.сграда, 1963г.
Дворно място с площ - 900кв.м.

39

Нежилищни помещения в партерен етаж на 5-ет.ЖБ:
Помещения за администр.нужди, ид.ч.3.124% с площ 85.23 и 9.13кв.м.
Помещения за администр.нужди, ид.ч.5.432% с площ 148.19 и 15.87кв.м.
Помещения за търг.услуги (бивша карт.галерия) ид.ч. 3.215% с площ 87.70 и
9.39кв.м.
Помещ.са мас.констр.,постр.1981г.

61

3 апартамента, всеки поотделно със ЗП по 62.27кв.м. и 5.17кв.м. ид.ч. от общ.ч.
на масивна двуетажна жил.сграда,постр. 1971г. и
дворно място с площ 1200кв.м.

36 (бишв
77а)

4 бр. апартаменти в 4ет.ЖБ,едропанелен, постр.1991г.
ап.4, ет.2 - ЗП 62.46кв.м., ид.ч. 8.671% - 8.08кв.м.
ап.5, ет.2 - ЗП 56.65кв.м., ид.ч. 8.195% - 7.64кв.м.
ап.9, ет.3 - ЗП 62.46кв.м., ид.ч. 8.635% - 8.04кв.м.
ап.11, ет.4 - ЗП 56.65кв.м., ид.ч. 7.661% - 7.14кв.м.

38

сграда на бивше начално училище, със ЗП 74кв.м.,
мас.констр.едноетажна,построена 1940г. , цена - 50 000лв
дворно място с площ (застр. и незастр.) 7540кв.м., цена - 113100лв.

17

Жилищна сграда със ЗП 140кв.м., двуетажна, стоманобетонна,едропанелна кция, постр.1988г.
-6бр.апартаменти
-3бр.гаражи
-3бр.избени помещения

16

Жилищна сграда със ЗП 140кв.м., двуетажна, стоманобетонна, едропанелна,
постр.1987г.
-6 бр.апартаменти
-3бр.гаражи
-3бр.избени помещения
-четвърти етаж от административна сграда със ЗП 435кв.м., 19.30% ид.ч. от
общ.ч. на сградата, мас.констр.четириетажна, постр.1979г.
-3 стаи на III етаж - дясно крило - постр.1964г.
стая 302 - ЗП 55кв.м., 9.46% ид.ч. от общ.ч.
стая 303 и 304 - ЗП 36кв.м., 6.192% ид.ч. от общ.ч.

31

63

Сграда (бивше училище) със ЗП 110 кв.м., едноетажна сграда, полумас.констр.,
стара румънска сграда
Дворно място от 3000 кв.м.

Нежилищна сграда със ЗП 225кв.м., едноетажна сграда, мас.констр., постр.
1976
в т.ч.: - за търг.обект - 110.79кв.м.
- за клуб на пол.орг-я - 108.01 кв.м.
- за склад - 7.81 кв.м.

63

Нежилищни помещения на I-я етаж от ЖБ, мас.констр.четириетажен ЖБ,
постр.1973г.
1.сладкарница със ЗП 59..60кв.м. и 2.396% ид.ч. от общ.ч. на сградата
2.магазин със ЗП 134.97кв.м. и 5.426% ид.ч.
3.столова на соц.грижи със ЗП 168кв.м. и 6.753% ид.ч.от общ.ч.
4.клуб на пенсионера със ЗП 147.31кв.м. и 5.922% ид.ч. от общ.ч.

38

Сграда за гаражи и складове със ЗП 325кв.м., мас.констр., едноетажна,
постр.1970г., цена - 232 000лв.
Дворно място с площ 1900кв.м., цена - 256 500лв.

Дворно място с площ 635кв.м.

63

Нежилищна сграда - бивше училище със ЗП 574кв.м., едноетажен,
полумас.констр., постр.1936г.
Дворно място общо застр. и незастр.3920кв.м.

11

Нежилищни сгради 3 бр (бивши администр. на селски съвет Спасово), масивна
на един етаж със ЗП 188кв.м.
2бр. полумасивни на един етаж със ЗП 176кв.м. и 78кв.м., постр.през 1936г.
Дворно място застр. и незастр. - 3000кв.м.

36

Минибензиностанция - 24 кв.м., едноетажна с метална констр., постр. 1983г.
Дворно място с обща площ- застр.и незастр. 1500кв.м.

16а

минибензиностанция - 24 кв.м., еднпетажнас мет.констр.,постр.1983г.
дворно място - общо площ застр. и незастр. 1500кв.м.

16

Сграда на бивше нач.училище, със ЗП 74кв.м., полумасивна,
едноетажна,постр.1940г.
Дв.място общо застр.и незастр. 1720кв.м.

17

Дворно място - незастроено - 5080кв.м.

17

Дворно място - незастроено - 1130кв.м.

17

Зелени площи за общ.ползване с площ 2030кв.м.:
пред блок 1 - 1030кв.м.
пред блок 2 и 3 - 500кв.м.
пред блок 4 - 500кв.м.
Вътрешноквартални обслужващи улици с площ общо 4040кв.м.:
О.К. - 163-164 - 1140кв.м.
О.К. - 165-167 - 965кв.м.
О.К. - 168-170 - 1000кв.м.
О.К. - 177-179 - 935кв.м.
Зелени площи за общ.ползване ( неурегулиран имот ) с площ 7475кв.м.

61

61

Дв.място (бивш площад) с площ 4320кв.м.

19

Дв.място, отредено за общ.строителство с площ 11100кв.м. ( целият парцел е с
площ 11500кв.м. от които имот с пл.№1063 с площ 400кв.м. е частна
собственост)

63

Гаражи и складове със ЗП 824кв.м.
Дв.място застр. и незастр. с площ 5930кв.м.

12

Незастроено дв.място с площ 3920кв.м.

30

Незастроено дв.място с площ 2160кв.м.

30

Масивна едноетажна сграда за баня със ЗП 306.25кв.м., построена 1955г.

100

Масивна жилищна сграда на един етаж със ЗП 107.87кв.м., постр. 1982г.

151

Терен за озеленяване (бивши турски гробища) с площ 11670кв.м.

15

Дв.място "Комплексно жил.стр. с магазини", площ - 7020кв.м.

55

Сграда за казанджийница със ЗП 32кв.м.,едноетажна,мас.констр., постр.1962г.
Сграда за казанджийница със ЗП 30кв.м., едноетажна, мас.констр., постр.1968г.
Обслужваща улица (ЖБ на АПК) и гар.петна - площ 1200кв.м.
ОК 183-183а-220

55

Сграда за казанджийница със ЗП 40.90кв.м., едноетажна, мас.констр., постр.
1960г.

12

Автоспирка със ЗП 40кв.м.
-помещение за чакалня - 31кв.м.
-помещение за бръснаро-фризьорски услуги - 9кв.м.
Мас.констр,постр.1990кв.м.
Сграда за казанджийница със ЗП - 66кв.м., едноетажна, мас.констр., постр.
1960г.

14

Сграда за казанджийница със ЗП 35.60кв.м., едноетажна, мас.констр.,
постр.1964г.
Сграда за казанджийница със ЗП 28кв.м., едноетажна, мас.констр.

Сграда за казанджийница със ЗП 28.60кв.м., едноетажна, мас.констр,
постр.1962г.

Сграда за казанджийница със ЗП 31.50кв.м., едноетажна, мас.констр,

22

Сграда за казанджийница със ЗП 44кв.м., едноетажна, мас.констр,

около кв.5

Незастроено дворно място с площ 550кв.м.

55

Сграда за казанджийница със ЗП 32.70кв.м., едноетажна, мас.констр.
Сграда за казанджийница със ЗП 36кв.м., едноетажна, мас.констр.постр.1962г.

Сграда за казанджийница със ЗП 27кв.м., едноетажна, мас.констр. постр.1970г.
Сграда за казанджийница със ЗП 33кв.м., едноетажна, мас.констр.
Сграда за казанджийница със ЗП 33кв.м., едноетажна, мас.констр.

на изток от
кв.14

1.Дворно място - част от п.I "Компл.жил.стр." кв.57 с площ кв.м.
2.Обслужв.улица към ЖБ, гар.петна и паркинги с площ 1040кв.м.
3.Свободна прилежаща площ към ЖБ, отредена за допълнит.жил.секция площ
890кв.м. - УПИ XVIII

57

Сграда за казанджийница със ЗП 31.40кв.м., едноетажна, мас.констр.

8и9

Сграда за казанджийница със ЗП 31.60кв.м., едноетажна, мас.констр.

22

Сграда за казанджийница със ЗП 36.60кв.м., едноетажна, мас.констр.постр.
1973г.
Сграда за казанджийница със ЗП 38.30кв.м., едноетажна, мас.констр.постр.
1967г.
Стая за ярмомелка със ЗП 12кв.м., полумас.констр., постр. 1960г.

17
34
22

Зем.земя с обща площ 40.734 дка

Незастроено дворно място с площ 1490кв.м.

Незастроено дворно място с площ 3000кв.м.

Незастроено дворно място 16кв.м.

Бетонов възел.
Навес със ЗП 200кв.м.
Едноетажна сграда, мас.констр., постр.1992г.
Дворно място - 12200кв.м.

Складова база със ЗП 354кв.м.,едноетажна сграда, мас.констр., постр. 1978г.
Дворно място - 7800кв.м.

46

Сграда за магазин със ЗП 155кв.м. ( 251.56кв.м. ), масивна констр., едноетажна,
постр. 1960кв.м.
Дворно място със застр. и незастр.площ 1500кв.м.

Помещение за автоспирка и заслон. ЗП 48.70кв.м. и 73.454% ид.ч. от общ.ч. на
едноетажна мас.сграда, постр.1992г. с общо застр. площ 66.30кв.м.
Дворно място с площ 73.454% от 840кв.м. или 617кв.м.

26

Сграда за здравна служба със ЗП 84.5кв.м., мас.констр, едноетажна,
постр.1956г.
Дворно място с площ 600кв.м.

24

Дворни места съставляващи прилежащ терен с площ 3800кв.м. и в обслужващи
блоковете улици, междублоково озеленяване с площ 3338кв.м.

63

Дворно място с площ 1264кв.м. ( съставляващо прилежащ терен с пл.1100кв.м.
към ЖБ пл.№575 и 164кв.м. в обслужваща ЖБ улица )

63

телевизионна ретранслаторна станция
Антре, раб.помещение, стая за почивка на VIII етаж от 8-етажна сграда на
хотел -ресторант "Ален мак"
ЗП 23.86кв.м. и 24/2894 ид.ч. от общ.ч. на сградата и правото на строеж;
мас.констр., постр.1992г.

86

Сграда за автоспирка със ЗП 70кв.м., мас.коснтр., на един етаж, постр.1976г.

16а

Полумас.едноетажна сграда за детска градина (съборена ) със ЗП 185кв.м.
Дворно място с площ 6600кв.м.

19

Сграда за интернат със ЗП 320кв.м., мас.на три етажа, постр.1972кв.м.
Сграда за физкулт.салон със ЗП 360кв.м., 2-етажна сграда, мас., постр. 1972г.
Основно Училище със ЗП 460кв.м., 2-етажна, мас.,постр.1956г.
Дворно място - застр. и незастр. 6810кв.м.
Сгради - за работилница със ЗП 107кв.м., за тоалетни - ЗП 40кв.м.

15

Ресторант с бар - сутеренна част на четириетажна администр.сграда, котелно
ЗП 342кв.м. в едно с припадащите се идеални части от общ.помещения на
сградата и отстъпено право на строеж върху дворното място

63

Магазини - по опис приложение
Партерен етаж от 5-етажен ЖБ със ЗП 464кв.м. ( 474.12кв.м. )в едно с
припадащите се ид.ч. от общ.ч. на сградата и отстъпеното право на строеж
върху дворното място

63

Вулканизаторно с канцелария , едноетажна сграда, съз ЗП 190кв.м.

Магазин №1 - партерен етаж в южната част на 5 ет.ЖБ
ЗП 212кв.м. в едно с припадащите се ид.ч. от общ.ч. на сградата и отстъпено
право на строеж върху дворното място

55

Магазин №2 - в средната част на партерен етаж на 5-ет.ЖБ
ЗП 212кв.м.в едно с припадащите се ид.ч. от общ.ч.на сградата и отстъпеното
право на строеж върху дворното място

55

Дворно място с площ 420кв.м.

10

Незастроено дворно място с площ 570кв.м.

55

Конна база
Масивна едноетажна сграда със ЗП 870кв.м., постр. 1989г.
Дворно място с площ 124.383дка

Сграда за аптека /бивша администрация/ - един етаж, мас.констр., ЗП 104кв.м.,
постр.1983г.
Помощна сграда /склад/ на един етаж, полумас.констр., ЗП 185кв.м.,
постр.1966г.

65

Дворно място с площ 1500кв.м.
застроено с 4-ет.ЖБ

63

Дворно място с площ 490 кв.м. /475кв.м./

116

Незастроено дворно място с площ 290кв.м.

64

Музеен комплекс, озеленяване, пешеходна зона - мас.сграда на един етаж ( две
нива ) ЗП 260кв.м., постр.1985г.
Дворно място 6140 кв.м.

100

Жилищна сграда - полумасивна, на 2 етажа, ЗП 280кв.м. и РЗП 560кв.м., 2
входа, 4 двустайни и 4 едностайни апартаменти, 10бр.изб.помещения и бивша
столова с кухня
Дворно място 1200 кв.м.

63

Сграда за автоспирка и търг.обект
ЗП 78кв.м. - автоспирка 47.75кв.м.
- търг.обект 30.25кв.м.
Масивна сграда на 1 етаж

14

Дворно място за битови услуги, магазини за хранит. и нехранит.стоки,
книжарница
Площ 1420кв.м.

20

Терен за паркинг с площ 840кв.м.

63

Масивна сграда на един етаж - гараж ЗП 56кв.м., постр.1974г.
Полумасивна сграда на един етаж (бивше училище ) ЗП 88.36кв.м., постр.1952г.

48

Полумасивна сграда на един етаж със ЗП 85кв.м. /търг.обект/

6

1/5 идеална част от масивна сграда на два етажа със ЗП 450кв.м.

49

Масивна сграда на един етаж със ЗП 135кв.м. /търг.обект/ и дворно място с
площ 900кв.м.

8

Полумасивна сграда /бивше училище/ със ЗП 212кв.м. и незастр.дворно място
1800кв.м.

Полумасивна едноетажна сграда /бивше училище/ със ЗП 115кв.м. и дворно
място от 3650кв.м.

Полумасивна едноетажна сграда /бивше училище/ със ЗП 132кв.м. и дворно
място с площ 2180кв.м.

Масивна сграда на един етаж със ЗП 90кв.м. /търг.сграда/

35

Масивна сграда на един етаж със ЗП 90кв.м. /търг.сграда/ и дв.място от
1700кв.м.

7

Масивна едноетажна сграда /бивше училище/ със ЗП 40кв.м., ползваща се за
комунално-битови услуги
Дворно място с площ 2616кв.м.

14

Дворно място с площ 3010кв.м.
Незавършена КБС.

49

Дворно място с площ 840кв.м.

3

Дворно място сплощ 840кв.м.

3

Дворно място с площ 2010 кв.м.
Масивна сграда на един етаж / бивше читалище/ със ЗП 191.20кв.м.

16

Нежилищна сграда на един етаж /склад/ със ЗП 116.25кв.м. и дворно място с
площ общо застр.и незастр. 6535кв.м.

Нежилищна сграда на един етаж /бивше училище/ със ЗП 91кв.м. и дворно
място общо застр.и незастр. 10 370кв.м.

11

Дворно място с площ 740кв.м.

153

Дворно място с площ 740кв.м.

153

Дворно място с площ 740кв.м.

153

Дворно място с площ 740 кв.м.

-

153

Дворно място с площ 720кв.м.

153

Дворно място с площ 700кв.м.

153

Дворно място с площ от 720кв.м.

153

Дворно място с площ от 700кв.м.

153

Дворно място с площ от 720кв.м.

153

Дворно място с площ от 720кв.м.

153

Дворно място с площ от 710кв.м.

153

Дворно място с площ от 720кв.м.

153

Дворно място с площ от 710кв.м.

153

Дворно място с площ от 710кв.м.

153

Дворно място с площ от 720кв.м.

153

Дворно място с площ от 700кв.м.

153

Дворно място с площ от 720 кв.м.

153

Дворно място с площ от 700кв.м.

153

Дворно място с площ 730кв.м.

153

Терен за озеленяване с площ 2780кв.м.

153

ДВОРНО МЯСТО, площ 680кв.м.

154

ДВОРНО МЯСТО, площ 700кв.м.

154

Дворно място с площ 700 кв.м.

154

Дворно място, площ 700кв.м.

154

Дворно място, площ 700кв.м.

154

Дворно място, площ 695 кв.м.

154

Дворно място, площ 695 кв.м.

154

Терен за комплексно жилищно строителство с площ 5820кв.м.

152

Терен за озеленяване с площ 870кв.м.

152

Дворно място, площ 330 кв.м.

100

Дворно място, площ 380 кв.м.

100

Дворно място, площ 350 кв.м.

100

Дворно място, площ 490 кв.м.

100

Масивна едноетажна сграда за баня със ЗП 306.25кв.м., построена 1955г.
Дворно място с площ 785кв.м.

100

Музеен комплекс, масивна сграда на един етаж (две нива) със ЗП 280кв.м.,
постр.1985г.
Дворно място с площ 2800кв.м.

100

Дворно място, площ 155 кв.м.

100

Дворно място, площ 145 кв.м.

100

Обслужваща улица, площ 335 кв.м.

100

Нежилищна сграда /клубна база/ със ЗП 185кв.м., мас.едноетажна/двуетажна/
сграда
Дворно място с площ 1410кв.м.

17

Дворно място, площ 1140 кв.м.

18

Дворно място, площ 1140 кв.м.

18

Пътна мрежа, площ на имота - 0.017дка.

Нива, трета категория, с площ 0.120дка.

Нива, трета категория, площ на имота - 26.882дка

Дворно място, площ 2620 кв.м.

30

Дворно място, площ 4490 кв.м.

27

Дворно място, площ 2000 кв.м.

30

Ритуален дом - масивна, едноетажна сграда със ЗП 495кв.м.
Две помощни сгради със ЗП 182кв.м. и 50кв.м.
Земя с площ 42.735кв.м. общо застр. и незастр.

Дворно място за търговия с площ 420 кв.м.

16-б

Бензиностанция със ЗП 24кв.м.
Дворно място с площ 2340кв.м.

16-б

Терен за озеленяване с площ 1560кв.м.

1

Дворно място с площ 2160кв.м.

7

Дворно място, площ 4630 кв.м.

7

Застроено дворно място, площ 500 кв.м.

14

Застроено дворно място /Автоспирка/ с площ 500кв.м.

14

Незастроено дворно място, площ 1600 кв.м.

1-а

Незастроено дворно място, площ 1200 кв.м.

1-а

Незастроено дворно място, площ 800 кв.м.

1-а

Незастроено дворно място, площ 1200 кв.м.

1-а

Територия ЕИРВМ с площ 70дка

Незастроено дворно място, площ 780 кв.м.

16

Незастроено дворно място, площ 860 кв.м.

29

Незастроено дворно място, площ 1045 кв.м.

28

Незастроено дворно място, площ 950 кв.м.

14

Незастроено дворно място, площ 820 кв.м.

29

Дворно място, площ 900 кв.м.

15

Незастроено дворно място, площ 870 кв.м.

16

Незастроено дворно място, площ 1250 кв.м.

10

Незастроено дворно място, площ 1000 кв.м.

14

Застроено дворно място, площ 1240 кв.м.

22

Дворно място, площ 611 кв.м.

37

Дворно място, площ 522 кв.м.

42

Полумасивна едноетажна сграда със ЗП 110 кв.м. и дворно място с площ
3000кв.м.

Дворно място с площ 1250кв.м.

6

Дворно място с площ 1180кв.м.

6

Дворно място с площ 1180кв.м.

6

Дворно място с площ 995кв.м.

95

Дворно място с площ 1005кв.м.

95

Дворно място с площ 755кв.м.

95

Дворно място с площ 755кв.м.

95

Дворно място с площ 750кв.м.

95

Дворно място с площ 750кв.м.

95

Дворно място с площ 750кв.м.

95

Дворно място с площ 745кв.м.

95

Дворно място с площ 925кв.м.

72

Дворно място с площ 645кв.м.

72

Дворно място с площ 1150кв.м.

6

Дворно място с площ 1370кв.м.

6

Дворно място с площ 1340кв.м.

6

Дворно място с площ 1595кв.м.

6

Дворно място с площ 805кв.м.

72

Дворно място с площ 840кв.м.

72

Дворно място с площ от 5100кв.м.

66

Дворно място с площ 1100кв.м.

66

Дворно място, площ 625 кв.м.

66

Дворно място, площ 705 кв.м.

66

Дворно място, площ 190 кв.м.

66

Дворно място, площ 190 кв.м.

66

Дворно място, площ 355 кв.м.

66

Дворно място, площ 280 кв.м.

66

Дворно място, площ 285 кв.м.

66

Дворно място, площ 540 кв.м.

66

Дворно място, площ 795 кв.м.

66

Дворно място, площ 430 кв.м.

66

Дворно място, площ 690 кв.м.

66

Обслужваща улица ОК 280 - 280А в кв.66 по ЗРП на гр.Ген.Тошево с площ 230
кв.м.

66

Нежилищна сграда на един етаж ( бивше училище ) със ЗП 91кв.м. и дворно
място общо застр. и незастр. 2000кв.м.

11

Незастроено дворно място, площ 1470 кв.м., Няма

11

Незастроено дворно място, площ 1470 кв.м.

11

Незастроено дворно място, площ 1250 кв.м.

11

Незастроено дворно място, площ 1250 кв.м.

11

Незастроено дворно място с площ 1250 кв.м.

11

Масивна едноетажна сграда /бивше читалище/ със ЗП 297.7кв.м. и дворно
място с площ 4470кв.м.

2

Пасище, мера - площ 61.320 дка

Дворно място с площ 270кв.м.

61

Дворно място с площ 615кв.м.

31

Дворно място с площ 840кв.м.

31

Дворно място с площ 780кв.м.

31

Дворно място с площ 875кв.м.

31

Дворно място с площ 1450кв.м.

31

Дворно място с площ 11000кв.м. на училище и пристройка за детска градина масивна едноетажна сграда със ЗП 128кв.м.

25

Апартамент №14, вх.А, ет.V в ЖБ №27, ул."В.Априлов" със ЗП 38, 48кв.м., ид.ч. 4.25кв.м., избено помещение №14 - ЗП 3.51кв.м.и ОПС - 42.73кв.м.

115

Дворно място за жил.с-ство с площ 6200кв.м. от което дв.място - 4300кв.м.
/застр.съгл.ЗРП/ и обсл.ул.и паркинги 1900кв.м.

115

Масивна жил.сграда ЗП 56кв.м., пристройка масивна със ЗП 30кв.м., масивен
гараж ЗП 24кв.м. в едно с дв.място от 335кв.м. включено в парцел XXVII-общ.,
кв.115 по РП на гр.Ген.Тошево.

115

Дворно място с площ 1320кв.м.

63

Дворно място с площ 680кв.м.

63

Дворно място 290кв.м.

63

Дворно място с площ 290кв.м.

63

Дворно място с площ 290кв.м.

63

Дворно място с площ 290кв.м.

63

Дълбок сондаж /кладенец/ изграден през 1983г.

57

Едноетажна масивна жилищна сграда със ЗП 138кв.м. в едно с дв.място от
1160кв.м. включено в парцел XXVII-1183, кв.89 по РП на Ген.Тошево

89

Едноетажна масивна сграда със ЗП 138кв.м. в едно с дворно място от
1160кв.м.

89

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 138кв.м. в едно с дв.място от 1140кв.м.

89

Полумасивна двуетажна жилищна сграда - 5 бр. апартаменти, 2 стаи самост. и
6 изб.помещения - ЗП 206.80кв.м., стр.1953г.

66

Полумасивна нежилищна сграда на един етаж /две стаи и антре, гараж/ ЗП 49.71кв.м., стр.1960г.

66

Незастроено дворно място - 740кв.м.

44

Незастроено дворно място - 735кв.м.

44

Незастроено дворно място - 700кв.м.

44

Незастроено дворно място, площ 740 кв.м.

44

Незастроено дворно място, площ 490 кв.м.

44

Дворно място, площ 7890 кв.м., застроена и незастроена

С договор от
16.11.1993г. е ОПС
на ЕТ "Ханджиев",
гр.Варна

Дворно място, 680 кв.м., застр. и незастр. площ

Кольо Трендафилов 18
Георгиев е построил
жилище съгласно
стр.разрешение
№6/13.03.59г.

Дворно място, площ 780 кв.м.застр. и незаст.площ

15

Дворно място - 975кв.м. застр.и незастр.площ

13

Дворно място - 1040кв.м., незастр.площ

13

Бивше училище - полумасивна едноетажна сграда, стр.1956г. със ЗП 228кв.м.
Дворно място - 2400кв.м., застр.и незастр.площ.

14

Дворно място 2710кв.м. застр.и незастр.площ
Полумасивна едноетажна сграда със ЗП 84кв.м., незавършен строеж

14

Дворно място 1090кв.м., незастр.площ

13

Едноетажна паянтова сграда ЗП 68кв.м., постр.1963г.
Дворно място 1330кв.м., застр.и незастр.

5

Дворно място 2860кв.м. - незастроено

21

Дворно място с площ 400кв.м. - незастроено

105

Незастроено дворно място с площ 910кв.м. /700кв.м./

6

Незастроено дворно място, площ 510 кв.м.

40

Незастроено дворно място, площ 940 кв.м.

29

Незастроено дворно място, площ 1050 кв.м.

29

Дворно място, площ 430 кв.м. застроено и незастроено

105

Дворно място с площ 1460кв.м. незастроено

6

Общинска земя, шеста категория, площ 11.429дка.

Общинска земя, шеста категория, площ 3.694дка

Дворно място с площ 1150кв.м., незастроено

17

Сграда за ракиеизваряване ЗП 26кв.м., постр.1962г., едноетажна, полумасивна
конструкция
Сграда за ракиеизваряване ЗП 49кв.м., постр.1962г., едноетажна, полумасивна
конструкция

северно от
кв.24
североизт.
от кв.14

Едноетажна полумасивна сграда, ЗП 155кв.м., постр.1956г.
Дворно място с площ 690кв.м., застр.и незастр.

66

Сграда за автоспирка и търг.обект ЗП 24кв.м. - автоспирка 7.20кв.м., търг.обект
/смесен магазин/ - 16.80кв.м., постр.1998г.
Дворно място с площ 1430кв.м.

15

Дворно място 1250кв.м. застр. и незастр. площ

28

Дворно място - 455кв.м. застр. и незастр. площ

19

Дворно място 515кв.м. застр. и незастр. площ

19

Нежилищна сграда /бивше читалище/ ЗП 140кв.м., полумасивна конструкция ,
постр. 1962г.
Дворно място с площ от 3930кв.м. вкл. в парцели: IX-27-3270кв.м., VI-2890кв.м., VII-27-360кв.м. и VIII-27-210кв.м.

15

Нежилищна сграда/бивш клуб на пенсионера/ ЗП 90кв.м., постр.1980кв.м.
масивна конструкция - сгл.елементи
Дворно място с площ 410кв.м.застр. и незастр.

37

Едноетажна масивна сграда - автоспирка ЗП 57кв.м., постр.1975г, масивна
конструкция
Дворно място от 2360кв.м. застр. и незастр.

23а

Незастроено дворно място с площ от 900кв.м.

5

Незастроено дворно място с площ от 900кв.м.

5

Двуетажна масивна сграда ЗП 239кв.м.
Земя 1427кв.м.застр. и незастр. площ
Полумасивна сграда - клуб ЗП 87кв.м., постр. 1985г.
Нежилищна сграда ЗП 102кв.м., полумасивна конструкция, постр. 1952г.

2

Дворно място 2560кв.м. застр. и незастр.площ

57

Незастроено дворно място 2020кв.м.

12

Масивна сграда-физкултурен салон ЗП 360кв.м.
Нежилищна сграда ЗП 128кв.м.

25

Незастроено дворно място с площ 1100кв.м.

8

Незастроено дворно място с площ 980кв.м.

26

Нежилищна сграда - автоспирка ЗП 32кв.м.

9

Незастроено дворно място с площ 715кв.м.

28

Незастроено дворно място, площ 460 кв.м.

115

Незастроено дворно място, площ 320 кв.м.

115

Незастроено дворно място, площ 320 кв.м.

115

Дворно място от 735 кв.м.застр. и незастр.площ

115

Нива с площ от 12.500дка
трета категория

Нива с площ от 6.250дка
трета категория

Дворно място с площ 200кв.м.

32

Дворно място с площ 60кв.м.

32

Дворно място с площ 585кв.м.

32

Дворно място с площ 270кв.м.

32

Дворно място с площ 1740кв.м.

32

"Медицински център 1 - Ген.Тошево" ЕООД - сгради с РЗП - 683.15кв.м. ведно
с отстъпеното право на строеж в/у 683.15кв.м. съгласно приложена ставка

65

"Многопрофилна болница за активно лечение - Ген.Тошево" ЕООД - сгради с
РЗП - 6766.45кв.м. ведно с отстъпеното право на строеж в/у 6766.45кв.м.
съгласно приложена ставка

65

Нива с площ 35.000дка
трета категория

Опитно поле с площ 21.730дка
Двуетажна сграда ЗП 72кв.м., постр.1995г., масивна конструкция

Полумасивна сграда /бивш музей/ ЗП 45кв.м., стопанска сграда ЗП 56кв.м.
Бункер - скривалище ЗП 32кв.м., построени 1927г., преустр. 1974г.
Дворно място с площ 1300кв.м.

12

Полумасивна сграда - жилище ЗП 53кв.м., постр.1969г.
Дворно място с площ 1270кв.м.

20

Футболно игрище с площ 13дка

Бивши свинарници - Сграда №1 - ЗП 512кв.м., Сграда №2 - ЗП 595кв.м., Сграда
№3 - ЗП 775кв.м.
Нежилищна сграда от сгл.елементи /бивш клуб/ ЗП 80кв.м., постр.1985г.
Дворно място с площ 1200кв.м.

28

Незастроено дворно място с площ 675кв.м.

28

Нива с площ 19.828дка

Дворно място с площ 1070кв.м.

28

Дворно място с площ 1270кв.м.

28

Дворно място с площ 1320кв.м.

28

Дворно място с площ 695кв.м.

28

Дворно място с площ 1280кв.м.

28

Дворно място с площ 685кв.м.

28

Нива с площ 8.783дка

Дворно място с площ 2950кв.м.

33

Пасище, мера с площ 17.593дка

I-ви етаж от двуетажна масивна сграда /бивше училище/ ЗП 270кв.м. и
58.1026% ид.ч. от общ.ч. на сградата.
Масивна сграда /бивш физк.салон/ ЗП 156кв.м.
Дворно място с площ 5500кв.м.

26

Дворно място с площ 65500кв.м.

Нива с площ от 29.344дка

Нива с площ от 0.025дка

Дворно място с площ 1140кв.м.

18

Дворно място с площ 1140кв.м.

18

Нива с площ от 11.250кв.м.

Гаражна клетка №1 - ЗП 22кв.м., масивна конструкция, постр.1966г.

42

Дворно място с площ 940кв.м. застроено и незастроено

5

Дворно място с площ 920кв.м. застроено и незастроено

5

Дворно място с площ 940кв.м. застроено и незастроено

5

Дворно място с площ 1550кв.м. застроено и незастроено

18

Дворно място с площ 1090кв.м. застроено и незастроено

15

Дворно място с площ 1550кв.м. застроено и незастроено

15

Дворно място с площ 1100кв.м. застроено и незастроено

16

Дворно място с площ 1400кв.м. застроено и незастроено

16

Дворно място с площ 1350кв.м. застроено и незастроено

16

Дворно място с площ 970кв.м. застроено и незастроено

16

Дворно място с площ 1170кв.м. застроено и незастроено

16

Дворно място с площ 1000кв.м. застроено и незастроено

16

Дворно място с площ 1480кв.м. застроено и незастроено

4

Дворно място с площ 1220кв.м. застроено и незастроено

4

Дворно място с площ 1040 кв.м. застроено и незастроено

7

Дворно място с площ 1420кв.м. застроено и незастроено

17

Дворно място с площ 1440кв.м. застроено и незастроено

17

Нежилищна сграда ЗП 534кв.м., постр.1963г., полумасивна конструкция

Дворно място с площ 780кв.м. застроено и незастроено

16

Дворно място с площ 700кв.м. застроено и незастроено

2

Дворно място с площ 720кв.м. застроено и незастроено

2

Дворно място с площ 720кв.м. застроено и незастроено

2

Дворно място с площ 720кв.м. застроено и незастроено

2

Дворно място с площ 1025кв.м. застроено и незастроено

14

Дворно място с площ 820кв.м. застроено и незастроено

14

Дворно място с площ 975кв.м. застроено и незастроено

14

Масивна едноетажна сграда /бивше училище/ ЗП 216кв.м., постр.1956г.
Дворно място с площ 5130кв.м.

6

Опитно поле - 9.220дка

Част от II етаж от масивна двуетажна сграда ЗП 159кв.м., ведно с припадащите
се ид.ч. от общите части на сградата, постр.1968г.

35

Футболно игрище - 15.00дка

Полумасивна едноетажна сграда ЗП 80кв.м., постр.1946г.
Дворно място - 2500кв.м. застр. и незастр.площ

8

Масивна едноетажна жилищна сграда ЗП 85кв.м., постр.1965г.

115

Дворно място с площ от 100кв.м.

85

Дворно място с площ 1090кв.м. застр. и незастр.площ

16

Дворно място с площ 1480кв.м. застроено и незастроено

16

Дворно място с площ 1000кв.м. застроено и незастроено

16

Дворно място с площ 1200кв.м. застроено и незастроено

5

Дворно място с площ 1275кв.м. застроено и незастроено

5

Дворно място с площ 800кв.м. застроено и незастроено

5

Дворно място с площ 1080кв.м. застроено и незастроено

5

Дворно място с площ 1250кв.м. застроено и незастроено

5

Дворно място с площ 900кв.м. застроено и незастроено

20

Дворно място с площ 830кв.м. застроено и незастроено

20

Дворно място с площ 620кв.м. застроено и незастроено

20

Дворно място с площ 910кв.м. застроено и незастроено

20

Дворно място с площ 900кв.м. застроено и незастроено

20

Дворно място с площ 825кв.м. застроено и незастроено

1

Дворно място с площ 1400кв.м. застроено и незастроено

1

Дворно място с площ 1055кв.м. застроено и незастроено

11

Дворно място с площ 1050кв.м. застроено и незастроено

11

Дворно място с площ 1050кв.м. застроено и незастроено

11

Дворно място с площ 1026кв.м. застроено и незастроено

11

Дворно място с площ 1280кв.м. застроено и незастроено

9

Дворно място с площ 800кв.м. застроено и незастроено

9

Дворно място с площ 1365кв.м. застроено и незастроено

4

Дворно място с площ 1120кв.м. застроено и незастроено

23

Дворно място с площ 1350кв.м. застроено и незастроено

23

Дворно място с площ 980кв.м. застроено и незастроено

10

Дворно място с площ 1400кв.м. застроено и незастроено

10

Дворно място с площ 975кв.м. застроено и незастроено

10

Дворно място с площ 860кв.м. застроено и незастроено

12

Дворно място с площ 800кв.м. застроено и незастроено

12

Дворно място с площ 780кв.м. застроено и незастроено

19

Дворно място с площ 1010кв.м. застроено и незастроено

21

Дворно място с площ 1055 кв.м. - застроено и незастроено

22

Дворно място с площ 1370кв.м. застроено и незастроено

22

Дворно място с площ 1510кв.м. застроено и незастроено

24

Дворно място с площ 880кв.м. застроено и незастроено

24

Дворно място с площ 1210кв.м. застроено и незастроено

24

Дворно място с площ 1200кв.м. застроено и незастроено

24

Дворно място с площ 1180кв.м. застроено и незастроено

24

Дворно място с площ 1210кв.м. застроено и незастроено

24

Дворно място с площ 235кв.м. съставляващо общинската част от УПИ V-64

3

Дворно място с площ 1270кв.м.

26

Дворно място с площ 1030кв.м.

26

Лозе с площ от 2.500дка

Дворно място с площ 2750кв.м.
Незавършена сграда /КБС/

19

Футболно игрище площ 14 260кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1955кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 2110кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 2095кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1800кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1830кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1855кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1800кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1800кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1875кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1800кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1900кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1920кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1800кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 2970кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 2735кв.м.

27

Незастроено дворно място с площ 1600кв.м.

20

Гаражни клетки №1, №2 и №3 с обща ЗП 120кв.м., масивна конструкция,
постр.1976г.

Дворно място с площ от 8670кв.м.

1А

Дворно място с площ от 5кв.м.

116

Терен за футболно игрище с площ от 16 030кв.м.

1А

Дворно място с площ 2310кв.м.

Нежилищна сграда ЗП 406.50кв.м., РЗП 495кв.м., монолитна к-ция, постр.1973г.
Тераса ЗП 176.80кв.м.
Помощна сграда ЗП 182кв.м.
Дворно място с площ 4260кв.м.

Използваема територия с трайни насаждения с площ 38 475кв.м.

Лозе с площ 18.200дка, втора категория

Лозе с площ 1.00дка, трета категория

Лозе с площ 0.500дка, четвърта категория

Лозе с площ 0.500дка, четвърта категория

Лозе с площ 1.000дка, четвърта категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 2.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 2.000дка, трета категория

Лозе с площ 2.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Лозе с площ 1.000дка, трета категория

Офис със ЗП 37.28кв.м.

83

Спортен терен с площ 17 054кв.м.
Полумасивна сграда - съблекалня със ЗП 48кв.м., постр.1966г.

15

Дворно място с площ 2 620кв.м.

44

Полумасивна нежилищна сграда /бивше училище/ със ЗП 136кв.м.,
постр.1940кв.м.
Дворно място с площ 1 450кв.м.

20

Дворно място с площ 810кв.м.

4

Дворно място с площ 965кв.м.

5

Дворно място с площ 1 000ке.м.

23

Дворно място с площ 940кв.м.

23

Дворно място с площ 1 220кв.м.

23

Полумасивна едноетажна сграда /бивша ЦДГ/ ЗП 112.50кв.м., паянтова
едноетажна сграда ЗП 32кв.м.
Дворно място с площ 10 000кв.м.

18

Незастроено дворно място с площ 1560кв.м.

36

Дворно място с площ от 120кв.м.

19

Дворно място с площ от 1160кв.м.

11

Дворно място с площ от 12 455кв.м.

1

Дворно място с площ 8 520кв.м.

153

Дворно място с площ 2520кв.м.

152

Дворно място с площ 2 520кв.м.

152

Нива с площ 18.102дка

Масивна едноетажна сграда - автоспирка ЗП 30кв.м., постр.1962г.

Масивна едноетажна сграда - автоспирка ЗП 15кв.м., постр. 1965г.

13

Дворно място с площ 810кв.м.

64

Дворно място с площ 1170кв.м.

1

Дворно място с площ 1 315кв.м.

1

Едноетажна нежилищна сграда ЗП 69кв.м., постр. 1962г
Дворно място с площ 510кв.м.

10

Установ.глина с площ 223.625дка, трета категория

Дворно място с площ 1745кв.м.

1

Масивна едноетажна сграда за аптека ЗП 104кв.м., постр.1983г.
Дворно място 198кв.м. застр. и незастр. площ

65

Пасище, мера с площ 296.538дка

Полумасивна едноетажна сграда /бивша ЦДГ/, ЗП 112.50кв.м., паянтова
едноетажна сграда ЗП 32кв.м.
Дворно място с площ 5000кв.м.

18

Незастроено дворно място с площ 5000кв.м.

18

Дворно място с площ 8400кв.м. /бивш бетонов възел/

Дворно място с площ 3800кв.м. /бивш бетонов възел/

Дворно място с площ 550кв.м.

151

Тр.насаждения с площ 27.967дка

Пасище, мера с площ 4.863дка

Изоставена нива с площ 45.642дка

Дворно място с площ 1580кв.м.застроено с 4 етажен жилищен блок

85

Дворно място с площ 1070кв.м. застроено с 4 етажен жилищен блок

85

Жилищна сграда,полумасивна, ЗП 280 кв.м, етажност 2, РЗП 560кв.м., 2 входа,
4 двустайни и 4 едностайни апартаменти, 10бр.избени помещения и бивша
столова с кухня
Дворно място 440кв.м. застр. и незастр.площ

85

Жилищна територия с площ 35.941дка

Нива с площ 15.500дка

Пуст.необр.земя с площ 79.990дка

Нежилищна сграда със ЗП 147кв.м.
Дворно място - 3 680кв.м.

1

Две нежилищни сгради със ЗП 70кв.м. и 152кв.м.
Дворно място - 2 300кв.м.

1

Дворно място с площ 645кв.м.

42

Дворно място с площ 540кв.м.

40

Терен за футболно игрище с площ 13.875дка, съблекалня със ЗП 72кв.м.

Терен за футболно игрище с площ 9.313дка, съблекалня със ЗП 36кв.м.
Терен за футболно игрище с площ 27.993дка, съблекалня със ЗП 72кв.м

Дворно място с площ 470кв.м

40

Пасище, мера с площ 37.103дка, трета категория на земята, имотът е
образуван от имот №026002

Дворно място с площ 1100кв.м.

21

Дворно място с площ 1460кв.м.

21

Водоем 7.058дка

Друга селскостопанска територия с площ 8.537дка

Нива с площ 9.326дка , трета категория

Нива с площ 22.186дка, трета категория

Гробищен парк с площ 4360кв.м

Дворно място с площ 65 898кв.м.

31

Дворно място с площ 1060кв.м

Дворно място с площ 1160кв.м

6

Дворно място с площ 2650кв.м

6

Пуст. необработв. Земя с площ 79.990дка

Нива с площ 1.589дка

Дворно място с площ 600кв.м
600/1200 ид.ч от УПИ

28

Парк с площ 1850кв.м

28

Дворно място с площ 455кв.м
455/1130 ид.ч от УПИ

28

Дворно място с площ 405кв.м

42

Дворно място с площ 690кв.м

42

Дворно място с площ 705кв.м

27

Полска култура с площ 40.001дка

Полска култура с площ 14.000дка

Полска култура с площ 20.000дка

Полска култура с площ 10.000дка

Нива с площ 19.998дка

Полска култура с площ 27.000дка

Нива с площ 14.000дка, трета категория

Нива с площ 7.667дка, трета категория

Нива с площ 21.000дка, трета категория

Незастроено дворно място с площ 750кв.м

20

Полумасивна едноетажна сграда /бивша ЦДГ/, ЗП 114.27кв.м, постр.1948г.
Дворно място 1150кв.м

37

Полумасивна едноетажна сграда - кметство ЗП 182кв.м., постр.1962г.

26

Паянтова едноетажна нежилищна сграда, 65кв.м

37

Терен за озеленяване с площ 1100кв.м

4

Улица от ОК 209 - ОК 210 с площ 880кв.м

40

Дворно място с площ 620кв.м

40

Дворно място с площ 640кв.м

40

Дворно място с площ 600кв.м

40

Дворно място с площ 600кв.м

40

Дворно място с площ 680кв.м

40

Дворно място с площ 720кв.м

40

Дворно място с площ 3 827кв.м

33

Незастроено дворно място с площ 3 280кв.м

33

Дворно място с площ 1 280кв.м

15

Полумасивна сграда на един етаж със ЗП 94кв.м, постр.1956г.
Дворно място с площ 1076кв.м

24

Общинска земя с площ 12кв.м

41

Незастроено дворно място с площ 990кв.м

1

Терен за озеленяване място с площ 480кв.м

1

Общинска земя с площ 9кв.м

41

Общинска земя с площ 12кв.м

41

Дворно място с площ 712кв.м

85

Обслужваща улица ОК 252 - 252а - 226а по ул."Трети март" №6 с площ
1548кв.м

85

Дворно място с площ 129.75кв.м

Др.посевна площ с площ 0.421дка, трета категория

Пасище, мера с площ 0.587 дка.
трета категория

Др.посевна площ с площ 0.620дка
трета категория

вписан под №104,
том XI-ва

85

Пасище, мера с площ 137.390 дка
трета категория

Масивна нежилищна сграда /бивш физк. салон/ ЗП 360кв.м, постр.1972г.
Дворно място с площ 840кв.м

15

Дворно място с площ 600кв.м

15

Дворно място с площ 1880 кв.м.

8

Дворно място с площ 1710кв.м

9

Дворно място с площ 1140кв.м.

9

Общински терен - полигон с площ 6400 кв.м.

Полумасивна сграда /склад/ със ЗП 185кв.м., постр.1966г.
Дворно място с площ 610кв.м.

65

Дворно място с площ 1 350 кв.м.

5

Земеделска земя с НТП "др.посевна площ" с площ 4.574 дка

Дворно място с площ 1000 кв.м.

8

Дворно място сплощ 1 270 кв.м.

8

Дворно място с площ 9 650кв.м.

5

Дворно място с площ 540 кв.м.

117

Едноетажна масивна жилищна сграда, ЗП 72 кв.м., постр.1956г.
Дворно място с площ 1055 кв.м.

56a

Полумасивна сграда /бивше у-ще/ ЗП 90кв.м, постр.1938г. Дворно място с площ
1160кв.м

4

Дворно място с площ 940кв.м

ОПС с Типов договор 27
от 25.VII.1955г. и
Протокол №13 от
01.06.1955г. на Димо
Ив.Алексиев, с
Решение на
Толбух.районен съд
от 27.03.1987г.
присъдено на
Марина
Ив.Алексиева Ганева

Дворно място с площ 1040кв.м

ОПС с Договор от
17
22.VI.1978г. на Петко
Стоянов Илиев

Нива с площ 13.205 дка.
Трета категория

Изоставена нива с площ 143.915 дка
Трета категория

Временно неизползваема нива с пвощ 54.699 дка
трета категория

Изоставена нива с площ 56.859 дка
трета категория

Изоставена нива с площ 2.796 дка
трета категория

Изоставена нива с площ 26.655 дка
трета категория
Изоставена нива с площ 60.361 дка

Изоставена нива с площ 34.369 дка
трета категория

Нива с площ 9.995 дка

Нива с площ 10.998 дка
трета категория

Нива с площ 9.999 дка
трета категория

Нива с площ 16.823 дка
трета категория

Нива с площ 50.039 дка
трета категория

Нива с площ 21.687 дка
трета категория

Нива с площ 1.539 дка
трета категория

Нива с площ 28.952 дка
трета категория

Нива за строителство с площ 5.244 дка

Нива с площ 33.300 дка
трета категория

Лозе, площ 0.497
Четвърта категория

Нива с площ 6. 805 дка.
Трета категория

Лозе с площ 0.503 дка четвърта категория

Нива с площ 15. 687дка
Трета категория

Лозе с площ 0.500дка четвърта категория

Нива с площ 1.277 дка.
Трета категория

Нива с площ 87.278дка Трета категория

Нива с площ 44. 233дка
Трета категория

Нива с площ 5. 858дка
Трета категория

Лозе с площ 51.475 дка.
Трета категория

Овощна градина с площ 18. 925дка
трета категория

Нива с площ 0. 667дка
трета категория

Нива с площ 0.266дка
Трета категория

Нива с с площ 9. 674дка
трета категория

Нива с площ 1. 008дка.
Трета категория

Нива с площ 55. 246дка
Четвърта категория

Нива с площ 19. 510дка
Трета категория

Нива с площ 38. 576дка
Четвърта категория

Нива с площ 17.376дка
Трета категория

Нива с площ 58. 421дка
Трета категория

Нива с площ 29. 370дка
Трета категория

Нива с площ 45. 400дка
Трета категория

Нива с площ 44. 253дка
Трета категория

Нива с площ 44. 660дка
Трета категория

Нива с площ 1. 611дка.
Трета категория

Нива с площ 8.262 дка
Трета категория

Нива с площ 0. 208дка
Трета категория

Нива с площ 14. 101дка
Трета категория

Нива с площ 107. 534дка
Трета категория

Нива с площ 10.037дка
Трета категория

Нива с площ 52. 598дка
Трета категория

Нива с площ 15. 711дка
Трета категория

Полумасивна жилищна сграда със ЗП 91.66кв.м
Паянтова пристройка със ЗП 11.00кв.м
Дворно място с площ 345кв.м

64

Полумасивна жилищна сграда със ЗП 83.17кв.м
Дворно място с площ 530кв.м

128

Полумасивна жилищна сграда със ЗП 78.07кв.м
Паянтова пристройка със ЗП 29.84кв.м

115

Нива с площ 1. 413дка
Четвърта категория

Нива с площ 13. 794дка
Четвърта категория

Нива с площ 2. 847дка
Трета категория

Нива с площ 14. 819дка
Четвърта категория

Нива с площ 52. 249дка
Четвърта категория

Нива с площ 88. 009дка
Четвърта категория

Нива с площ 4. 668дка
Трета категория

Нива с площ 9. 804дка
Четвърта категория

Нива с площ 9. 999дка
Четвърта категория

Нива с площ 25. 252дка
Четвърта категория

Нива с площ 42.301 дка
Трета категория

Нива с площ 137. 026дка
Четвърта категория

Овощна градина с площ 15. 092дка
Четвърта категория

Нива с площ 3. 177 дка.
Четвърта категория

Нива с площ 169. 948дка
Четвърта категория

Нива с площ 12. 546 дка.
Четвърта категория

Нива с площ 82. 875 дка.
Четвърта категория

Нива с площ 21. 000 дка.
Четвърта категория

Нива с площ 17. 554дка
Четвърта категория

Нива с площ 20. 639дка
Четвърта категория

Нива с площ 5.485дка
Втора категория
Нива с площ 9.317 дка
четвърта категория

Нива с площ 5.500 дка
Четвърта категория

Нива с площ 44.737дка
девета категория

Дворно място с площ 594 кв.м

Нива с площ 26. 882дка
Трета категория

Нива с площ 51. 394дка
Трета категория

Нива с площ 15.000дка
Трета категория

Нива с площ 17. 322дка
Трета категория
Нива с площ 135. 835дка
четвърта категория

Нива с площ 54. 367дка
Четвърта категория

Нива с площ 24.000дка
Четвърта категория

Нива с площ 24.000дка
Четвърта категория

Нива с площ 61. 169дка
Трета категория

127

Нива с площ 159. 783дка
Трета категорка

Нива с площ 100.418дка
Трета категория

Нива с площ 565. 048дка
Трета категория

Нива с площ 157. 227дка
Трета категория

Нива с площ 111. 641дка
Четвърта категория
Нива с площ 7. 498дка
Четвърта категория
Нива с площ 58. 541дка
Трета категория

Нива с площ 77. 983дка
Трета категория

Нива с площ 8. 017дка
Трета категория

Лозе с площ 46. 935дка
Трета категория

Нива с площ 20. 520дка
Трета категория

Нива с площ 10. 474дка
Трета категория

Нива с площ 32.900дка
Трета категория

Нива с площ 16.961дка
Трета категория

Нива с площ 35.002дка
Трета категория
Нива с площ 49. 683дка
Трета категория
Нива с площ 4. 516дка
Трета категория

Нива с площ 14. 450дка
Трета категория

Нива с площ 17. 081дка
Трета категория

Нива с площ 5. 732дка
четвърта категория
Нива с площ 4. 000дка
четвърта категория
Нива с площ 1.000дка
Трета категория

Нива с площ 22.000дка.
Трета категория

Нива с площ 57.557дка.
Четвърта категория

Нива с площ 85. 557дка.
четвърта категория

Нива с площ 4.242 дка.
Втора категория
Тр. насаждения с площ 92. 811дка
втора категория

Нива с площ 41.474дка.
Трета категория

Нива с площ 32.724 дка.
Четвърта категория

Лозе с площ 11.648дка
Трета категария
Нива с площ 274.053дка
Трета категария

Нива с площ 133. 210дка
Трета категария

Нива с площ 127.745дка
Трета категория

Нива с площ 48.000 дка
Трета категория

Лозе с площ 46.584 дка

Масивна сграда със ЗП 200 кв.м.

8

Нива с площ 15.000 дка
Трета категория

Нива с площ 50.002 дка
четвърта категория

Нива с площ 100.002 дка
четвърта категория

Нива с площ 100.005 дка
трета категория

Овощна градина с площ 15.092 дка
четвърта категория

Нива /бивше сел.стоп.летище/ с площ 113.025 дка

Пуст. необр. земя 3.148 дка

Земеделска земя с площ 1.423 дка
Сграда /Селскостопански склад/ - ЗП 112 кв.м.

Масивна нежилищна сграда със ЗП 145 кв.м.

51

УПИ с площ 220 кв.м
/място за гаражи на ЖБ ул."Трети март" №10/

85

обслужваща улица ОК 250 - 251 с площ 170 кв. м. /ЖБ ул. Трети март №10/

85

Дворно място с площ 166.50кв.м

85

Дворно място с площ 156 кв.м

27

Дворно място с площ 1300 кв.м

5

Дворно място с площ 1480 кв.м
Полумасивна сграда със ЗП 139 кв.м, постр.1933г.

14

Полумасивна едноетажна жилищна сграда със ЗП 110 кв.м и дворно място с
площ 600 кв.м

Дворно място с площ 1400 кв.м

Дворно място с площ 1200 кв.м

Дворно място с площ 560 кв.м

4

Бивше основно училище - 2-ет. мас.сграда със ЗП - 460 кв. м , постр. 1956г.;
Интернат - 3 ет. мас.сграда със ЗП 320 кв.м, постр.1972г.;
Сграда за работилница ЗП 107 кв.м;
Дворно място с площ 5370 кв.м

15

Нива с площ 60.544 дка
Трета категория

Нива с площ 35.002 дка
Трета категория

Нива с площ 12.807 дка
Трета категория

Нива с площ 46.144 дка
Трета категория

Нива с площ 32.799 дка
Трета категория

Нива с площ 4.804 дка
четвърта категория

Нива с площ 1.001 дка
трета категория

Лозе с площ 39.797 дка
Трета категория

Нива с площ 1.673 дка
Трета категория

Нива с площ 3.001 дка
четвърта категория

Лозе с площ 94.847 дка
Трета категория

Нива с площ 15.042 дка
Трета категория

Нива с площ 5.424 дка
Трета категория

Нива с площ 26.035 дка
Втора категория

Нива с площ 2.526 дка
Пета категория

Нива с площ 9.993 дка
Втора категория

Нива с площ 14.244 дка
Пета категория

Нива с площ 4.557 дка
трета категория

Нива с площ 9.398 дка
трета категория

Нива с площ 18.013 дка
втора категория

Нива с площ 9.421 дка
трета категория

Нива с площ 30.683 дка
втора категория

Нива с площ 5.790 дка
пета категория

Нива с площ 9.107 дка
втора категория

Нива с площ 14.436 дка
четвърта категория

Нива с площ 32.631 дка
втора категория

Нива с площ 15.043 дка
трета категория

Нива с площ 5.520дка
втора категория

Нива с площ 46.660 дка
четвърта категория

Нива с площ 106.260 дка
трета категория

Нива с площ 563.007 дка
Пета категория

Нива с площ 197.984 дка
Пета категория
Нива с площ 254.561 дка
Пета категория

Лозе с площ 0.503 дка
четвърта категория

Лозе с площ 25.023 дка
Трета категория
Лозе с площ 15.156 дка
Трета категория

Лозе с площ 25.998 дка
Трета категория

Нива с площ 11.200 дка
Трета категория

Нива с площ 3.067 дка
Трета категория

Нива с площ 4.150 дка
Четвърта категория

Нива с площ 50.454 дка
Трета категория

Нива с площ 10.000 дка
Трета категория

Дворно място с площ 1240 кв.м

20

Дворно място с площ 310 кв. м

44

Дворно място с площ - 585 кв. м

27

Нива с площ 7.420 дка
Трета категория

Нива с площ 2.943 дка
Трета категория

Нива с площ 10.649 дка
четвърта категория

Нива с площ 12.558 дка
трета категория

Нива с площ 6.601 дка
трета категория

Нива с площ 17.135 дка
трета категория

Нива с площ 275.266 дка
третата категория

Нива с площ 48.220 дка
трета категория

Нива с площ 14.375 дка
трета категория

Нива с площ 60.162 дка
трета категория

Нива с площ 50.221 дка
трета категория

Полска култура с площ 44.997 дка
трета категория

Нива с площ 48.399 дка
четвърта категория

Нива с площ 31.500 дка
трета категория

Лозе с площ 57.155 дка
трета категория

Лозе с площ 724.262 дка
трета категория

Нива с площ 13.065 дка
трета категория

Нива с площ 24.200 дка
четвърта категория

Нива с площ 48.399 дка
четвърта категория

Нива с площ 24.200 дка
четвърта категория

Нива с площ 9.136 дка
трета категория

Нива с площ 1.276 дка.
Трета категория

Нива с площ 82.879 дка
трета категория
Нива с площ 9.990 дка
трета категория

Друга селскостопанска територия - утаител с площ 33.278 дка
трета категория

Друга селскостопанска територия - утаител с площ 22.876 дка
трета категория
Друга селскостопанска територия - утаител с площ 9.931 дка
трета категория

Нива с площ 0.516 дка
трета категория

Нива с площ 2.671 дка
трета категория

Нива с площ 0.731 дка
трета категория

Нива с площ 48.779 дка
трета категория

Нива с площ 10.000 дка
трета категория

Нива с площ 203.328 дка
трета категория

Нива с площ 317.092 дка
пета категория

Нива с площ 51.417 дка
пета категория

Нива с площ 167.535 дка
трета категория

Нива с площ 17.001 дка
трета категория

Нива с площ 8.001 дка
четвърта категория

Друга селскостопанска територия с площ 15.004 дка

Друга селскостопанска територия с площ 0.400 дка

Нива с площ 2.292 дка
четвърта категория

Нива с площ 2.301 дка
четвърта категория

Нива с площ 2.416 дка
четвърта категория

Нива с площ 60.800 дка
трета категория

Нива с площ 11.977 дка
трета категория

Нива с площ 0.603 дка
трета категория

Нива с площ 0.200 дка
четвърта категория

Нива с площ 37.301 дка
трета категория

Нива с площ 13.081 дка
четвърта категория

Нива с площ 61.138 дка
четвърта категория

Нива с площ 46.779 дка
четвърта категория
Нива с площ 14. 873 дка
десета категория
Нива с площ 145.818 дка
десета категория

Нива с площ 147.752 дка
десета категория
Нива с площ 37.368 дка
четвъртата категория

Нива с площ 0.752 дка
четвърта категория

Нива с площ 45.103 дка
четвъртата категория

Нива с площ 13.122 дка
четвъртата категория

Нива с площ 24.799 дка
трета категория

Нива с площ 42.698 дка
трета категория

Нива с площ 8.315 дка
четвърта категория

УПИ ХІІ - с площ 95 кв.м.
Автоспирка със ЗП 12 кв.м.

44

УПИ ХІ - с площ 215 /двеста и петнадесет/ кв.м.

44

Нива с площ 6.501 /шест цяло петстотин и един/ дка трета категория

Пасище, мера с площ 175.799 / сто седемдесет и пет цяло седемстотин
деветдесет и девет / дка
трета категория

Незастроено дворно място с площ 15 900 /петнадесет хиляди и деветстотин/
кв.м.

1

Незастроено дворно място 10 000 /десет хиляди/ кв.м.

1

Незастроено дворно място с площ 3 440 /три хиляди четиристотин и
четиридесет/ кв.м.

1

Незастроено дворно място с площ 2 670 /две хиляди шестстотин и седемдесет/
кв.м.

1

Незастроено дворно място с площ 1 590 /хиляда петстотин и деветдесет/ кв.м.

1

Дворно място с площ 540 / петстотин и четиридесет/ кв.м.

73

Дворно място с площ 1 260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв.м.

45

Дворно място с площ 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м.

18

Дворно място с площ 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м.

18

Незастроено дворно място с площ 2 400 /две хиляди и четиридесетстотин/ кв.м.

1

Дворно място с площ 890 /осемстотин и деветдесет/ кв.м.

26

Дворно място за компл.жил.строителство с площ 3 400 /три хиляди и
четиристотин/ кв.м.

38

Дворно място с площ 2 450 /две хиляди четиристотин и петдесет/ кв.м.
Полумасивна стопанска постройка /пункт за животни/ със ЗП 125 /сто двадесет
и пет/ кв.м. и дворно място с площ 410 /четиристотин и десет/ кв.м.

Дворно място с площ 3 610 /три хиляди шестстотин и десет/ кв.м.

Дворно място с площ 2492 /две хиляди четиристотин деветдесет и две/ кв.м.

24

Дворно място с площ 2709 /две хиляди седемстотин и девет/ кв.м.

Навес за автомобили с ЗП 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/
дворно място с площ от 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/

19

Бензиностанция със ЗП 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/
Навес за автомобили с ЗП 773 кв.м. /седемстотин седемдесет и три квадратни
метра/
Дворно място с площ 832 кв.м. /осемстотин тридесет и два квадратни метра/
Работилница със ЗП 912 кв.м. /деветстотин и дванадесет квадратни метра/
Дворно място с площ 912 кв.м. /деветстотин и дванадесет квадратни метра/

19

Кантар с ЗП 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/
Дворно място с площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/

Портал със ЗП 35 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/
Дворно място с площ 35 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/

19

Склад /навес за зърно и зърносушшилня/ с ЗП 784 кв.м. /седемстотин
осемдесет и четири квадратни метра/
Дворно място с площ 784 кв.м. /седемстотин осемдесет и четири квадратни
метра/

19

Склад със ЗП 586 кв.м. /петстотин осемдесет и шест/
Депо със ЗП 23 кв.м. /двадесет и три/
Дворно място с площ 609 кв.м. /шестстотин и девет/
Краварник със ЗП 584 кв.м. /петстотин осемдесет и четири/
Дворно място с площ 584 кв.м. /петстотин осемдесет и четири/

19-б

19-б

Склад със ЗП 750 кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/
Дворно място с площ 750 кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/
Дворно място с площ 900 кв.м. /деветстотин квадратни метра/

15

Дворно място с площ 1250 кв.м. /хиляда двеста и петдесет квадратни метра/

24

Дворно място с площ 1515 кв.м. /хиляда петстотин и петнадесет квадратни
метра/

11

Дворно място с площ 1270 кв.м. /хиляда двеста и седемдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1310 кв.м. /хиляда триста и десет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1280 кв.м. /хиляда двеста и осемдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1320 кв.м. /хиляда триста и двадесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1270 кв.м. /хиляда двеста и седемдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1170 кв.м. /хиляда сто и седемдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1310 кв.м./хиляда триста и десет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1280 кв.м. /хиляда двеста и осемдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1260 кв.м. /хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1280 кв.м. /хиляда двеста и осемдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1240 кв.м. /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1240 кв.м /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1230 кв.м. /хиляда двеста и тридесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1250 кв.м. /хиляда двеста и петдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 4125 кв.м. /четири хиляди сто двадесет и пет квадратни
метра/
Сграда със ЗП 90кв.м. /деветдесет квадратни метра/

4

Пасище, мера с площ 398.599 дка /триста деветдесет и осем декара петстотин
деветдесет и девет квадратни метра/
трета категория

Дворно място с площ 1130 кв.м /хиляда сто и тридесет квадратни метра/

ОПС 15
Ник.Григ.Надаленков

Дворно място с площ 1450 кв.м. /хиляда четиристотин и петдесет квадратни
метра/

115

Апартамент №11 вх.А, ет.4, със ЗП 66,89 кв.м ид.ч.от общите части на сградата
2,435% избено помещение масив.монол. конструкция, построена 1975г.

63

Апартамент №3 вх.В, ет.1, със ЗП 77.10 кв.м, ид.ч.от общите части на сградата
3.180% избено помещение масив.монол. конструкция, построена 1975г.

63

Апартамент №9 вх.В, ет.3, със ЗП 77.10 кв.м /седемдесет и седем квадратни
метра/, ид.ч.от общите части на сградата 3.155%,избено помещение
масив.монол. конструкция, построена 1975г.

63

Дворно място с площ 2 530 кв.м /два декара петстотин и тридесет квадратни
метра/

6

Нива с площ 101.433 дка /сто и един декара четиристотин тридесет и три
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 3.000 дка /три декара/
трета категория

Нива /училищна/ с площ 140.974 дка /сто и четиридесет декара деветстотин
седемдесет и четири квадратни метра/
трета категория

Дворно място с площ 1510 кв.м. /хиляда петстотин и десет квадратни метра/

22

Дворно място с площ 870 кв.м. /осемстотин и седемдесет квадратни метра/

18

Дворно място с площ 1030 кв.м. /хиляда и тридесет квадратни метра/

5

Дворно място с площ 1060 кв.м. /хиляда и шестдесет квадратни метра/

13

Нива с площ 8.380 дка /осем декара триста и осемдесет квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 1.382 дка /един декар триста осемдесет и два квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 5.000 дка /пет декара/
трета категория

Нива с площ 3.661 дка /три декара шестстотин шестдесет и един квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 0.663 дка /нула декара шестстотин шестдесет и три квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 1.413 дка /един декар четиристотин и тринадесет квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 0.406 дка /нула декара четиристотин и шест квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 2.324 дка /два декара триста двадесет и четири квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 3.418 дка /три декара четиристотин и осемнадесет квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 1.460 дка /един декар четиристотин и шестдесет квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 1.559 дка /един декар петстотин петдесет и девет квадратни
метра.
трета категория
Нива с площ 3.296 дка /три декара двеста деветдесет и шест квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 1.344 дка /един декар триста четиридесет и четири квадратни
метра/
трета категория
Лозе с площ 13.066 дка /тринадесет декара шестдесет и шест квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 0.086 дка /нула декара осемдесет и шест квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 0.929 дка /нула декара деветстотин двадесет и девет квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 1.943 дка /един декар деветстотин четиридесет и три квадратни
метра/
трета категория
Нива с площ 0.787 дка /нула декара седемстотин осемдесет и седем квадратни
метра/
трета категория
Нива с площ 0.792 дка /нула декара седемстотин деветдесет и два квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 243.265 дка /двеста четиридесет и три декара двеста шестдесет и
пет квадратни метра/
четвърта категория

Нива с площ 25.772 дка /двадесет и пет декара седемстотин седемдесет и два
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 26.589 дка /двадесет и шест декара петстотин осемдесет и девет
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 23.796 дка /двадесет и три декара седемсторин деветдесет и шест
квадратни метра/
трета категория
Нива с площ 20.855 дка /двадесет декара осемстотин петдесет и пет квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 114.118 дка /сто и четиринадесет декара сто и осемнадесет
квадратни метра/
пета категория

Нива с площ 12.053 дка /дванадесет декара петдесет и три квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 55.226 дка /петдесет и пет декара двеста двадесет и шест
квадратни метра/
четвърта категория

Нива с площ 138.714 дка /сто тридесет и осем декара седемстотин и
четиринадесет квадратни метра/
четвърта категория

Нива с площ 10.000 дка /десет декара/
трета категория

Нива /Училищна/ с площ 90.000 дка
трета категория

Дворно място с площ 340 кв.м.

83

Нива с площ 100.000 дка
трета категория

Нива с площ 0.996 дка
трета категория

Нива с площ 48.030 дка
четвърта категория

Нива с площ 13.001 дка
трета категория

Нива с площ 19.521 дка
четвърта категория

Нива с площ 44.987 дка
четвърта категория

Нива с площ 24.987 дка
четвърта категория

Нива с площ 13.664 дка
четвърта категория

Нива с площ 11.236 дка
четвърта категория
Нива с площ 23.209 дка
трета категория

Нива с площ 155.013 дка
втора категория

Нива с площ 38.271 дка
втора категория

Лозе с площ 0.500 дка
четвърта категория

Лозе с площ 114.631 дка
трета категория

Нива с площ 41.627 дка
трета категория

Нива с площ 19.787 дка
трета категория

Нива с площ 0.733 дка
трета категория

Нива с площ 78.696 дка
трета категория

Нива с площ 78.663 дка
трета категория

Дворно място с площ 1120 кв.м.

Дворно място с площ 2160 кв.м

Лозе с площ 16.397 дка
трета категория

Лозе с площ 10.531 дка
трета категория

51

Лозе с площ 4.197 дка
трета категория

Лозе с площ 32.350 дка
трета категория

Нива с площ 20.001 дка
четвърта категория

Лозе с площ 71.779 дка
трета категория

Лозе с площ 25.183 дка
трета категория

Нива с площ 10.750 дка
четвърта категория

Лозе с площ 40.668 дка
четвърта категория

Лозе с площ 7.076 дка
четвърта категория

Лозе с площ 115.233 дка
трета категория

Лозе с площ 57.875 дка
трета категория

Изоставена нива с площ 59.460 дка
трета категория

Пуст. необр. земя с площ 18.634 дка

Лозе с площ 15.533 дка
трета категория

Лозе с площ 59.775 дка
трета категория
Лозе с площ 2.500 дка
трета категория

Лозе с площ 2.500 дка
трета категория

Лозе с площ 2.500 дка
трета категория

Лозе с площ 2.500 дка
трета категория

Лозе с площ 2.500 дка
трета категория

Лозе с площ 171.726 дка
трета категория

Лозе с площ 81.818 дка
трета категория

Лозе с площ 3.000 дка
трета категория

Лозе с площ 65.147 дка
трета категория

Овощна градина с площ 35.312 дка
трета категория

Нива с площ 3.047 дка
трета категория

Нива с площ 4.978 дка
трета категория

Нива с площ 9.327 дка
трета категория

Силажовместилище ( 8 )- 1 бр.
ЗП 780 кв.м. Дв.място 780 кв.м

1.Краварник (01) - ЗП 666 кв.м
2.Краварник (02) - ЗП 662 кв.м
3.Силажовместилища
3.1.( 4 ) - ЗП 660 кв.м
3.2 ( 5 ) - ЗП 960 кв.м,
Дв.място общо застроено - 2948 кв.м
Дворно място - 37,50 кв.м
Автоспирка - ЗП 24 кв.м

20

Дворно място с площ 150 кв.м
150/1200 ид. ч.

19

Дворно място с площ 220 кв.м
220/1530 ид. ч.

11

Дворно място с площ 200 кв.м
200/2300 ид. ч.

25

Дворно място с площ 525 кв.м

11

Дворно място с площ 450 кв.м.

ул. ОТ 231-ОТ 211;
11
УПИ №II XXI-191, VIII191, XI-188, XIX

1. Дворно място с площ 140 кв.м
140/850 ид. ч. в УПИ №І-140
2. Дворно място с площ 70 кв.м
70/1410 ид. ч. в УПИ №ІІ-140

24 А

1. Дворно място с площ 100 кв.м - 100/670 ид.ч. в УПИ №VІІІ-143
2. Дворно място с площ 100 кв.м -100/790 ид.ч. в УПИ №ІХ-143
3. Дворно място с площ 280 кв.м - 280/980 ид.ч. в УПИ №Х-143

4

Нива с площ 6.000 дка
трета категория

Нива с площ 10.242 дка
трета категория

Нива с площ 17.728 дка
трета категория

Нива с площ 17.266 дка
шеста категория

Нива с площ 3.479 дка
трета категория

Нива с площ 4.584 дка
трета категория

Нива с площ 54.176 дка
трета категория

Нива с площ 2.915 дка
трета категория

Нива с площ 20.369 дка
трета категория

Нива с площ 7.000 дка
трета категория

Нива с площ 5.860 дка
трета категория

Дворно място с площ 1500 кв.м

Нива с площ 3.386 дка
трета категория

Нива с площ 28.535 дка
трета категория

Нива с площ 69.913 дка
трета категория

Нива с площ 4.656 дка
трета категория

14

Нива с площ 11.013 дка
трета категория

Нива с площ 1.007 дка
втора категория

Нива с площ 9.138 дка
четвърта категория

Нива с площ 2.584 дка
четвърта категория

Нива с площ 11.549 дка
трета категория
Нива с площ 11.907 дка
трета категория

Нива с площ 11.297 дка
трета категория

Нива с площ 12.243 дка
трета категория

Нива с площ 12.035 дка
четвърта категория

Нива с площ 2.520 дка
трета категория

Нива с площ 5.915 дка
трета категория

Нива с площ 100.470 дка
трета категория

Нива с площ 5.799 дка
трета категория

Нива с площ 3.722 дка
трета категория

Нива с площ 47.993 дка
седма категория

Нива с площ 25.000 дка
трета категория

Нива с площ 15.000 дка
четвърта категория

Нива с площ 3.291 дка
трета категория

Нива с площ 82.861 дка
седма категория

Нива с площ 18.981 дка
пета категория

Нива с площ 5.165 дка
пета категория

Нива с площ 21.691 дка
трета категория

Нива с площ 7.504 дка
трета категория

Нива с площ 83.262 дка
трета категория

Нива с площ 2.489 дка
трета категория

Изоставени трайни насаждения с площ 42.894 дка

Изоставени трайни насаждения с площ 12.234 дка

Изоставени трайни насаждения с площ 16.790 дка

Нива с площ 50.002 дка
категория трета

Сграда на два етажа със ЗП 137.50 кв.м, РЗП 275.00 кв.м

Сграда на два етажа със ЗП 87 кв.м, РЗП 174 кв.м

Дворно място с площ 1500 кв.м /хиляда и петстотин квадратни метра/

22

Дворно място с площ 1040 кв.м /хиляда и четиридесет квадратни метра/

13

Нива с площ 6.425 дка /шест декара четиристотин двадесет и пет квадратни
метра/
трета категория
Нива с площ 8.349 дка /осем декара триста четиридесет и девет квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 5.077 дка /пет декара седемдесет и седем квадратни метра
трета категория

Нива с площ 2.522 дка /два декара петстотин двадесет и два квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 2.898 дка /два декара осемстотин деветдесет и осем квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 21.442 дка /двадесет и един декара четиристотин четиридесет и
два квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 49.804 дка /четиридесет и девет декара осемстотин и четири
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 19.145 дка /деветнадесет декара сто четиридесет и пет квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 14.594 дка /четиринадесет декара петстотин деветдесет и четири
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 27.720 дка /двадесет и седем декара седемстотин и двадесет
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 6.048 дка /шест декара четиридесет и осем квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 8.135 дка /осем декара сто тридесет и пет квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 13.049 дка /тринадесет декара четиридесет и девет квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 7.232 дка /седем декара двеста тридесет и два квадратни метра/
трета категория

Дворно място с площ 1320 кв.м /хиляда триста и двадесет квадратни метра/

24

Дворно място с площ 1485 кв.м /хиляда четиристотин осемдесет и пет
квадратни метра/

24

Сграда / бивша здравна служба/ ЗП 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/

31

Дворно място с площ 11 700 кв. м /единадесет хиляди и седемстотин квадратни
метра/
Масивна едноетажна сграда със ЗП 243 кв.м /двеста четиридесет и три
квадратни метра/
Навес със ЗП - 162 кв.м /съборен/

6

Дворно място с площ 4 840 кв. м /четири хиляди осемстотин и четиридесет
квадратни метра/
Едноетажна паянтова сграда /бивше училище/ със ЗП 112 кв.м /сто и
дванадесет квадратни метра/

7

Дворно място с площ 690 кв. м /шестстотин и деветдесет квадратни метра/
Жилищна сграда със ЗП 43 кв.м /четиридесет и три квадратни метра/

137

Дворно място с площ 1 050 кв. м /хиляда и петдесет квадратни метра/

26

Лозе с площ 77.627 дка /седемдесет и седем деара шестстотин двадесет и
седем квадратни метра/
четвърта категория

Лозе с площ 83.946 дка /осемдесет и три декара деветстотин четиридесет и
шест квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 14.211 дка /четиринадесет декара двеста и единадесет квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 1.457 дка /един декар четиристотин петдесет и седем квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 0.880 дка /нула декара осемстотин и осемдесет квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 86.501 дка /осемдесет и шест декара петстотин и един квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 11.680 дка /единадесет декара шестстотин и осемдесет квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 11.508 дка /единадесет декара петстотин и осем квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 12.600 дка /дванадесет декара и шестстотин квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 9.501 дка /девет декара петстотин и един квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 12.421 дка /дванадесет декара четиристотин двадесет и един
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 10.442 дка /десет декара четиристотин четиридесет и два
квадратни метра/
четвърта категория

Дворно място с площ 1 260 кв.м /хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/

Дворно място с площ 165 кв.м /сто шестдесет и пет квадратни метра/
165/1965 ид. ч.

Нива с площ 10.808 дка /десет декара осемстотин и осем квадратни метра/
пета категория
Нива с площ 9.999 дка /девет декара деветстотин деветдесет и девет
квадратни метра/
трета категория

ОПС на Желязко
Бончев Йорданов

9

30

Нива с площ 10.001 дка /десет декара и един квадратен метър/
трета категория

Нива с площ 4.500 дка /четири декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 4.999 дка /четири декара деветстотин деветдесет и девет
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 1.999 дка /един декат деветстотин деветдесет и девет квадратни
метра/
трета категория
Дворно място с площ 580 кв.м /петстотин и осемдесет квадратни метра/

ОПС на Антон Илиев 114
Иванов и Стефан
Добрев Недев

Нива с площ 16.000 дка /шестнадесет декара/
трета категория

Дворно място с площ 960 кв.м /деветстотин и шестдесет квадратни метра/
960/2630 ид. ч

Нива с площ 9.499 дка /девет декара четиристотин деветдесет и девет
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 10.000 дка /десет декара/
трета категория

Нива с площ 14.719 дка /четиринадесет декара седемстотин и деветнадесет
квадратни метра/
трета категория
Нива с площ 51.969 дка /петдесет и един декара деветстотин шестдесет и
девет/
седма категория

Нива с площ 22.602 дка /двадесет и два декара шестстотин и два квадратни
метра/
трета категория
Нива с площ 28.745 дка /двадесет и осем декара седемстотин четиридесет и
пет квадратни метра/
трета категория

34

Нива с площ 9.664 дка /девет декара шестстотин шестдесет и четири
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 18.727 дка /осемнадесет декара седемстотин двадесет и седем
квадратни метра/
четвърта категория
Нива с площ 6.410 дка /шест декара четиристотин и десет квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 9.801 дка /девет декара осемстотин и един квадратни метра/
трета категория

Дворно място с площ 650 кв.м /шестстотин и петдесет квадратни метра/

Лозе с площ 0.967 дка
трета категория

Лозе с площ 0.630 дка /нула декара шестстотин и тридесет квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.643 дка /нула декара шестстотин четиридесет и три квадратни
метра/
трета категория
Лозе с площ 0.636 дка /нула декара шестстотин тридесет и шест квадратни
метра/
трета категория
Лозе с площ 0.593 дка /нула декара петстотин деветдесет и три квадратни
метра/
трета категория

Лозе с площ 0.577 дка /нула декара петстотин седемдесет и седем квадратни
метра/
трета категория
Лозе с площ 3.283 дка /три декара двеста осемдесет и три квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.632 дка /нула декара шестстотин тридесет и два квадратни
метра/
трета категория
Лозе с площ 0.680 дка /нула декара шестстотин и осемдесет декара/
трета категория

114

Лозе с площ 0.615 дка /нула декара шестстотин и петнадесет квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.707 дка /нула декара седемстотин и седем квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.681 дка /нула декара шестстотин осемдесет и един квадратни
метра/
трета категория
Лозе с площ 1.231 дка /един декар двеста тридесет и един квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.694 дка /нула декара шестстотин деветдесет и четири квадратни
метра/
трета категория
Друга селскостопанска територия с площ 2.607 дка /два декара шестстотин и
седем квадратни метра/
четвърта категория

Пасище, мера с площ 5.072 дка /пет декара седемдесет и два квадратни метра/

Дворно място с площ 9 400 кв.м /девет декара и четиристотин квадратни
метра/

37

Пасище, мера с площ 29.974 дка /двадесет и девет декара деветстотин
седемдесет и четири квадратни метра/

Храсти с площ 47.710 дка /четиридесет и седем декара седемстотин и десет
квадратни метра/
пета категория
Дворно място с площ 1 220 кв.м /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/

2

Дворно място с площ 1 080 кв.м /хиляда и осемдесет квадратни метра/

44

Дворно място с площ 1 360 кв.м /хиляда триста и шестдесет квадратни метра/

10

Дворно място с площ 2 200 кв.м /две хиляди и двеста квадратни метра/

5

Дворно място с площ 2 140 кв.м /две хиляди сто и четиридесет квадратни
метра/

5

Дворно място с площ 2 800 кв.м /две хиляди и осемстотин квадратни метра/

8

Дворно място с площ 880 кв.м. /осемстотин и осемдесет квадратни метра/

32

Дворно място с площ 1 437 кв.м /хиляда четиристотин тридесет и седем
квадратни метра/

10

Дворно място с площ 780 кв.м /седемстотин и осемдесет квадратни метра/

16

Дворно място с площ 910 кв.м /деветстотин и десет квадратни метра/

5

Дворно място с площ 2 700 кв.м /две хиляди и седемстотин квадратни метра/ и
Едноетажна сграда /бивше училище/ със ЗП 220 кв. м /двеста и двадесет
квадратни метра/

8

Дворно място с площ 1 000 кв.м /хиляда квадратни метра/ и Едноетажна
паянтова сграда със ЗП 57кв. м /петдесет и седем квадратни метра/

20

Дворно място с площ 1 110 кв.м /хиляда сто и десет квадратни метра/

17

Дворно място с площ 1 200 кв.м /хиляда и двеста квадратни метра/

17

Дворно място с площ 1 060 кв.м /хиляда и шестдесет квадратни метра/

18

Дворно място с площ 1 210 кв.м /хиляда двеста и десет квадратни метра/

7

Дворно място с площ 1 200 кв.м /хиляда и двеста квадратни метра/

7

Дворно място с площ 3 060 кв.м /три хиляди и шестдесет квадратни метра/
Полумасивна едноетажна сграда / Читалище / със ЗП 173 кв.м /сто седемдесет
и три квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1 330 кв.м /хиляда триста и тридесет квадртани метра/

12

Дворно място с площ 1 000 кв.м /хиляда квадратни метра/

7

Дворно място с площ 1 460 кв.м /хиляда четиристотин и шестдесет квадратни
метра/

22

Дворно място с площ 1 580 кв.м /хиляда петстотин и осемдесет квадратни
метра/

22

Дворно място с площ 1 480 кв.м /хиляда четиристотин и осемдесет квадратни
метра/

5

Дворно място с площ 1 260 кв.м /хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/

9

Дворно място с площ 1 290 кв.м /хиляда двеста и деветдесет квадратни метра/

17

Дворно място с площ 1 160 кв.м /хиляда сто и шестдесет квадратни метра/

17

Дворно място с площ 1 980 кв.м /хиляда деветстотин и осемдесет квадратни
метра/

13

Дворно място с площ 1 240 кв.м /хиляда двеста и четиридесет квадратни
метра/

18

Дворно място с площ 1 180 кв.м /хиляда сто и осемдесет квадратни метра/

18

Дворно място с площ 1 160 кв.м /хиляда сто и шестдесет квадратни метра/

18

Дворно място с площ 1 230 кв.м /хиляда двеста и тридесет квадратни метра/

18

Дворно място с площ 1 580 кв.м /хиляда петстотин и осемдесет квадратни
метра/

Дворно място с площ 550 кв.м /петстотин и петдесет квадратни метра/

10А

Дворно място с площ 240кв.м /двеста и четиридесет квадратни метра/ 240/1260ид.ч

16

Дворно място с площ 20кв.м /двадесет квадратни метра/ - 20/1260ид.ч

16

Дворно място с площ 1 220 кв.м /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/

20

Дворно място с площ 1 100 кв.м /хиляда и сто квадратни метра/ и 1100/1220 ид.
ч

20

Дворно място с площ 880 кв.м /осемстотин и осемдесет квадратни метра/

27

Дворно място с площ 595 кв.м /петстотин деветдесет и пет квадратни метра/ и
595/2255 ид. ч

7

Дворно място с площ 1 134 кв.м /хиляда сто тридесет и четири квадратни
метра/ и 1134/1220 ид. ч

27

Дворно място с площ 230 кв.м /двеста и тридесет квадратни метра/

55А

Дворно място с площ 2 630 кв.м /две хиляди шестстотин и тридесет квадратни
метра/

30

Дворно място с площ 440 кв.м /четиристотин и четиридесет квадратни метра/ и
440/1500 ид.ч - 22/75 ид. ч

1

Дворно място с площ 660 кв.м /шестстотин и шестдесет квадратни метра/ и
660/2400 ид.ч - 11/40 ид.ч

34

Офиси с РЗП 94.50 кв.м /деветдесет и четири цяло и петдесет квадратни
метра/ - 1/5 ид.ч от общите части на сграда "Комплекс за култура, граждански
ритуали и офиси" - 3/28 ид.ч от дв.място цялото с площ 2800кв.м /две хиляди и
осемстотин квадратни метра/

100

Масивна двуетажна сграда / Бивша младежка база / със ЗП 146 кв. м /сто
четиридесет и шест квадратни метра/ и Гаражи - 2 клетки със ЗП 35 кв.м
/тридесет и пет квадратни метра/
Дворно място с площ 3.203 дка /три декара двеста и три квадратни метра/
Тенис зала със ЗП 122 кв. м /сто двадесет и два квадратни метра/
Дворно място с площ 5.799 дка /пет декара седемстотин деветдесет и девет
квадратни метра/

Др. селскост. територия с площ 10.000 дка /десет декара/
трета категория

Др. селскост. територия с площ 17.193 дка /седемнадесет декара сто
деветдесет и три квадратни метра/
трета категория

Др. селскост. територия с площ 7.759 дка /седем декара седемстотин петдесет
и девет квадратни метра/
трета категория

Др. селскост. територия с площ 2.519 дка /два декара петстотин и
деветнадесет квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 12.410 дка /дванадесет декара четиристотин и десет квадратни
метра/
четвърта категория

Нива с площ 40.613 дка /четиридесет декара шестстотин и тринадесет
квадратни метра/
четвърта категория

Нива с площ 35.000 дка /тридесет и пет декара/
трета категория

Нива с площ 11.582 дка /единадесет декара петстотин осемдесет и два
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 24.556 дка /двадесет и четири декара петстотин петдесет и шест
квадратни метра/
трета категория

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

Нива с площ 18.528 дка /осемнадесет декара петстотин двадесет и осем
квадратни метра/
трета категория

1. Дворно място с площ 40 кв.м /четиридесет квадратни метра/ - 0.0276 ид.ч. от
УПИ №ХVІ-7, цялото с пл.1450кв.м /хиляда четиристотин и петдесет квадратни
метра/
2. Дворно място с площ 40 кв.м /четиридесет квадратни метра/ - 0.0276 ид.ч. от
УПИ №ХVІІ-7, цялото с пл.1450кв.м /хиляда четиристотин и петдесет квадратни
метра/

5

Дворно място с площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - 0.0816 ид.ч. от УПИ
№ХІІІ-36, цялото с площ 2450кв.м /две хиляди четиристотин и петдесет
квадратни метра/

13

Дворно място с площ 140 кв.м /сто и четиридесет квадратни метра/ - 0.1240
ид.ч. от УПИ №І-288, цялото с площ 1130 кв.м /хиляда сто и тридесет
квадратни метра/

23

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.663 дка /нула декара шестстотин шестдесет и три квадратни
метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Апартамент 4 ет. 2 вх. А със ЗП 59.38 кв.м и 3.33892 % ид.ч от общ. части на
сградата

Апартамент 12 ет. 4 вх. Б със ЗП 59.38 кв.м и 3.11486 % ид.ч от общ. части на
сградата

Апартамент 13 ет. 5 вх. Б със ЗП 78.36 кв.м /седемдесет и осем квадратни
метра/ и 4.48229 % ид.ч от общ. части на сградата

61

Апартамент 14 ет. 5 вх. Б със ЗП 40.70 кв.м /четиридесет декара и седемдесет
квадратни метра/ и 2.34822 % ид.ч от общ. части на сградата

61

Апартамент 6 ет. 2 вх. Б със ЗП 59.38 кв.м /петдесет и девет декара тридесет и
осем квадратни метра/ и 3.44782 % ид.ч от общ. части на сградата

61

Апартамент 3 ет. 1 вх. Б със ЗП 59.38 кв.м /петдесет и девет декара тридесет и
осем квадратни метра/ и 3.44782 % ид.ч от общ. части на сградата

61

Апартамент 7 ет. 2 вх. Б със ЗП 78.36 кв.м и 4.60685 % ид.ч от общ. части на
сградата

61

Апартамент 10 ет. 4 вх. Б със ЗП 78.36 кв.м /седемдесет и осем цяло тридесет
и шест квадратни метра/ и 4.31612 % ид.ч от общ. части на сградата

61

Застроено дворно място с площ 1 040 кв.м/хиляда и четиридесет квадратни
метра/

61

Застроено дворно място с площ 890 кв.м /осемстотин и деветдесет квадратни
метра/

61

Апартамент 4, ет. 2, вх. Б със ЗП 62.46 кв.м /шестдесет и две цяло четиридесет
и шест квадратни метра/ и 8.671 % ид.ч от общ. части на сградата - 8.08 кв.м
/осем цяло и осем квадратни метра/

38

Апартамент 9, ет. 3, вх. Б със ЗП 62.46 кв.м /шестдесет и две цяло четиридесет
и шест квадратни метра/ и 8.635 % ид.ч от общ. части на сградата - 8.04 кв.м
/осем цяло и четири квадратни метра/

38

Апартамент 11, ет. 4, вх. Б със ЗП 56.65 кв.м /петдесет и шест цяло шестдесет
и пет квадратни метра/ и 7.661% ид.ч от общ.части на сградата - 7.14 кв.м
/седем цяло и четиринадесет квадратни метра/

38

Масивна сграда със ЗП 151 кв.м /сто петдесет и един квадратни метра/ и
Дворно място с площ 1 050 кв. м /хиляда и петдесет квадратни метра/ сградата
е построена 1968 г.

9

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декарa и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декарa и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /нула декара и петстотин квадратни метра/
трета категория

Дворно място с площ 840 кв.м /осемстотин и четиридесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 825 кв.м /осемстотин двадесет и пет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 780 кв.м /седемстотин и осемдесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 720 кв.м /седемстотин и двадесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 1 040 кв.м /хиляда и четиридесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 830 кв.м /осемстотин и тридесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 930 кв.м /деветстотин и тридесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 870 кв.м /осемстотин и седемдесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 860 кв.м /осемстотин и шестдесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 920 кв.м /деветстотин и двадесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 670 кв.м /шестстотин и седемдесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/

26

Дворно място с площ 860 кв.м /осемстотин и шестдесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 910 кв.м /деветстотин и девет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 920 кв.м. /деветстотин и двадесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 920 кв.м /деветстотин и двадесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 940 кв.м /деветстотин и четиридесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 870 кв.м /осемстотин и седемдесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 810 кв.м /осемстотин и десет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 860 кв.м /осемстотин и шестдесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 920 кв.м /деветстотин и двадесет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/

26

Дворно място с площ 28 470 кв.м /двадесет и осем хиляди четиристотин и
седемдесет квадратни метра/

27

Дворно място с площ 1 430 кв.м /хиляда четиристотин и тридесет квадратни
метра/

12

Дворно място с площ 270 кв.м /двеста и седемдесет квадратни метра/ - 0.1875
ид.ч от УПИ №ІІІ-8, цялото с площ 1 440 кв.м /хиляда четиристотин и
четирдесет квадратни метра/

8

Нива с площ 20.172 дка./двадесет декара сто седемдесет и два квадратни
метра/, трета категория

Нива с площ 13.152 дка./ тринадесет декара сто петдесет и два квадратни
метра/, трета категория

Нива с площ 14.269 дка./четиринадесет декара и двеста шестдесет и девет
квадратни метра/, трета категория
Дворно място с площ 680 кв.м. /шестотин и осемдесет квадратни метра/0.6538 ид.ч от УПИ №І, цялото с площ 1 040 кв.м. /хиляда и четиридесет
квадратни метра/

24

Дворно място с площ 380 кв.м /триста и осемдесет квадратни метра/- 0.3115
ид.ч от УПИ №ІІ-1, цялото с площ 1 220 кв.м /хиляда двеста и двадесет
квадратни метра/

3

Дворно място с площ 257 кв.м

78

Дворно място с площ 90 кв.м/деветдесет квадратни метра/ - 0.0698 ид.ч от
УПИ №І-65, цялото с площ 1 290 кв.м/хиляда двеста и деветдесет квадратни
метра/ Дворно място с площ 90 кв.м/деветдесет квадратни метра/ - 0.0698 ид.ч
от УПИ №ХІІ-65, цялото с площ 1290 кв.м./ хиляда двеста и деветдесет
квадратни метра/

23

Нива с площ 49.999 дка/четиридесет и девет декара и деветстотин деветдесет
и девет квадратни метра/ трета категория

Нива с площ 9.801 дка /девет декара осемстотин и един квадратни метра/
трета категория

Животнов. ферма с площ 4.450 дка

Животнов. ферма с площ 45.275 дка /четирдесет и пет декара и двеста
седемдесет и пет квадратни метра/

Сграда помощна със ЗП 160кв.м/сто и шестдесет квадратни метра/
/едноетажна, полумас.к-ция, 1896г./

2

Ерозирана нива с площ 569.706 дка /петстотин шестдесет и девет декара и
седемстотин и шест квадратни метра/ пета категория

Нива с площ 127.526 дка /сто двадесет и седем декара и потстотин двадесет и
шест квадратни метра/ трета категория

Нива с площ 13.448 дка /тринадесет декара четиристотин четиридесет и осем
квадратни метра трета категория

Водоем с площ 1.057 дка

Водоем с площ 6.666 дка /шест хиляди декара шестотин шестдесет и шест
квадратни метра/
Водоем с площ 1.516 дка /един декар и петстотин и шестнадесет квадратни
метра/
Дворно място с площ 75 кв.м - 0.0754 ид.ч от УПИ №Х-67, цялото с площ 995
кв.м

Дворно място с площ 8210 кв.м /осем хиляди двеста и десет квадратни метра/
Едноетажна сграда /бивша застава/ със ЗП 231 кв.м /двеста тридесет и един
квадратни метра/

Дворно място с площ 2506 кв.м /две хиляди петстотин и шест квадратни метра/
и Сграда /бивше училище "Хр. Ботев"/ със ЗП 120 кв.м

2

2

Дворно място с площ 2330 кв.м /две хиляди триста и тридесет квадратни
метра/

21

Дворно място с площ 2 460 кв.м /две хиляди четиристотин и шестдесет
квадратни метра

21

Дворно място с площ 3 130 кв.м /три хиляди сто и тридесет квадратни метра

21

Дворно място с площ 2 850 кв.м /две хиляди осемстотин и петдесет квадратни
метра/

21

Дворно място с площ 2 720 кв.м /две хиляди седемстотин и двадесет
квадратни метра/

21

Дворно място с площ 3 130 кв.м /три хиляди сто и тридесет квадратни метра/

21

Дворно място с площ 2 740 кв.м /две хиляди седемстотин и четиридесет
квадратни метра/

21

Дворно място с площ 250 кв.м /двеста и петдесет квадратни метра/ - 0.1684
ид.ч от УПИ №V-90, цялото с площ 1 485 кв.м /хиляда четиристотин осемдесет
и пет квадратни метра/

5

Дворно място с площ 790 кв. м /седемстотин и деветдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 85 кв.м /осемдесет и пет квадратни метра/ - 0.0623 ид.ч от
УПИ №ІХ-67, цялото с площ 1 365 кв.м /хиляда триста шестдесет и пет
квадратни метра/

2

Нива с площ 3.000 дка/ три хиляди декара/ трета категория

Дворно място с площ 1 050 кв.м /хиляда и петдесет квадратни метра/

49

Дворно място с площ 3 285 кв.м /три хиляди двеста осемдесет и пет квадратни
метра/

14

Дворно място с площ 950 кв.м /деветстотин и петдесет квадратни метра/

Дворно място с площ 962 кв.м /деветстотин шестдесет и два квадратни метра/

6

Дворно място с площ 880 кв.м /осемстотин и осемдесет квадратни метра/

2

Дворно място с площ 820 кв.м /осемстотин и двадесет квадратни метра/

2

Дворно място с площ 780 кв.м /седемстотин и осемдесет квадратни метра/

2

Дворно място с площ 1240 кв.м /хиляда двеста и четирдесет квадратни метра/

2

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

25

Дворно място с площ 1 000 кв.м /хиляда квадратни метра/

25

Дворно място с площ 1 200 кв.м /хиляда и двеста квадратни метра/

25

Дворно място с площ 1 400 кв.м /хиляда и четиристотин квадратни метра/

25

Дворно място с площ 1 400 кв.м /хиляда и четиристотин квадратни метра/

25

Дворно място с площ 2 800 кв.м /две хиляди и осемстотин квадратни метра/

25

Дворно място с площ 1 400 кв.м /хиляда и четиристотин квадратни метра/

25

Дворно място с площ 1 510 кв.м /хиляда петстотин и десет квадратни метра/

25

Дворно място с площ 1 150 кв.м /хиляда сто и петдесет квадратни метра/

11

Дворно място с площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/

11

Дворно място с площ 1 375 кв.м /хиляда триста седемдесет и пет квадратни
метра/

11

Дворно място с площ 1 020 кв.м /хиляда и двадесет квадратни метра/

11

Дворно място с площ 1 060 кв.м /хиляда и щестдесет квадратни метра/

11

Лозе с площ 13.709 дка втора категория

Тенис зала със ЗП 122 кв.м Дворно място с площ 4.149 дка трета категория

Дворно място с площ 1.650 дка/един декар шестотин и петдесет квадратни
метра/ трета категория

Друга селскостопанска територия с площ 12.491 дка /дванадесет декара
четиристотин деветдесет и един квадратни метра/ трета категория

Друга селскостопанска територия с площ 0.579 дка /петстотин седемдесет и
девет квадратни метра/ трета категория

Дворно място с площ 1 100 кв.м /хиляда и сто квадратни метра/

11

Дворно място с площ 90 320 кв.м / деветдесет хиляди триста и двадесет
квадратни метра/

11

Дворно място с площ 700 кв.м /седемстотин квадратни метра/

141

Дворно място с площ 1 170 кв.м /хиляда сто и седемдесет квадратни метра/

130

Дворно място с площ 870 кв.м /осемстотин и седемдесет квадратни метра/ 0.3580 ид.ч от УПИ №V-63, цялото с площ 2 430 кв.м /две хиляди четиристотин
и тридесет квадратни метра/

21

Дворно място с площ 70 кв.м /седемдесет квадратни метра/ - 0.0909 ид.ч от
УПИ №ІІІ-61, цялото с площ 770 кв.м /седемстотин и седемдесет квадратни
метра/

21

Дворно място с площ 130 кв.м /сто и тридесет квадратни метра/ - 0.0481 ид.ч
от УПИ №ІІ-70, цялото с площ 2 700 кв.м /две хиляди и седемстотин квадратни
метра/

6

Дворно място с площ 1 570 кв.м /хиляда петстотин и седемдесет квадратни
метра/

21

Изоставена нива с площ 28.810 дка /двадесет и осем декара осемстотин и
десет квадратни метра/ трета категория

Изоставена нива с площ 2.763 дка /два декара седемстотин шестдесет и три
квадратни метра/ трета категория

Изоставена нива с площ 14.117 дка/ четиринадесет декара сто и
седемнадесет квадратни метра/ трета категория

Дворно място с площ 542 кв.м /петстотин четирдесет и два квадратни метра/

116

Дворно място с площ 830 кв.м /осемстотин и тридесет квадратни метра/

3

Дворно място с площ 780 кв.м /седемстотин и осемдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 3 360 кв.м /три хиляди триста и шестдесет квадратни
метра/ Полумасивна сграда със ЗП 240 кв.м /двеста и четирдесет квадратни
метра/
Паянтова сграда със ЗП 48 кв.м /четирдесет и осем квадратни
метра/

6

Дворно място с площ 1 500 кв.м /хиляда и петстотин квадратни метра/
Полумасивна сграда със ЗП 84 кв.м /осемдесет и четири квадратни метра/

65

Дворно място с площ 1 300 кв.м /хиляда и триста квадратни метра/

65

Дворно място с площ 470 кв.м /четиристотин и седемдесет квадратни метра/ 0.3730 ид.ч от УПИ №ХІV-77, цялото с площ 1 260 кв.м /хиляда двеста и
шестдесет квадратни метра/

28

Лозе с площ 0.891 дка /осемстотин деветдесет и един квадратни метра/ трета
категория

Дворно място с площ 330 кв.м /триста и тридесет квадратни метра/- 0.4648
ид.ч от УПИ №ХІІ-137, цялото с площ 710 кв.м /седемстотин и десет квадратни
метра/

18

Лозе с площ 2.004 дка /два декара и четири квадратни метра/ трета категория

Лозе с площ 1.000 дка /един декар/ трета категория

Лозе с площ 0.742 дка /седемстотин четирдесет и два квадратни метра/ трета
категория

Лозе с площ 9.061 дка /девет декара и шестдесет и един квадратни метра/
втора категория

Лозе с площ 2.254 дка /два декара двеста петдесет и четири декара/ втора
категория

Дворно място с площ 2 260 кв.м /две хиляди двеста и шестдесет квадратни
метра/ - 0.4201 ид.ч от №2209, цялото с площ 5 380 кв.м /пет хиляди триста и
осемдесет квадратни метра/

Дворно място с площ 4 620 кв.м /четири хиляди шестотин и двадесет
квадратни метра/

Дворно място с площ 56 018 кв.м /петдесет и шест хиляди и осемнадесет
квадратни метра/

Дворно място с площ 720 кв.м /седемстотин и двадесет квадратни метра/

112

Дворно място с площ 195 кв.м /сто деветдесет и пет квадратни метра/ - 0.0728
ид.ч от УПИ №І-89, цялото с площ 2 680 кв.м /две хиляди шестотин и
осемдесет квадратни метра/

14

Дворно място с площ 600 кв.м /шестотин квадратни метра/ и Сграда за
Ракиеизваряване със ЗП 66.00 кв.м /шестдесет и шест квадратни метра/

46

Дворно място с площ 660 кв.м /шестотин и шестдесет квадратни метра/

46

Дворно място с площ 600 кв.м /шестотин квадратни метра/

46

Лозе с площ 0.967 дка /деветстотин двадесет и седем квадратни метра/ трета
категория

Лозе с площ 0.500 дка /петстотин квадратни метра/ трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /петстотин квадратни метра/ трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /петстотин квадратни метра/ трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /петстотин квадратни метра/ трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /петстотин квадратни метра/ трета категория

Тр. насаждения с площ 4.815 дка /четири декара осемстотин и петнадесет
квадратни метра/ четвърта категория

Дворно място с площ 2 700 кв.м /две хиляди и седемстотин квадратни метра/

22

Тр. насаждения с площ 7.829 дка /седем декара осемстотин двадесет и девет
квадратни метра/ четвърта категория

Тр. насаждения с площ 6.622 дка /шест декара и шестотин двадесет и два
квадратни метра/четвърта категория

Тр. насаждения с площ 7.554 дка/седем декара петстотин петдесет и четири/
четвърта категория

Тр. насаждения с площ 6.955 дка /шест декара деветстотин петдесет и пет
квадратни метра/ четвърта категория

Лозе с площ 37.335 дка /тридесет и седем декара тристс тридесет и пет
квадратни метра/ трета категория

Дворно място с площ 1 730 кв.м /хиляда седемстотин и тридесет квадратни
метра/

25

Дворно място с площ 1 480 кв.м /хиляда четиристотин и осемдесет квадратни
метра/

25

Др. селскост. територия с площ 7.993 дка /седем декара деветстотин
деветдесет и три квадратни метра/ трета категория

Др. селскост. територия с площ 4.694 дка/ четири декара шестотин деветдесет
и четири/ трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /петстотин квадратни метра/ трета категория

Дворно място с площ 46 812 кв.м /четирдесет и шест хиляди осемстотин и
дванадесет квадратни метра/

1

Дворно място с площ 730 кв.м /седемстотин и тридесет квадратни метра/

15

Дворно място с площ 1 660 кв.м / хиляда шестотин и шестдесет квадратни
метра/

15

Дворно място с площ 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/

5

Дворно място с площ 440 кв.м /четиристотин и четирдесет квадратни метра/

9

Дворно място с площ 4 060 кв.м /четири хиляди и шестдесет квадратни метра/

6

Навес за автомобили с ЗП 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/ ,
място с площ от 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/

19

дворно

Бензиностанция със ЗП 59 кв.м. , /петдесет и девет квадратни метра/ Навес за
автомобили с ЗП 773 кв.м. /седемстотин седемдесет и три квадратни метра/
Дворно място с площ 832 кв.м. /осемстотин тридесет и два квадратни метра/

Работилница със ЗП 912 кв.м. /деветстотин и дванадесет квадратни метра/
Дворно място с площ 912 кв.м. /деветстотин и дванадесет квадратни метра

19

Кантар с ЗП 30 кв.м
Дворно място с площ 30 кв.м.

Портал със ЗП 35 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/ Дворно място с площ
35 кв.м./тридесет и пет квадратни метра/

19

Автоспирка със ЗП 84 кв.м./осемдесет и четири квадратни метра/

9

Склад със ЗП 586 кв.м. /петстотин осемдесет и шест квадратни метра/ Депо
със ЗП 23 кв.м./двадесет и три квадратни метра/ Дорно място с площ 609 кв.м.
/шестотин и девет квадратни метра/

19Б; 49

Краварник със ЗП 584 кв.м. /петстотин осемдесет и четири квадратни метра/
Дворно място с площ 584 кв.м./петстотин осемдесет и четири квадратни метра/

19-б; 49

Склад със ЗП 750 кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/ Дорно място
с площ 750 кв.м./седемстотин и петдесет квадратни метра/

Лозе с площ 0.500 дка /петстотин квадратни метра/ трета категория

Дворно място с площ 1 540 кв.м /хиляда петстотин и четирдесет квадратни
метра/

10

Дворно място с площ 1 500 кв.м /хиляда и петстотин квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 480 кв.м /хиляда четиристотин и осемдесет квадратни
метра/

10

Дворно място с площ 1 500 кв.м /хиляда и петстотин квадратни метра/

10

Лозе с площ 0.500 дка /петстотин квадратни метра/ трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /петстотин квадратни метра/ трета категория

Лозе с площ 0.500 /нула декара и петстотин кв.м./ дка
трета категория

Лозе с площ 0.500 дка /петстотин квадратни метра/ трета категория

Лозе с площ 0.492 дка /четиристотин деветдесет и два квадратни метра/ трета
категория

Лозе с площ 0.721 дка /седемстотин двадесет и един квадратни метра/ трета
категория

Лозе с площ 0.720 дка /седемстотин и двадесет квадратни метра/ трета
категория

Лозе с площ 0.620 дка /шестотин и двадесет квадратни метра/ трета
категория

Лозе с площ 0.620 дка /шестотин и двадесет квадратни метра/ трета категория

Лозе с площ 0.651 дка /шестотин петдесет и един квадратни метра/ трета
категория

Пуст. необр. земя с площ 32.705 дка /тридесет и два декара седемстоитин и
пет квадратни метра/ трета категория

Пуст. необр. земя с площ 20.000 дка /двадесет декара/ трета категория

Пуст. необр. земя с площ 41.744 дка /четирдесет и един декара седемстотин
четирдесет и четири квадратни метра/ трета категория

Нива с площ 7.438 дка /седем декара четиристотин тридесет и осем квадратни
метра/ втора категория

Нива с площ 266.441 дка /двеста шестдесет и шест декара четиристотин
четирдесет и един квадратни метра/ втора категория

Друга посевна площ 1.131 дка /един декар сто тридесет и един квадратни
метра/ четвърта категория

Друга посевна площ 3.103 дка /три декара сто и три квадратни метра/ трета
категория

Друга посевна площ 3.700 дка /три декара и седемстотин квадратни метра/
трета категория

Дворно място с площ 1 389 кв.м /хиляда триста осемдесет и девет квадратни
метра/

141

Дворно място с площ 740 кв.м /седемстотин и четирдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 970 кв.м /деветстотин и седемдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 515 кв.м /петстотин и петнадесет квадратни метра/ 0.3102 ид.ч от УПИ №ІІІ-30, цялото с площ 1660 кв.м /хиляда шестотин и
шестдесет квадратни метра/

15

Животновъдна ферма с площ 36.539 дка /тридесет и шест декара петстотин
тридесет и девет квадратни метра/

Животновъдна ферма с площ 8.736 дка /осем декара седемстотин тридесет и
шест квадратни метра/

Дворно място с площ 1 160 кв.м /хиляда сто и шестдесет квадратни метра/0.2929 ид.ч от УПИ №ІІ-126, цялото с площ 3960 кв.м /три хиляди деветстотин
и шестдесет квадратни метра/ Дворно място с площ 160 кв.м /сто и
шестдесет квадратни метра/- 0.0500 ид.ч от УПИ №ІІІ-126, цялото с площ 3200
кв.м. /три хиляди и двеста квадратни метра/

23

Дворно място с площ 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/ -0.2143 ид.ч от
УПИ №ІV-31, цялото с площ 560 кв.м /петстотин и шестдесет квадратни метра/

24

Дворно място с площ 30 кв.м /тридесет квадратни метра/ - 0.0357 ид.ч от УПИ
№І-64, цялото с площ 840 кв.м/осемстотин и четирдесет квадратни метра/
Дворно място с площ 20 кв.м /двадесет квадратни метра/ - 0.0248 ид.ч от УПИ
№ІІ-64, цялото с площ 805 кв.м /осемстотин и пет квадратни метра/

12

Друга посевна площ 4.094 дка /четири декара деветдесет и четири квадратни
метра/ трета категория

Нива площ 15.000 дка /петнадесет декара/ трета категория

Нива с площ 7.254 дка /седем декара двеста петдесет и четири квдратни
метра/ четвърта категория

Дворно място с площ 1 315 кв.м /хиляда триста и петнадесет квадратни метра/

27

Дворно място с площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/

27

Дворно място с площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/

27

Дворно място с площ 900 кв.м.

27

Дворно място с площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/

27

Дворно място с площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/

27

Дворно място с площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/

27

Дворно място с площ 975 кв.м /деветстотин седемдесет и пет квадратни
метра/

27

Дворно място с площ 975 кв.м /деветстотин седемдесет и пет квадратни метра/

27

Дворно място с площ 950 кв.м /деветстотин и петдесет квадратни метра/

6

Дворно място с площ 1 000 кв.м /хиляда квадратни метра/

6

Дворно място с площ 940 кв.м /деветстотин и четирдесет квадратни метра/

6

Дворно място с площ 1 225 кв.м /хиляда двеста двадесет и пет квадратни
метра/

6

Дворно място с площ 780 кв.м /седемстотин и осемдесет квадратни метра/

6

Дворно място с площ 1 270 кв.м /хиляда двеста и седемдесет квадратни
метра/

6

Дворно място с площ 970 кв.м /деветстотин и седемдесет квадратни метра/

Др. посевна площ с площ 0.377 дка /триста седемдесет и седем квадратни
метра/ пета категория
Др. посевна площ с площ 13.833 дка пета категория

Др. посевна площ с площ 0.059 дка /петдесет и девет квдратни метра/ пета
категория

Др. посевна площ с площ 1.936 дка /един декар деветстотин тридесет и шест
квадратни метра/ пета категория

Др. посевна площ с площ 2.769 дка /два декара седемстотин шестдесет и
девет квадратни метра/ пета категория

Др. посевна площ с площ 2.321 дка /два декара триста двадесет и един
квадратни метра/ пета категория

Нива с площ 11.247 дка /единадесет декара двеста четирдесет и седем
квадратни метра/ трета категория

Пасище, мера с площ 44.445 дка /четирдесет и четири декара четиристотин
четирдесет и пет квадратни метра/ трета категория

Нива / Училищна / с площ 50.939 дка /петдесет декара деветстотин тридесет и
девет квадратни метра/ трета категория

Нива / Училищна / с площ 49.061 дка /четирдесет и девет декара и шестдесет и
един квадратни метра/ пета категория

Лозе с площ 120.977 дка/сто и двадесет декара деветстотин седемдесет и
седем квадратни метра/ трета категория

Овощна градина с площ 4.137 /четири декара сто тридесет и седем квадратни
метра/ четвърта категория

6

Изоставена нива с площ 49.437 дка /четирдесет и девет декара четиристотин
тридесет и седем квадратни метра/ трета категория

Дворно място с площ 2 590 кв.м /две хиляди петстотин и деветдесет квадратни
метра/

15

Дворно място с площ 1 510 кв.м /хиляда петстотин и десет квадратни метра/

15

Дворно място с площ 1 900 кв.м /хиляда и деветстотин квадртани метра/

15

Дворно място с площ 1 680 кв.м /хиляда шестотин и осемдесет квадратни
метра/

2

Дворно място с площ 610 кв.м /шестотин и десет квадратни метра/

21

Др. посевна площ с площ 4.103 дка /четири декара сто и три квадратни метра/
трета категория

Др. посевна площ с площ 2.206 дка /два декара двеста и шест квадратни
метра/ трета категория

Др. посевна площ с площ 3.796 дка /три декара седемстотин деветдесет и
шест квадратни метра/ трета категория

Др. посевна площ с площ 2.139 дка /два декара сто тридесет и девет
квадратни метра/ десета категория

Др. посевна площ с площ 4.383 дка /четири декара триста осемдесет и три
квадратни метра/ четвърта категория

Нива площ с площ 8.039 дка /осем декара тридесет и девет квадратни
метра/ трета категория

Сграда / Бивше училище /, двуетажна със ЗП 460 кв.м /четиристотин и
шестдесет квадратни метра/ Дворно място с площ 3 430 кв.м /три хиляди
четиристоитин и тридесет квадратни метра/

15

Сграда / Интернат /, триетажна със ЗП 320 кв.м /триста и двадесет квадратни
метра/
Дворно място с площ 1 970 кв.м /хиляда деветстотин и седемдесет квадратни
метра/

15

Дворно място с площ 17 200 кв.м /седемнадесет хиляди и двеста квадратни
метра/

12

Дворно място с площ 13 150 кв.м /тринадесет хиляди сто и петдесет квадратни
метра/

12

Дворно място с площ 16 650 кв.м /шестнадесет хиляди шестстотин и петдесет
квадратни метра/

12

Дворно място с площ 780 кв.м /седемстотин и осемдесет квадратни метра/ 0.2364 ид.ч от УПИ №ІV, цялото с площ 3300 кв.м /три хиляди и триста
квадратни метра/

152

Дворно място с площ 220 кв.м /двеста и двадесет квадратни метра/ - 0.0803
ид.ч от УПИ №V-ст.д., цялото с площ 2740 кв.м /две хиляди седемстотин и
четиридесет квадратни метра/

152

Дворно място с площ 300 кв.м /триста квадратни метра/ - 0.0340 ид.ч от УПИ
№ІІІ-ст.д., цялото с площ 8 820 кв.м /осем хиляди осемстотин и двадесет
квадратни метра/

153

Дворно място с площ 517 кв.м /петстотин и седемнадесет квадратни метра/

112

Дворно място с площ 1 770 кв.м /хиляда седемстотин и седемдесет квадратни
метра/

19

Дворно място с площ 1 055 кв.м /хиляда петдесет и пет квадратни метра/

11

Дворно място с площ 2 670 кв.м /две хиляди шестстотин и седемдесет
квадратни метра/

Дворно място с площ 150 кв.м /сто и петдесет квадратни метра/

50

Дворно място с площ 1 480 кв.м /хиляда четиристотин и осемдесет квадратни
метра/

71

Дворно място с площ 1 570 кв.м /хиляда петстотин и седемдесет квадратни
метра/

71

Дворно място с площ 1 460 кв.м /хиляда четиристотин и шестдесет квадратни
метра/

71

Дворно място с площ 1 540 кв.м /хиляда петстотин и четиридесет квадратни
метра/

71

Дворно място с площ 1 160 кв.м /хиляда сто и шестдесет квадратни метра/

12

Дворно място с площ 2 395 кв.м /две хиляди триста деветдесет и пет
квадратни метра/

25

Дворно място с площ 2 530 кв.м /две хиляди петстотин и тридесет квадратни
метра/

28

Дворно място с площ 2 330 кв.м /две хиляди триста и тридесет квадратни
метра/

24

Дворно място с площ 2 270 кв.м /две хиляди двеста и седемдесет квадратни
метра/

23

Дворно място с площ 2 110 кв.м /две хиляди сто и десет квадратни метра/

8

Дворно място с площ 2 310 кв.м /две хиляди триста и десет квадратни метра/

8

Дворно място с площ 1 370 кв.м /хиляда триста и седемдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 2 710 кв.м /две хиляди седемстотин и десет квадратни
метра/

4

Дворно място с площ 2 420 кв.м /две хиляди четиристотин и двадесет
квадратни метра/

26

Дворно място с площ 1 200 кв.м /хиляда и двеста квадратни метра/

23

Дворно място с площ 1 225 кв.м /хиляда двеста двадесет и пет квадратни
метра/

23

Дворно място с площ 1 220 кв.м /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/

23

Лозе с площ 121.309 дка /сто двадесет и един декара триста и девет
квадратни метра/
четвърта категория
Нива с площ 60.085 дка /шестдесет декара осемдесет и пет квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 10.000 дка /десет декара/
трета категория

Лозе с площ 45.976 дка /четиридесет и пет декара деветстотин седемдесет и
шест квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 0.375 дка /нула декара триста седемдесет и пет квадратни
метра/
четвърта категория
Нива с площ 2.539 дка /два декара петстотин тридесет и девет квадратни
метра/
трета категория
Нива с площ 5.000 дка /пет декара/
трета категория

Нива с площ 58.895 дка /петдесет и осем декара осемстотин деветдесет и пет
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 50.000 дка /петдесет декара/
трета категория

Друга сел.ст. терен площ 8.783 дка /осем декара седемстотин осемдесет и три
квадратни метра/
трета категория

Дворно място с площ 970 кв.м /деветстотин и седемдесет квадратни метра/

8

Дворно място с площ 1 050 кв.м /хиляда и петдесет квадратни метра/

8

Дворно място с площ 970 кв.м /деветстотин и седемдесет квадратни метра/

8

Дворно място с площ 650 кв.м /шестстотин и петдесет квадратни метра.

24

Дворно място с пл. №746 с площ 180 кв.м /сто и осемдесет квадратни метра/ 0.2609 ид.ч от УПИ №Х, цялото с площ 690 кв.м /шестстотин и деветдесет
квадратни метра/

25

Дворно място с площ 110 кв.м /сто и десет квадратни метра/ - 0.0640 ид.ч от
УПИ №І-124, цялото с площ 1 720 кв.м /хиляда седемстотин и двадесет
квадратни метра/

21

Дворно място с площ 890 кв.м /осемстотин и деветдесет квадратни метра/

9

Дворно място с площ 3 315 кв.м /три хиляди триста и петнадесет квадратни
метра/

38

Дворно място с площ 1 382 кв.м /хиляда триста осемдесет и два квадратни
метра/

38

Дворно място с площ 1 506 кв.м /хиляда петстотин и шест квадратни метра/

38

Дворно място с площ 1 298 кв.м /хиляда двеста деветдесет и осем квадратни
метра/

38

Дворно място с площ 1 832 кв.м /хиляда осемстотин тридесет и два квадратни
метра/

38

Дворно място с площ 1 080 кв.м /хиляда и осемдесет квадратни метра/

6

Др. посевна площ с площ 1.786 дка /един декар седемстотин осемдесет и шест
квадратни метра/
трета категория

Др. посевна площ с площ 1.408 дка /един декар четиристотин и осем квадратни
метра/
трета категория

Др. посевна площ с площ 2.130 дка /два декара сто и тридесет квадратни
метра/
трета категория

Др. посевна площ с площ 3.907 дка /три декара деветстотин и седем квадратни
метра/
трета категория

Др. посевна площ с площ 3.073 дка /три декара седемдесет и три квадратни
метра/
трета категория

Др. посевна площ с площ 4.234 дка /четири декара двеста тридесет и четири
квадратни метра/
трета категория

Дворно място с площ 5 100 кв.м /пет хиляди и сто квадратни метра/

1

Дворно място с площ 1 480 кв.м /хиляда четиристотин и осемдесет квадратни
метра/

14

Дворно място с площ 585 кв.м /петстотин осемдесет и пет квадратни метра/ 0.2806 ид.ч от УПИ №ХІІ-120, цялото с площ 2 085 кв.м /две хиляди осемдесет и
пет квадратни метра/

22

Дворно място с площ 20 кв.м /двадесет квадратни метра/ - 0.0278 ид.ч от УПИ
№І-52, цялото с площ 720 кв.м /седемстотин и двадесет квадратни метра/

16А

Др. посевна площ с площ 2.257 дка /два декара двеста петдесет и седем
квадратни метра/
четвърта категория

Дворно място с площ 1600 кв.м /хиляда и шестстотин квадратни метра/ - 0.4638
ид.ч от УПИ №VІ-127, цялото с площ 3450 кв.м /три хиляди четиристотин и
петдесет квадратни метра/

10А

Дворно място с площ 1 200 кв.м /хиляда и двеста квадратни метра/

17

Дворно място с площ 940 кв.м /деветстотин и четиридесет квадратни метра/

6

Дворно място с площ 940 кв.м /деветстотин и четиридесет квадратни метра/

6

Дворно място с площ 940 кв.м /деветстотин и четиридесет квадратни метра/

6

Дворно място с площ 840 кв.м /осемстотин и четиридесет квадратни метра/

6

Дворно място с площ 820 кв.м /осемстотин и двадесет квадратни метра/

6

Дворно място с площ 860 кв.м /осемстотин и шестдесет квадратни метра/

2

Дворно място с площ 860 кв.м /осемстотин и шестдесет квадратни метра/

2

Дворно място с площ 840 кв.м /осемстотин и четиридесет квадратни метра/

2

Дворно място с площ 840 кв.м /осемстотин и четиридесет квадратни метра/

11

Дворно място с площ 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/

11

Дворно място с площ 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/

11

Дворно място с площ 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/

11

Дворно място с площ 1 060 кв.м /хиляда и шестдесет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 1 125 кв.м /хиляда сто двадесет и пет квадратни метра/

4

Дворно място с площ 740 кв.м /седемстотин и четиридесет квадратни метра/

3

Дворно място с площ 1 160 кв.м /хиляда сто и шестдесет квадратни метра/

3

Дворно място с площ 1 160 кв.м /хиляда сто и шестдесет квадратни метра/

3

Дворно място с площ 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/

3

Дворно място с площ 1 240 кв.м /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра/

3

Дворно място с площ 890 кв.м /осемстотин и деветдесет квадратни метра/

3

Дворно място с площ 1 000 кв.м /хиляда квадратни метра/

2

Дворно място с площ 1 400 кв.м /хиляда и четиристотин квадратни метра/

1

Дворно място с площ 870 кв.м /осемстотин и седемдесет квадратни метра/

1

Дворно място с площ 1 475 кв.м /хиляда четиристотин седемдесет и пет
квадратни метра/

6

Дворно място с площ 1 415 кв.м /хиляда четиристотин и петнадесет квадратни
метра/

6

Дворно място с площ 1 355 кв.м /хиляда триста петдесет и пет квадратни
метра/

6

Дворно място с площ 1 300 кв.м /хиляда и триста квадратни метра/

6

Дворно място с площ 1 100 кв.м /хиляда и сто квадратни метра/

6

Дворно място с площ 1 170 кв.м /хиляда сто и седемдесет квадратни метра/

30

Дворно място с площ 1 025 кв.м /хиляда двадесет и пет квадратни метра/

26

Дворно място с площ 700 кв.м /седемстотин квадратни метра/

25

Дворно място с площ 170.71 кв.м /сто и седемдесет декара седемдесет и един
квадратни метра/ - 0.7422 ид.ч от УПИ №ХVІІІ-общ., цялото с площ 230 кв.м
/двеста и тридесет квадратни метра/

50

Дворно място с площ 1 500 кв.м /хиляда и петстотин квадратни метра/

25

Дворно място с площ 5 841 кв.м /пет хиляди осемстотин четиридесет и един
квадратни метра/ и Масивна едноетажна сграда - ЦДГ със ЗП 266 кв.м /двеста
шестдесет и шест квадратни метра/

3

Др. сел.ст. територия с площ 13.075 дка /тринадесет декара и седемдесет и пет
квадратни метра/
трета категория

Др. посевна площ с площ 4.108 дка /четири декара сто и осем квадратни метра/
трета категория

Др. посевна площ с площ 1.286 дка /един декар двеста осемдесет и шест
квадратни метра/
девета категория
Др. посевна площ с площ 1.635 дка /един декар шестстотин тридесет и пет
квадратни метра/
пета категория

Дворно място с площ 14 370 кв.м /четиринадесет хиляди триста и седемдесет
квадратни метра/

4

Дворно място с площ 940 кв.м /деветстотин и четиридесет квадратни метра/

7

Дворно място с площ 100 кв.м /сто квадратни метра/- 0.0847 ид.ч от УПИ №ІІІ86, цялото с площ 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 105 кв.м /хиляда сто и пет квадратни метра/

12

Дворно място с площ 1 375 кв.м /хиляда триста седемдесет и пет квадратни
метра/

12

Дворно място с площ 1 185 кв.м /хиляда сто осемдесет и пет квадратни метра/

12

Дворно място с площ 1 360 кв.м /хиляда триста и шестдесет квадратни метра/

12

Дворно място с площ 1 350 кв.м /хиляда триста и петдесет квадратни метра/

12

Дворно място с площ 1 320 кв.м /хиляда триста и двадесет квадратни метра/

12

Дворно място с площ 660 кв.м /шестстотин и шестдесет квадратни метра/

12

Дворно място с площ 525 кв.м /петстотин двадесет и пет квадратни метра/

122

Др. посевна площ с площ 354.536 дка /триста петдесет и четири декара
петстотин тридесет и шест квадратни метра/
седма категория

Нива с площ 55.135 дка /петдесет и пет декара сто тридесет и пет квадратни
метра/
трета категория

Дворно място с площ 1 590 кв.м /хиляда петстотин и деветдесет квадратни
метра/

26

Дворно място с площ 2 410 кв.м /две хиляди четиристотин и десет квадратни
метра/

26

Дворно място с площ 1 460 кв.м /хиляда четиристотин и шестдесет квадратни
метра/

3

Дворно място с площ 1 540 кв.м /хиляда петстотин и четиридесет квадратни
метра/

3

Дворно място с площ 860 кв.м /осемстотин и шестдесет квадратни метра/

1

Дворно място с площ 3 566 кв.м / три хиляди петстотин шестдесет и шест
квадратни метра/

Дворно място с площ 680 кв.м /шестстотин и осемдесет квадратни метра/

112

Дворно място с площ 525 кв.м /петстотин двадесет и пет квадратни метра/

122

Дворно място с площ 16 185 кв.м /шестнадесет хиляди сто осемдесет и пет
квадратни метра/

Дворно място с площ 1 000 кв.м /хиляда квадратни метра/

30

Дворно място с площ 100 кв.м /сто квадратни метра/ - 0.0714 ид.ч от УПИ №І162, цялото с площ 1 400 кв.м /хиляда и четиристотин квадратни метра/
Дворно място с площ 120 кв. м - 0.0857 ид.ч от УПИ №ІІ-162, цялото с площ 1
400 кв.м

38

Дворно място с площ 445 кв.м /четиристотин четиридесет и пет квадратни
метра/ - 0.5894 ид.ч от УПИ №ІХ-, цялото с площ 755 кв.м /седемстотин
петдесет и пет квадратни метра/

37

Дворно място с площ 240 кв.м /двеста и четиридесет квадратни метра/ - 0.2087
ид.ч от УПИ №ІІІ-1170, цялото с площ 1 150 кв.м /хиляда сто и петдесет
квадратни метра/

89

Нива с площ 12.127 дка /дванадесет декара сто двадесет и седем квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 21.592 дка /двадесет и един декара петстотин деветдесет и два
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 12.095 дка /дванадесет декара деветдесет и пет квадратни метра/
пета категория

Нива с площ 16.124 дка /шестнадесет декара сто двадесет и четири квадратни
метра/
пета категория

Нива с площ 18.041 дка /осемнадесет декара четиридесет и един квадратни
метра/
трета категория

Нива с площ 56.196 дка /петдесет и шест декара сто деветдесет и шест
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 30.963 дка /тридесет декара деветстотин шестдесет и три
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 95.486 дка /деветдесет и пет декара четиристотин осемдесет и
шест квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 14.418 дка /четиринадесет декара четиристотин и осемнадесет
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 19.624 дка /деветнадесет декара шестстотин двадесет и четири
квадратни метра/
четвърта категория

Нива с площ 14.423 дка /четиринадесет декара четиристотин двадесет и три
квадратни метра/
четвърта категория

Нива с площ 42.484 дка /четирдесет и два декара четиристотин осемдесет и
четири квадратни метра/ трета категория

Нива с площ 20.788 дка /двадесет декара седемстотин осемдесет и осем/
трета категория

Универсален навес със ЗП 750 кв.м /седемстотин и петдесет квадратни метра/ 1/2 ид.ч от сградата, цялата със ЗП 1 500 кв.м /хиляда и петстотин квадратни
метра/

19

Дворно място с площ 7 900 кв.м /седем хиляди и деветстотин квадратни метра/

Дворно място с площ 260 кв.м /двеста и шестдесет квадратни метра/ - 0.3421
ид.ч от УПИ №VІІ-408, цялото с площ 760 кв.м /седемстотин и шестдесет
квадратни метра/

31

Дворно място с площ 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/

31

Дворно място с площ 100 кв.м /сто квадратни метра/ - 0.0870 ид.ч от УПИ №VІІ572, цялото с площ 1 150 кв.м /хиляда сто и петдесет квадратни метра/

33

Дворно място с площ 925 кв.м /деветстотин двадесет и пет квадратни метра/

31

Дворно място с площ 870 кв.м /осемстотин и седемдесет квадратни метра/0.4009 ид.ч от УПИ №І-34, цялото с площ 2 170 кв.м /две хиляди сто и
седемдесет квадратни метра/

12

Дворно място с площ 1 270 кв.м /хиляда двеста и седемдесет квадратни
метра/

23

Дворно място с площ 1 260 кв.м /хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/

23

Дворно място с площ 1 280 кв.м /хиляда двеста и осемдесет квадратни метра/

23

Дворно място с площ 1 130 кв.м /хиляда сто и тридесет квадратни метра/

23

Дворно място с площ 1 200 кв.м /хиляда и двеста квадратни метра/

23

Дворно място с площ 1 080 кв.м /хиляда и осемдесет квадратни метра/

23

Дворно място с площ 550 кв.м /петстотин и петдесет квадратни метра/ - 0.3374
ид.ч от УПИ №ХІ-37, цялото с площ 1 630 кв.м /хиляда шестотин и тридесет
квадратни метра/

5

Нива с площ 7.578 дка /седем декара петстотин седемдесет и осем квадратни
метра/
пета категория

Нива с площ 106.540 дка /сто и шест декара петстотин и четиридесет
квадратни метра/
пета категория

Дворно място с площ 500 кв.м /петстотин квадратни метра/ - 0.2959 ид.ч от УПИ
№ХІ-67, цялото с площ 1 690 кв.м /хиляда шестстотин и деветдесет квадратни
метра/

16

Дворно място с площ 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/ - 0.0.0714 ид.ч
от УПИ №ХІІІ-45, цялото с площ 1 680 кв.м /хиляда шестстотин и осемдесет
квадратни метра/

18

Дворно място с площ 2 275 кв.м /две хиляди двеста седемдесет и пет
квадратни метра/

7А

Дворно място с площ 1 250 кв.м /хиляда двеста и петдесет квадратни метра/

7А

Дворно място с площ 1 250 кв.м /хиляда двеста и петдесет квадратни метра/

7А

Дворно място с площ 1 340 кв.м /хиляда триста и четиридесет квадратни метра/

7А

Др. посевна площ с площ 1.183 дка /един декар сто осемдесет и три квадратни
метра/
трета категория
Др. посевна площ с площ 1.261 дка /един декар двеста шестдесет и един
квадратни метра/
трета категория
Прокар с площ 0.944 дка /нула декара деветстотин четиридесет и четири
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 3.722 дка /три декара седемстотин двадесет и два квадратни
метра/
трета категория

Др. посевна площ с площ 4.072 дка /четири декара седемдесет и два квадратни
метра/
четвърта категория
Нива с площ 19.999 дка /деветнадесет декара деветстотин деветдесет и девет
квадратни метра/
трета категория

Нива с площ 20.000 дка /двадесет декара/
трета категория

Дворно място с площ 250 кв.м /двеста и петдесет квадратни метра/- 0.1253 ид.ч
от УПИ №ІІІ-294, цялото с площ 1 995 кв.м /хиляда деветстотин деветдесет и
пет квадратни метра/

61

Полумасивна сграда със ЗП 12.80 кв.м /дванадесет цяло и осемдесет
квадратни метра/- млекосъбирателен пункт
Дворно място с площ 150 кв.м /сто и петдесет квадратни метра/

50

Дворно място с площ 1 240 кв.м /хиляда двеста и четирдесет квадратни метра/

6

Дворно място с площ 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/

127

Дворно място с площ 70 кв.м /седемдесет квадратни метра/ - 0.0833 ид.ч от
УПИ №ІV-81, цялото с площ 840 кв.м /осемстотин и четирдесет квадратни
метра/

12

Дворно място с площ 2 750 кв.м /две хиляди седемстотин и петдесет
квадратни метра/

16

Дворно място с площ 450 кв.м /четиристотин и петдесет квадратни метра/ 0.0772 ид.ч от ПИ №2209, цялото с площ 5830 кв.м /пет холяди осемстотин и
тридесет квадратни метра/

Дворно място с площ 2020 кв.м / две хиляди и двадесет квадратни метра/ 0.3042 ид.ч от ПИ №2207, цялото с площ 6 640 кв.м /шест хиляди шестотин и
четирдесет квадратни метра/

Дворно място с площ 1 310 кв.м /хиляда триста и десет квадратни метра/

2

Дворно място с площ 1 240 кв.м /хиляда двеста и четирдесет квадратни метра/

2

Дворно място с площ 1 310 кв.м /хиляда триста и десет квадратни метра/

7А

Дворно място с площ 1 030 кв.м /хиляда и тридесет квадратни метра/

7А

Дворно място с площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/

7А

Дворно място с площ 1 010 кв.м /хиляда и десет квадратни метра/
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Дворно място с площ 40 кв.м / четирдесет квадратни метра/ - 0.0159 ид.ч от
УПИ №ХХV-500, цялото с площ 2 520 кв.м /две хиляди петстотин и двадесет
квадратни метра/

70

Дворно място с площ 1 160 кв.м /хиляда сто и шестдесет квадратни мера/

24А

Дворно място с площ 1 020 кв.м /хиляда и двадесет квадратни метра/

24А

Дворно място с площ 1 160 кв.м /хиляда сто и шестдесет квадратни метра/

24А

Дворно място с площ 2 250 кв.м /две хиляди двеста и петдесет квадратни
метра/

50

Др. посевна площ с площ 4.290 дка /четири декара двеста и деветдесет
квадратни метра/ четвърта категория

Др. посевна площ с площ 9.867 дка /девет декара осемстотин шестдесет и
седем декара/ трета категория

Др. посевна площ с площ 9.243 дка /девит декара двеста четирдесет и три
квадратни метра/ четвърта категория

Дворно място с площ 120 кв.м - 0.0902 ид.ч от УПИ №ХІІ-98, цялото с площ 1
330 кв.м Дворно място с площ 110 кв.м- 0.0724 ид.ч от УПИ №ХІV-98, цялото с
площ 1 520
Дворно място с площ 60 кв.м - 0.0424 ид.ч от УПИ №ХV-98,
цялото с площ 1 415 кв.м Дворно място с площ 30 кв.м - 0.0192 ид.ч от УПИ
№ХVІ-98, цялото с площ 1565 кв.м

57

Дворно място с площ 1 000 кв.м /хиляда квадратни метра/

16А

Дворно място с площ 850 кв.м /осемстотин и петдесет квадратни метра/

15

Дворно място с площ 780 кв.м /седемстотин и осемдесет квадратни метра/

15

Дворно място с площ 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/

15

Дворно място с площ 840 кв.м /осемстотин и четирдесет квадратни метра/

15

Дворно място с площ 850 кв.м /осемстотин и петдесет квадратни метра/

15

Дворно място с площ 780 кв.м /седемстотин и осемдесет квадратни метра/

15

Дворно място с площ 915 кв.м /деветстотин и петнадесет квадратни метра/

15

Дворно място с площ 1 250 кв.м

15

/хиляда двеста и петдесет квадратни метра/

Дворно място с площ 1 220 кв.м /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/

15

Дворно място с площ 300 кв.м /триста квадратни метра/ - 0.3571 ид.ч от УПИ
№ХІІ-345, цялото с площ 840 кв.м/осемстотин и четирдесет квадратни метра/
Дворно място с площ 270 кв.м./двеста и седемдесет квадратни метра/ - 0.2813
ид.ч от УПИ №ХІІІ-345, цялото с площ 960 кв.м./ деветстотин и шестдесет
квадратни метра/
Дворно място с площ 260 кв.м/двеста и шестдесет
квадратни метра/ - 0.2167 ид.ч от УПИ №ХІV-345, цялото с площ 1 200 кв.м
/хиляда и двеста квадратни метра/

63

Територия - ЕРВМ с площ 21.761 дка /двадесет и един декара седемстотин
шестдесет и един квадратни метра/
трета категория

Лозе с площ 11.709 дка /единадесет декара седемстотин и девет квадратни
метра/
втора категория

Лозе с площ 1.000 дка
втора категория

Лозе с площ 1.000 дка /един декар/
втора категория

Масивна едноетажна сграда - детска градина ЗП 200 кв.м, /двеста квадратни
метра/
Дворно място с площ 2 480 кв.м

9

Дворно място с площ 540 кв.м /петстотин и четиридесет квадратни метра/

18

Дворно място с площ 910 кв.м /деветстотин и десет квадратни метра/

18

Гараж със ЗП 30 кв.м /тридесет квадратни метра/ в дворно място с площ 1 160
кв.м /хиляда сто и шестдесет квадратни метра/

24А

Дворно място с площ 24 200 кв.м /двадесет и четири хиляди и двеста квадратни
метра/

30

Дворно място с площ 970 кв.м /деветстотин и седемдесет квадратни метра/

25

Дворно място с площ 1 065 кв.м /хиляда шестдесет и пет квадратни метра/

25

Дворно място с площ 15 320 кв.м /петнадесет хиляди триста и двадесет
квадратни метра/

Част от двуетажна сграда - обособена със самостоятелен вход - ЗП 49.58 кв.м
/четиридесет и девет цяло петдесет и осем кв.м./ и РЗП 99.16 кв.м /деветдесет
и девет цяло и шестанадесет кв.м./ цялата със ЗП на І ет. 289.04 кв.м /двеста
осемдесет и девет цяло и четири кв.м./ и РЗП 509.04 кв.м /петстотин и девет
цяло и четири кв.м./, ид.ч от общ. части на сградата 0.1948
Дворно място - 108.85 кв.м /сто и осем цяло и осемдесет и пет кв.м./, 0.1578
ид.ч от УПИ №ХІV, кв.66 цялото с площ 690 кв.м /шестстотин и деветдесет
кв.м./

66

Дворно място с площ 1 290 кв.м /хиляда двеста и деветдесет квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 260 кв.м /хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 240 кв.м /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 420 кв.м /хиляда четиристотин и двадесет квадратни
метра/

10

Дворно място с площ 1 390 кв.м /хиляда триста и деветдесет квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 350 кв.м /хиляда триста и петдесет квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 240 кв.м /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 200 кв.м /хиляда и двеста квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 320 кв.м /хиляда триста и двадесет квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 340 кв.м /хиляда триста и четиридесет квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 430 кв.м /хиляда четиристотин и тридесет квадратни
метра/

10

Дворно място с площ 1 390 кв.м /хиляда триста и деветдесет квадратни метра/

10

Дворно място с площ 1 225 кв.м /хиляда двеста двадесет и пет квадратни
метра/

2

Дворно място с площ 1 500 кв.м /хиляда и петстотин квадратни метра/

62

Дворно място с площ 1 190 кв.м /хиляда сто и деветдесет квадратни метра/

6

Дворно място с площ 875 кв.м /осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/

32

Дворно място с площ 1 480 кв.м /хиляда четиристотин и осемдесет квадратни
метра/

11

Дворно място с площ 1 200 кв.м /хиляда и двеста квадратни метра/

17

Дворно място с площ 1 180 кв.м /хиляда сто и осемдесет квадратни метра/

17

Дворно място с площ 1 240 кв.м /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра/

19

Дворно място с площ 890 кв.м /осемстотин и деветдесет квадратни метра/

19

Дворно място с площ 870 кв.м /осемстотин и седемдесет квадратни метра/

19

Дворно място с площ 980 кв.м /деветстотин и осемдесет квадратни метра/

10А

Дворно място с площ 980 кв.м /деветстотин и осемдесет квадратни метра/

10А

Дворно място с площ 980 кв.м /деветстотин и осемдесет квадратни метра/

10А

Дворно място с площ 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ кв.м

10А

Дворно място с площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/

10А

Дворно място с площ 750 кв.м /седемстотин и петдесет квадратни метра/

10А

Дворно място с площ 670 кв.м /шестотин и седемдесет квадратни метра/

10А

Дворно място с площ 1 050 кв.м /хиляда и петдесет квадратни метра/

10А

Дворно място с площ 1 030 кв.м /хиляда и тридесет квадратни метра/

10А

Дворно място с площ 740 /седемстотин и четиридесет/ кв.м.

10А

Дворно място с площ 1 050 /хиляда и петдесет/ кв.м

10А

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

10А

Дворно място с площ 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м

10А

Дворно място с площ 8 400 /осем хиляди и четиристотин/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 430 /хиляда четиристотин и тридесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 350 /хиляда триста и петдесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м - 0.4821 ид.ч.от УПИ
№ХVІ, цялото с площ 1120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 319 /триста и деветнадесет/ кв.м-0.3718 ид.ч.от УПИ
№ХVІІ, цялото с площ 858 /осемстотин петдесет и осем/ кв.м

63

Дворно място с площ 700 /седемстотин/ кв.м

141

Дворно място с площ 2 230 /две хиляди двеста и тридесет/ кв.м

8

Дворно място с площ 960 /деветстотин и шестдесет/кв.м

11

Дворно място с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 980 /деветстотин и осемдесет/ кв.м

10

Дворно място с площ 1 460 /хиляда четиристотин и шестдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 315 /хиляда триста и петнадесет/ кв.м

12

Дворно място с площ 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м

12

Дворно място с площ 1 800 /хиляда и осемстотин/ кв.м

6

Дворно място с площ 700 /седемстотин/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 540 /хиляда петстотин и четиридесет/ кв.м

14

Дворно място с площ 1 900 /хиляда и деветстотин/ кв.м

16

Дворно място с площ 2 140 /две хиляди сто и четиридесет/ кв.м

16

Дворно място с площ 1 645 /хиляда шестстотин четиридесет и пет/ кв.м

23

Дворно място с площ 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м. - 0.2506 ид.ч. от УПИ
№XIII-2092, цялото с площ 4 470 /четири хиляди четиристотин и седемдесет/
кв.м.

27

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

Дворно място с площ 1 000 кв.м /хиляда квадратни метра/

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

Дворно място с площ 540 /петрстотин и четиридесет/ кв.м

73

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 220 /хиляда двеста и двадесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 150 /хиляда сто и петдесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м

20

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 070 /хиляда и седемдесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 230 /хиляда двеста и тридесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

1

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

86

Дворно място с площ 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м

72

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

26

Дворно място с площ 730 /седемстотин и тридесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 830 /осемстотин и тридесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 1 020 /хиляда и двадесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 1 210 /хиляда двеста и десет/ кв.м

29

Дворно място с площ 2 250 /две хиляди двеста и петдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 1 750 /хиляда седемстотин и петдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 2 600 /две хиляди и шестстотин/ кв.м

29

Дворно място с площ 1 555 /хиляда петстотин петдесет и пет/ кв.м

29

Дворно място с площ 2 620 /две хиляди шестстотин и двадесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 2 700 /две хиляди и седемстотин/кв.м

27

Дворно място с площ 2 620 /две хиляди шестстотин и двадесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 2 630 /две хиляди шестстотин и тридесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 2 800 /две хиляди и осемстотин/ кв.м

27

Дворно място с площ 2 510 /две хиляди петстотин и десет/ кв.м

27

Дворно място с площ 2 630 /две хиляди шестстотин и тридесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 60 /шестдесет/ кв.м - 0.0355 ид.ч от УПИ №ХІ-67, цялото
с площ 1 690 /хиляда шестстотин и деветдесет/ кв.м

16

Нива с площ 15.710 дка /петнадесет декара седемстотин и десет кв.м./
четвърта категория

Нива с площ 13.634 дка /тринадесет декара шестстотин тридесет и четири
кв.м./
четвърта категория

Др. посевна площ с площ 10.016 дка /десет декара и шестнадесет кв.м./
четвърта категория

Др. посевна площ с площ 6.126 дка /шест декара сто двадесет и шест кв.м./
седма категория

Дворно място с площ 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м

42

Дворно място с площ 1 150 кв.м /хиляда сто и петдесет квадратни метра/

27

Дворно място с площ 700 кв.м /седемстотин квадратни метра/

45

Дворно място с площ 700 /седемстотин/ кв.м

45

Дворно място с площ 1 560 /хиляда петстотин и шестдесет/ кв.м

45

Дворно място с площ 1 420 /хиляда четиристотин и двадесет/ кв.м

45

Дворно място с площ 1 375 /хиляда триста седемдесет и пет/ кв.м

45

Дворно място с площ 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 210 /хиляда двеста и десет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 200 /хилдяда и двеста/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

20

Дворно място с площ 1 080 /хиляда и осемдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 530 /петстотин и тридесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 150 /хиляда сто и петдесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

6

Нежилищна сграда със ЗП 120 /сто и двадесет/ кв.м и дворно място с площ 3
490 /три хиляди четиристотин и деветдесет/ кв.м

Дворно място с площ 2 500 /две хиляди и петстотин/ кв.м

Дворно място с площ 2 200 /две хиляди и двеста/ кв.м

20

Дворно място с площ 1 760 /хиляда седемстотин и шестдесет/ кв.м

20

Дворно място с площ 1 700 /хиляда и седемстотин/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 700 /хиляда и седемстотин/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 700 /хиляда и седемстотин/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 970 /хиляда деветстотин и седемдесет/ кв.м

34

Дворно място с площ 2 060 /две хиляди и шестдесет/ кв.м

34

Дворно място с площ 2 060 /две хиляди и шестдесет/ кв.м

34

Дворно място с площ 1 850 /хиляда осемстотин и петдесет/ кв.м

34

Дворно място с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м

10

Дворно място с площ 865 /осемстотин шестдесет и пет/ кв.м

10

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

10

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

10

Дворно място с площ 1 430 /хиляда четиристотин и тридесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 2 530 /две хиляди петстотин и тридесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

14

Дворно място с площ 940 /деветстотин и четиридесет/ кв.м

30

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

23

Дворно място с площ 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 225 /хиляда двеста двадесет и пет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 510 /хиляда петстотин и десет/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 680 /шестстотин и осемдесет/ кв.м

33

Дворно място с площ 870 /осемстоин и седемдесет/ кв.м

33

Дворно място с площ 980 /деветстотин и осемдесет/ кв.м

33

Дворно място с площ 500 /петстотин/ кв.м

7

Дворно място с площ 1 150 /хиляда сто и петдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

3

Дв. място с площ 320 /триста и двадесет/ кв.м - 0.1928 ид.ч от УПИ №ХІV-91,
цялото с площ 1 660 /хиляда шестотин и шестдесет/ кв.м
Дв. място с площ 150 /сто и петдесет/ кв.м - 0.0956 ид.ч от УПИ №ХV-91,
цялото с площ 1 570 /хиляда петстотин и седемдесет/ кв.м

31

Дв. място с площ 1 310 /хиляда триста и десет/ кв.м

22

Дворно място с площ 4 880 /четири хиляди осемстотин и осемдесет/ кв.м и
сграда /ЦДГ/ 219 /двеста и деветнадесет/ кв.м и
помощ. помещения 96 /деветдесет и шест/ кв.м - съборени

19

Нива с площ 45.000 /четиридесет и пет/ дка
трета категория

Нива с площ 50.000 дка
трета категория

Пасище, мера с площ 172.772 /сто седемдесет и два дка седемстотин
седемдесет и два кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 940 /деветстотин и четиридесет/ кв.м

7А

Дворно място с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м

7А

Дворно място с площ 770 /седемстотин и седемдесет/ кв.м

7А

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

7А

Дворно място с площ 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м

14

Дворно място с площ 520 /петстотин и двадесет/ кв.м - 0.4126 ид.ч. от УПИ №V85, цялото с площ 1260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв.м

11

Дворно място с площ 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

7

Дворно място с площ 1 410 /хиляда четиристотин и десет/ кв.м

7

Дворно място с площ 1 350 /хиляда триста и петдесет/ кв.м

7

Дворно място с площ 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м

7

Дворно място с площ 1 470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м

7

Дворно място с площ 1 490 /хиляда четиристотин и деветдесет/ кв.м

7

Дворно място с площ 2 850 /две хиляди осемстотин и петдесет/ кв.м

65

Дворно място с площ 1 480 /хиляда четиристотин и осемдесет/ кв.м

12

Дворно място с площ 1 030 /хиляда и тридесет/ кв.м

34

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

6

Дворно място с площ 1 210 /хиляда двеста и десет/ кв.м

6

Дворно място с площ 1 220 /хиляда двеста и двадесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 1 220 /хиляда двеста и двадесет/

6

Дворно място с площ 1 220 /хиляда двеста и двадесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 1 110 /хиляда сто и десет/ кв.м

6

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 25 /двадесет и пет/ кв.м - 0.0282 ид.ч. от УПИ №ХVІІ-984,
цялото с площ 885 /осемстотин осемдесет и пет/ кв.м

101

Дворно място с площ 830 /осемстотин и тридесет/ кв.м - 0.7546 ид.ч. от УПИ
№ХІ-40 цялото с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

2

Дворно място с площ 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м - 0.8214 ид.ч. от УПИ
№ХІІ-40 цялото с площ 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м

2

Дворно място с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м - 0.6466 ид.ч. от УПИ
№ХІІІ-40 цялото с площ 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ кв.м

2

Дворно място с площ 180 /сто и осемдесет/ кв.м - 0.0604 ид.ч. от УПИ №ІІІ-157
цялото с площ 2980 /две хиляди деветстотин и осемдесет/ кв.м

40

Дворно място с площ 1 050 /хиляда и петдесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 050 /хиляда и шестдесет/ кв.м

Дворно място с площ 520 /петстотин и двадесет/ кв.м

45

Дворно място с площ 970 /деветстотин и седемдесет/ кв.м

11

Дворно място с площ 1 370 /хиляда триста и седемдесет/ кв.м

13

Дворно място с площ 1 235 /хиляда двеста тридесет и пет/ кв.м

11

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

11

Дворно място с площ 830 /осемстотин и тридесет/ кв.м

11

Дворно място с площ 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м

11

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

11

Дворно място с площ 1 245 /хиляда двеста четиридесет и пет/ кв.м

11

Дворно място с площ 1 010 /хиляда и десет/ кв.м

11

Дворно място с площ 1 620 /хиляда шестстотин и двадесет/ кв.м

13

Дворно място с площ 2 000 /две хиляди/ кв.м

15

Дв. място с площ 225 /двеста двадесет и пет/ кв.м - 0.2093 ид.ч. от УПИ №ІІ-62
цялото с площ 1 075 /хиляда седемдесет и пет/ кв.м.
Дв. място с площ 90 /деветдесет/ кв.м - 0.0900 ид.ч от УПИ №ІІІ-62 цялото с
площ 1 000 /хиляда/ кв.м

35

Дворно място с площ 1 360 /хиляда триста и шестдесет/ кв.м - 0.9714 ид.ч от
УПИ №VІІІ-32 цялото с площ 1 400 /хиляда и четиристотин/ кв.м

14

Дв. място с площ 1 415 /хиляда четиристотин и петнадесет/ кв.м - 0.9659 ид.ч от
УПИ №ХVІ-103 цялото с площ 1 465 /хиляда четиристотин шестдесет и пет/ кв.м

18

Дворно място с площ 850/осемстотин и петдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 924 /деветстотин двадесет и четири/ кв.м

3

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

3

Дворно място с площ 980 /деветстотин и осемдесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 465 /хиляда четиристотин шестдесет и пет/ кв.м

23

Дворно място с площ 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 825 /осемстотин двадесет и пет/ кв.м

8

Дворно място с площ 940 /деветстотин и четиридесет/ кв.м

8

Дворно място с площ 680 /шестстотин и осемдесет/ кв.м

8

Дворно място с площ 915 /деветстотин и петнадесет/ кв.м

8

Нива с площ 7.597 /седем декара петстотин деветдесет и седем кв.м./ дка
четвърта категория

Нива с площ 12.026 /дванадесет декара и двадесет и шест кв.м./ дка
четвърта категория

Пуст. необр. земя с площ 10.676 /десет декара шестстотин седемдесет и шест
кв.м./ дка
пета категория

Дворно място с площ 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м

2

Дворно място с площ 1 110 /хиляда сто и десет/ кв.м

2

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

2

Дворно място с площ 1 080 /хиляда и осемдесет/ кв.м

2

Нива с площ 17.856 /седемнадесет декара осемстотин петдесет и шест кв.м./
дка
втора категория

Нива с площ 137.188 /сто тридесет и седем декара сто осемдесет и осем кв.м./
дка
втора категория

Пуст. необр. земя с площ 6.577 /шест декара петстотин седемдесет и седем
кв.м./ дка
трета категория

Пуст. необр. земя с площ 50.061 /петдесет декара шестдесет и един кв.м./ дка
трета категория

Пуст. необр. земя с площ 7.383 /седем декара триста осемдесет и три кв.м./
дка
трета категория

Дворно място с площ 810 /осемстотин и десет/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

17

Дворно място с площ 660 /шестотин и шестдесет/ кв.м

7

Дворно място с площ 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м

7

Дворно място с площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м

7

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м

7

Дворно място с площ 1 175 /хиляда сто седемдесет и пет/ кв.м

7

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

7

Дв. място с площ 90 /деветдесет/ кв.м - 0.1406 ид.ч от УПИ №VІІІ-2167 цялото с
площ 640 /шестстотин и четиридесет/ кв.м

125

Дворно място с площ 1 320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м

22

Дв. място с площ 440 /четиристотин и четиридесет/ кв.м - 0.2933 ид.ч от УПИ
№ХІІ-141 цялото с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

1

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м.

3

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 860 /осемстотин и шестдесет/кв.м

3

Дворно място с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 080 /хиляда и осемдесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 400 /хиляда и четиристотин/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 275 /хиляда двеста седемдесет и пет/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 215 /хиляда двеста и петнадесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 805 /хиляда осемстотин и пет/ кв.м.

15

Дворно място с площ 1 955 /хиляда деветстотин петдесет и пет/ кв.м

15

Дворно място с площ 2 365 /две хиляди триста шестдесет и пет/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 560 /хиляда петстотин и шестдедет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 335 /хиляда триста тридесет и пет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 020 /хиляда и двадесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 610 /хиляда шестстотин и десет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 080 /хиляда и осемдесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 585 /хиляда петстотин осемдесет и пет/ кв.м

17

Дворно място с площ 2 480 /две хиляди четиристотин и осемдесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 400 /хиляда и четиристотин/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 1 290 /хиляда двеста и деветдесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 1 440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ кв.м

2

Дворно място с площ 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/ кв.м

2

Полумасивна сграда със ЗП 42.15 /четиридесет и две цяло и петнадесет/ кв.м
Дворно място с площ 2 320 /две хиляди триста и двадесет/ кв.м

31

Дворно място с площ 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 150 /хиляда сто и петдесет/ кв.м

31

Стопански двор с площ 14.644 /четиринадесет декара шестстотин
четиридесет и четири/ дка
трета категория
Стопански двор с площ 2.949 /два декара деветстотин четиридесет и девет
кв.м./ дка
трета категория

Изградено торище с площ 22.429 /двадесет и два декара четиристотин
двадесет и девет кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

10

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

10

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

10

Дворно място с площ 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м

10

Дворно място с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

10

Дворно място с площ 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ кв.м

33

Дворно място с площ 190 /сто и деветдесет/ кв.м - 0.1284 ид.ч. от УПИ №ІХ-59,
цялото с площ 1 480 /хиляда четиристотин и осемдесет/ кв.м

11

Нива с площ 14.000 /четиринадесет/ дка
трета категория

Водонапорна кула със ЗП 24 /двадесет и четири/ кв.м
Дворно място с площ 120 /сто и двадесет/ кв.м

84

Дворно място с площ 915 /деветстотин и петнадесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 835 /осемстотин тридесет и пет/ кв.м

28

Дворно място с площ 875 /осемстотин седемдесет и пет/ кв.м

28

Дворно място с площ 825 /осемстотин двадесет и пет/ кв.м

28

Дворно място с площ 825 /осемстотин двадесет и пет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 175 /хиляда сто седемдесет и пет/ кв.м

28

Дворно място с площ 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 185 /хиляда сто осемдесет и пет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 130 /хиляда сто и тридесет/ кв.м

28

Сел. стоп. летище с площ 135.030 /сто тридесет и пет декара и тридесет
кв.м./ дка

Дворно място с площ 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 600 /хиляда и шестстотин/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 640 /хиляда шестстотин и четиридесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 390 /хиляда триста и деветдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 570 /хиляда петстотин и седемдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 480 /хиляда четиристотин и осемдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 570 /хиляда петстотин и седемдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 330 /триста и тридесет/ кв.м - 0.0641 ид.ч. от УПИ №VІІ142, цялото с площ 5 150 /пет хиляди сто и петдесет/ кв.м

20Б

Дворно място с площ 2 580 /две хиляди петстотин и осемдесет/ кв.м

37

Дворно място с площ 2 530 /две хиляди петстотин и тридесет/ кв.м

37

Дворно място с площ 2 830 /две хиляди осемстотин и тридесет/ кв.м

37

Дворно място с площ 2 680 /две хиляди шестстотин и осемдесет/ кв.м

37

Дворно място с площ 2 500 /две хиляди и петстотин/ кв.м

37

Дворно място с площ 2 540 /две хиляди петстотин и четиридесет/ кв.м

37

Дворно място с площ 1 115 /хиляда сто и петнадесет/ кв.м

37

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

37

Дворно място с площ 1 275 /хиляда двеста седемдесет и пет/ кв.м

37

Дворно място с площ 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м

37

Терен за силаж с площ 17.207 /седемнадесет дка двеста и седем кв.м./ дка
трета категория

Пуст. необр. земя с площ 566.321 /петстотин шестдесет и шест дка триста
двадесет и един кв.м./ дка
десета категория

Нива с площ 6.423 /шест дка четиристотин двадесет и три кв.м./ дка
четвърта категория

Нива с площ 1.174 /един дка сто седемдесет и четири кв.м./ дка
четвърта категория

Нива с площ 1.599 /един дка петстотин деветдесет и десет/ дка
четвърта категория

Дворно място с площ 730 /седемстотин и тридесет/ кв.м - 0.4650 ид.ч от УПИ
№ХVІІІ-436 цялото с площ 1 570 /хиляда петстотин и седемдесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 1 220 /хиляда двеста и двадесет/ кв.м

78

Дворно място с площ 2 205 /две хиляди двеста и пет/ кв.м

78

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

78

Дворно място с площ 2 740 /две хиляди седемстотин и четиридесет/ кв.м

78

Полумасивна сграда със ЗП 185.10 /сто осемдесет и пет цяло и десет/ кв.м, год.
на построяване 1968 г. и Дворно място с площ 2 520 /две хиляди петстотин и
двадесет/ кв.м

78

Нива с площ 11.000 /единадесет/ дка
четвърта категория

Нива с площ 4.475 /четири дка четиристотин седемдесет и пет кв.м./ дка
четвърта категория

Нива с площ 5.952 /пет декара деветстотин петдесет и два кв.м./ дка
четвърта категория

Дворно място с площ 510 /петстотин и десет/ кв.м

9

Храсти с площ 11.455 /единадесет дка четиристотин петдесет и пет кв.м./ дка
седма категория

Храсти с площ 25.537 /двадесет и пет дка петстотин тридесет и седем/ дка
седма категория

Дв. място с площ 45 /четиридесет и пет/ кв.м - 0.0180 ид.ч от УПИ №ІХ-10
цялото с площ 2 500 /две хиляди и петстотин/ кв.м

6

Дворно място с площ 210 /двеста и десет/ кв.м

64

Дворно място с площ 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м

111

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м

76

Дворно място с площ 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м

118

Дворно място с площ 2 100 /две хиляди и сто/ кв.м

19

Дворно място с площ 2 300 /две хиляди и триста/ кв.м

36

Дворно място с площ 2 080 /две хиляди и осемдесет/ кв.м

36

Дворно място с площ 2 400 /две хиляди и четиристотин/ кв.м

36

Дворно място с площ 2 590 /две хиляди петстотин и деветдесет/ кв.м

36

Дворно място с площ 2 390 /две хиляди триста и деветдесет/ кв.м

36

Дворно място с площ 2 230 /две хиляди двеста и тридесет/ кв.м

36

Дворно място с площ 1 170 /хиляда сто и седемдесет/ кв.м

36

Дворно място с площ 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ кв.м

36

Дворно място с площ 1 155 /хиляда сто петдесет и пет/ кв.м

36

Дворно място с площ 1 020 /хиляда и двадесет/ кв.м

36

Дв. място с площ 610 /шестотин и десет/ кв.м - 0.2891 ид.ч от ПИ №2106
цялото с площ 2 110 /две хиляди сто и десет/ кв.м

Дв. място с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м - 0.5357 ид.ч от УПИ №ХІІІ165 цялото с площ 1400 /хиляда и четиристотин/ кв.м

3А

Дв. място с площ 393 /триста деветдесет и три/ кв.м

4

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

2

Дворно място с площ 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 550 /петстотин и петдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 510 /петстотин и десет/ кв.м

22

Дворно място с площ 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 500 /петстотин/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 040 /хиляда и четиридесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 360 /хиляда триста и шестдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 35 /тридесет и пет/ кв.м - 0.0236 ид.ч от УПИ №ХХVІІІ-121
цялото с площ 1 480 /хиляда четиристотин и осемдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 170 /сто и седемдесет/ кв.м - 0.0895ид.ч от УПИ №ХХVІІ121 цялото с площ 1 900 /хиляда и деветстотин/ кв.м

22

Дворно място с площ 830 /осемстотин и тридесет/ кв.м - 0.4560ид.ч от УПИ №ІІ95 цялото с площ 1 820 /хиляда осемстотин и двадесет/ кв.м

14

Дворно място с площ 130 /сто и тридесет/ кв.м - 0.1294ид.ч от УПИ №І-451
цялото с площ 1 005 /хиляда и пет/ кв.м

34

Друга селскостопанска територия - утаител с площ 51.626 /петдесет и един
декара шестстотин двадесет и шест кв.м./ дка
трета категория
Друга селскост. територия с площ 135.030 /сто тридесет и пет дка и тридесет
кв.м./ дка

Земеделска земя с площ 28.848 /двадесет и осем дка осемстотин четиридесет
и осем кв.м./дка
трета категория

Земеделска земя с площ 0.202 /нула декара двеста и два кв.м./ дка
трета категория

Земеделска земя с площ 17.051 /седемнадесет декара петдесет и един кв.м./
дка
трета категория

Дворно място с площ 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м - 0.4487 ид.ч от УПИ
№ХІ-284 цялото с площ 2 630 /две хиляди шестстотин и тридесет/ кв.м

20

Дв.място с площ 1 640 /хиляда шестстотин и четиридесет/ кв.м - 0.5775ид.ч от
УПИ №ХХ-163 цялото с площ 2 840 /две хиляди осемстотин и четиридесет/ кв.м

11

Дворно място с площ 3 754 /три хиляди седемстотин петдесет и четири/ кв.м

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

26

Дворно място с площ 3 730 /три хиляди седемстотин и тридесет/ кв.м - 0.4494
ид.ч. от УПИ №І, целият с площ 8300 /осем хиляди и триста/ кв.м

81

Дворно място с площ 270 /двеста и седемдесет/ кв.м - 0.0429 ид.ч. от УПИ №ІІІ98, целият с площ 6290 /шест хиляди двеста и деветдесет/ кв.м

16

Дворно място с площ 70 /седемдесет/ кв.м - 0.1167 ид.ч. от УПИ №ІХ-882,
целият с площ 600 /шестстотин/ кв.м

111

Земед. земя с НТП Водоем с площ 0.504 /нула декара петстотин и четири кв.м./ Учредяване на
дка
сервитут с договор
№257/09.06.2008г. на
"Водоснабдяване и
Канализация" ЕООД
гр.Добрич.

Пуст.необр. земя с площ 22.061 /двадесет и два декара и шестдесет и един
кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 1 010 /хиляда и десет/ кв.м

16

Дворно място с площ 990 /деветстотин и деветдесет/ кв.м

16

Дв. място с площ 335 /триста тридесет и пет/ кв.м - 0.4653 ид.ч от УПИ №Vобщ., цялото с площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м

15

Дв. място с площ 265 /двеста шестдесет и пет/ кв.м - 0.1456 ид.ч от УПИ №V276, цялото с площ 1820 /хиляда осемстотин и двадесет/ кв.м

77

Дв. място с площ 35 /тридесет и пет/ кв.м - 0.0236 ид.ч от УПИ №ХІV-262,
цялото с площ 1 480 /хиляда четиристотин и осемдесет/ кв.м

23

Дворно място с площ 805 кв.м

15

Дворно място с площ 910 /деветстотин и десет/ кв.м

15

Дворно място с площ 825 /осемстотин двадесет и пет/ кв.м

15

Дворно място с площ 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 835 /осемстотин тридесет и пет/ кв.м

15

Дв. място с площ 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м - 0.0171 ид.ч от УПИ
№VІІІ, цялото с площ 24 527 /двадесет и четири хиляди петстотин двадесет и
седем/ кв.м

33

Дв. място с площ 685 /шестстотин осемдесет и пет/ кв.м - 0.4910 ид.ч от УПИ
№ІІ-308, цялото с площ 1 395 /хиляда триста деветдесет и пет/ кв.м

20

Дворно място с площ 655 /шестстотин петдесет и пет/ кв.м

20

Дворно място с площ 705 /седемстотин и пет/ кв.м

20

Дворно място с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м

20

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

20

Дворно място с площ 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м

20

Нива с площ 47.728 /четиридесет и седем декара седемстотин двадесет и осем
кв.м./ дка
трета категория

Нива с площ 18.539 /осемнадесет декара петстотин тридесет и девет/ дка
втора категория

Дворно място с площ 240 /двеста и четиридесет/ кв.м - 0.0533 ид.ч. от целият с
площ 4500 /четири хиляди и петстотин/ кв.м

Дворно място с площ 530 /петстотин и тридесет/ кв.м

43

Пасище, мера с площ 6.587 /шест декара петстотин осемдесет и седем кв.м./
дка
трета категория

Пасище, мера с площ 11.979 /единадесет декара деветстотин седемдесет и
девет кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 4 080 /четири хиляди и осемдесет/ кв.м

153

Дворно място с площ 17 410 /седемнадесет хиляди четиристотин и десет/ кв.м 0.6637 ид.ч от УПИ №ХХІV, цялото с площ 26 230 /двадесет и шест хиляди
двеста и тридесет/ кв.м

153

Дворно място с площ 50 500 /петдесет хиляди и петстотин/ кв.м

Дворно място с площ 2 000 /две хиляди/ кв.м

Пасище, мера с площ 74.924 /седемдесет и четири декара деветстотин
двадесет и четири кв.м./ дка
трета категория

Нива с площ 18.849 /осемнадесет декара осемстотин четиридесет и девет/ дка
трета категория

154а

Дв. място с площ 410 /четиристотин и десет/ кв.м - 0.6356 ид.ч от УПИ №ХІІІобщ., цялото с площ 645 /шестстотин четиридесет и пет/ кв.м

22

Дворно място с площ 2 530 /две хиляди петстотини тридесет/ кв.м

77

Ателие-фотостудио в партерния етаж на бл.№1, жк "Ал.Димитров", със ЗП
152.50 /сто петдесет и две цяло и петдесет/ кв.м, общи части от блока 16.33
/шестнадесет цяло и тридесет и три/ кв.м

61

Дворно място с площ 610 /шестстотин и десет/ кв.м - 0.7134 ид.ч от УПИ №ІХобщ., цялото с площ 855 /осемстотин петдесет и пет/ кв.м

21

Дв.място с площ 320 /триста и двадесет/ кв.м-0.4444 ид.ч от УПИ№ІІІ-общ.,
цялото с площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м
Дв.място с площ 150 /сто и петдесет/ кв.м - 0.1923 ид.ч от УПИ№ІV-53, цялото с
площ 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м
Дв.място с площ 15 /петнадесет/ кв.м - 0.0188 ид.ч от УПИ №V-53, цялото с
площ 800 /осемстотин/ кв.м

11

Дворно място с площ 910 /деветстотин и десет/ кв.м

21

Дворно място с площ 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м - 0.4211 ид.ч от УПИ
№ІІІ-общ., цялото с площ 1330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

21

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

33

Дворно място с площ 700 /седемстотин/ кв.м

11

Дворно място с площ 700 /седемстотин/ кв.м

11

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

11

Дворно място с площ 680 /шестстотин и осемдесет/ кв.м - 0.6939 ид.ч от УПИ
№VІІ-общ., цялото с площ 980 /деветстотин и осемдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 610 /шестстотин и десет/ кв.м - 0.6162 ид.ч от УПИ №ІVобщ., цялото с площ 990 /деветстотин и десет/ кв.м

22

Дворно място с площ 490 /четиристотин и деветдесет/ кв.м - 0.9245 ид.ч от
УПИ №VІІ-общ., цялото с площ 530 /петстотин и тридесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 370 /триста и седемдесет/ кв.м - 0.5522 ид.ч от УПИ №VІІІобщ., цялото с площ 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/ кв.м

20

Дворно място с площ 550 /петстотин и петдесет/ кв.м

23

Дворно място с площ 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м

23

Дворно място с площ 590 /петстотин и деветдесет/ кв.м

23

Дворно място с площ 145 /сто четиридесет и пет/ кв.м - 0.0895 ид.ч от УПИ
№VІ-44, цялото с площ 1 620 /хиляда шестстотин и двадесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м

30

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

30

Дворно място с площ 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м

30

Дворно място с площ 855 /осемстотин петдесет и пет/ кв.м

30

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

30

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

30

Дворно място с площ 855 /осемстотин петдесет и пет/ кв.м

30

Дворно място с площ 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м

30

Дворно място с площ 1 630 /хиляда шестстотин и тридесет/ кв.м

19

Дворно място с площ 510 /петстотин и десет/ кв.м - 0.4554 ид.ч от УПИ №Іобщ., цялото с площ 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м - 0.8485 ид.ч от УПИ
№І-общ., цялото с площ 1 320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 60 /шестдесет/ кв.м - 0.0451 ид.ч от УПИ №V-133, цялото
с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 60 /шестдесет/ кв.м - 0.0451 ид.ч от УПИ №VІІ-133,
цялото с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 280 /двеста и осемдесет/ кв.м - 0.2105 ид.ч от УПИ №VІІІ133, цялото с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 90 /деветдесет/ кв.м - 0.0744 ид.ч от УПИ №ІХ-133,
цялото с площ 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 20 /двадесет/ кв.м - 0.0150 ид.ч от УПИ №ХІІ-133, цялото
с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1160 /хиляда сто и шестдесет/ кв.м - 0.4854 ид.ч от УПИ
№VІ-7, цялото с площ 2390 кв.м

2

Дворно място с площ 140 /сто и четиридесет/ кв.м - 0.0533 ид.ч от УПИ №ХІ191, цялото с площ 2625 /две хиляди шестстотин двадесет и пет/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 560 /хиляда петстотин и шестдесет/ кв.м

21

Едноетажна полумасивна сграда /бивше училище, ЦДГ/ със ЗП 135 /тридесет и
пет/ кв.м и Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 1 580 /хиляда петстотин и осемдесет/ кв.м

136

Дворно място с площ 280 /двеста и осемдесет/ кв.м - 0.4242 ид.ч от ПИ №2149,
цялото с площ 660 /шестстотин и шестдесет/ кв.м
Дворно място с площ 400 /четиристотин/ кв.м - 0.0756 ид.ч от ПИ №2148,
цялото с площ 5 290 /пет хиляди двеста и деветдесет/ кв.м

Дворно място с площ 1 102 /хиляда сто и два/ кв.м - 0.3059 ид.ч от ПИ №2150,
цялото с площ 3 603 /три хиляди шестстотин и три/ кв.м

Дворно място с площ 924 /деветстотин двадесет и четири/ кв.м - 0.1259 ид.ч от
ПИ №2146, цялото с площ 7 337 /седем хиляди триста тридесет и седем/ кв.м
Дворно място с площ 1 800 /хиляда и осемстотин/ кв.м

26

Дворно място с площ 1 700 /хиляда и седемстотин/ кв.м

26

Дворно място с площ 1 440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ кв.м

26

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

26

Дворно място с площ 600 /шестстотин/ кв.м - 0.5357ид.ч от УПИ№ХІІобщ.,
цялото с площ 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м

12

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

9

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

13

Дворно място с площ 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ кв.м

13

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

13А

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

13А

Дворно място с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м

13А

Дворно място с площ 1 420 /хиляда четиристотин и двадесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 560 /хиляда петстотин и шестдесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 310 /хиляда триста и десет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 010 /хиляда и десет/ кв.м - 0.9395ид.ч от УПИ№ХІ-общ.,
цялото с площ 1 075 /хиляда седемдесет и пет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 400 /хиляда и четиристотин/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 945 /деветстотин четиридесет и пет/ кв.м

3

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

3

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

3

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

3

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

3

Дворно място с площ 900 /деветстотин/ кв.м

3

Дворно място с площ 700 /седемстотин/ кв.м

5

Дворно място с площ 700 /седемстотин/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м

14

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

14

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

14

Дворно място с площ 740 /седемстотин и четиридесет/ кв.м

68

Дворно място с площ 1 950 /хиляда деветстотин и петдесет/ кв.м

11

Дворно място с площ 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м

8

Дворно място с площ 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м

8

Дворно място с площ 650 /шестстотин и петдесет/ кв.м

8

Дворно място с площ 955 /деветстотин петдесет и пет/ кв.м

72

Дворно място с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м - 0.5790 ид.ч от УПИ №V-общ.,
цялото с площ 1 900 /хиляда и деветстотин/ кв.м

2

Дворно място с площ 1 185 /хиляда сто осемдесет и пет/ кв.м - 0.6890 ид.ч от
УПИ №ХVІ-общ., цялото с площ 1 720 /хиляда седемстотин и двадесет/ кв.м

2

Дворно място с площ 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м - 0.4105 ид.ч от УПИ
№ХІV-общ., цялото с площ 1 900 /хиляда и деветстотин/ кв.м

2

Дворно място с площ 1 060 /хиляда и шестдесет/ кв.м - 0.8154 ид.ч от УПИ
№ХІІІ-общ., цялото с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

2

Дворно място с площ 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ кв.м - 0.8857 ид.ч от
УПИ №ХІІ-общ., цялото с площ 1 750 /хиляда седемстотин и петдесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 680 /шестстотин и осемдесет/ кв.м - 0.3350 ид.ч от УПИ
№ХVІІ-общ., цялото с площ 2 030 /две хиляда и тридесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м - 0.8105 ид.ч от УПИ
№ІV-общ., цялото с площ 765 /седемстотин шестдесет и пет/ кв.м

3

Дворно място с площ 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м - 0.2500 ид.ч от УПИ
№VІІ-общ., цялото с площ 1 840 /хиляда осемстотин и четиридесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 240 /двеста и четиридесет/ кв.м - 0.2807 ид.ч от УПИ
№ХІІІ-общ., цялото с площ 855 /осемстотин петдесет и пет/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 560 /хиляда петстотин и шестдесет/ кв.м - 0.8083 ид.ч
от УПИ №ІV-общ., цялото с площ 1 930 /хиляда деветстотин и тридесет/ кв.м

8

Дворно място с площ 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м - 0.5043 ид.ч от УПИ
№І-общ., цялото с площ 1 170 /хиляда сто и седемдесет/ кв.м

4

Дворно място с площ 1 230 /хиляда двеста и тридесет/ кв.м - 0.9762 ид.ч от
УПИ №VІІ-общ., цялото с площ 1 260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв.м

4

Дворно място с площ 1 530 /хиляда петстотин и тридесет/ кв.м - 0.8596 ид.ч от
УПИ №VІІІ-общ., цялото с площ 1 780 /хиляда седемстотин и осемдесет/ кв.м

4

Дворно място с площ 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м - 0.7261 ид.ч от
УПИ №Х-общ., цялото с площ 1 570 /хиляда петстотин и седемдесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

34

Дворно място с площ 1 610 /хиляда шестстотин и десет/ кв.м

25

Дворно място с площ 1 700 /хиляда и седемстотин/ кв.м

Дворно място с площ 410 /четиристотин и десет/ кв.м

34А

Дворно място с площ 1 350 /хиляда триста и петдесет/ кв.м

34

Дворно място с площ 2 910 /две хиляди деветстотин и десет/ кв.м и
Полумасивна сграда със ЗП 126 /сто двадесет и шест/ кв.м, построена 1940 г.

34

Дворно място с площ 830 /осемстотин и тридесет/ кв.м

34

Дворно място с площ 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

31

Полумасивна сграда /бивша библиотека/ със ЗП 75 /седемдесет и пет/ кв.м и
Дворно място с площ 610 /шестстотин и десет/ кв.м

31

Дворно място с площ 2 860 /две хиляди осемстотин и шестдесет/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 270 /хиляда двеста и седемдесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 270 /хиляда двеста и седемдесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 430 /хиляда четиристотин и тридесет/ кв.м

4

Дворно място с площ 1 720 /хиляда седемстотин и двадесет/ кв.м

4

Дворно място с площ 1 880 /хиляда осемстотин и осемдесет/ кв.м

4

Дворно място с площ 2 000 /две хиляди/ кв.м

4

Дворно място с площ 965 /деветстотин шестдесет и пет/ кв.м

19

Дворно място с площ 1 170 /хиляда сто и седемдесет/ кв.м

19

Дворно място с площ 1 560 /хиляда петстотин и шестдесет/ кв.м

19

Дворно място с площ 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м

19

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 320 /хиляда триста и двеста/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 210 /хиляда двеста и десет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

30А

Дворно място с площ 995 /деветстотин деветдесет и пет/ кв.м

5

Дворно място с площ 940 /деветстотин и четиридесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

5

Дворно място с площ 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м

5

Дворно място с площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 440 /четиристотин и четиридесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

24

Дворно място с площ 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 790 /седемстотин и деветдесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 885 /осемстотин осемдесет и пет/ кв.м

24

Дворно място с площ 685 /шестстотин осемдесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 740 /седемстотин и четиридесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 725 /седемстотин двадесет и пет/ кв.м

24

Дворно място с площ 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м

25

Дворно място с площ 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м

25

Дворно място с площ 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м

25

Дворно място с площ 940 /деветстотин и четиридесет/ кв.м

25

Дворно място с площ 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м

25

Дворно място с площ 945 /деветстотин четиридесет и пет/ кв.м

25

Дворно място с площ 2 340 /две хиляди триста и четиридесет/ кв.м

25

Дворно място с площ 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м

25

Дворно място с площ 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м

25

Дворно място с площ 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м

25

Др. сел. ст. територия с площ 21.277 /двадесет и един декара двеста
седемдесет и седем кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 1 845 /хиляда осемстотин четиридесет и пет/ кв.м - 0.4584
ид.ч от
УПИ №ІХ-310, цялото с площ 4 025 /четири хиляди двадесет и пет/ кв.м

23

Дворно място с площ 1 340 /хиляда триста и четиридесет/ кв.м

23

Дворно място с площ 1 090 /хиляда и деветдесет/ кв.м

23

Дворно място с площ 2 345 /две хиляди триста четиридесет и пет/ кв.м

Дворно място с площ 765 /седемстотин шестдесет и пет/ кв.м

Договор за
23
продажба:
№24/16.02.2012г.
Купувач: "Крес2007"ЕООД гр.Варна,
жк."Бриз юг-2" №259

11

Изоставена нива с площ 100.056 /сто декара и петдесет и шест кв.м./ дка
шеста категория

Дворно място с площ 1 375 /хиляда триста седемдесет и пет/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

8

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

8

Дворно място с площ 1 150 /хиляда сто и петдесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 460 /хиляда четиристотин и шестдесет/ кв.м

18

Дворно място с площ 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/ кв.м

20

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

20

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

20

Дворно място с площ 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м

20

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 1 170 /хиляда сто и седемдесет/ кв.м

9

Дворно място с площ 1 220 /хиляда двеста и двадесет/ кв.м

9

Дворно място с площ 1 370 /хиляда триста и седемдесет/ кв.м

9

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

9

Дворно място с площ 1 440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ кв.м

16

Дворно място с площ 1 320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м

16

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

16

Дворно място с площ 1 560 /хиляда петстотин и шестдесет/ кв.м

16

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 010 /хиляда и десет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

12

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

51

Дворно място с площ 2 890 /две хиляди осемстотин и деветдесет/ кв.м

86

Масивна административна сграда със ЗП 178 /сто седемдесет и осем/ кв.м, 2
етажа, построена 1931 г. и дворно място с площ 640 /шестстотин и
четиридесет/ кв.м

85

Дворно място с площ 1 190 кв.м

Хамбар със ЗП 64 /шестдесет и четири/ кв.м

26

Дворно място с площ 675 /шестстотин седемдесет и пет/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 480 /хиляда четиристотин и осемдесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м - 0.3000 ид.ч от УПИ
№ІІІ-287, цялото с площ 2 100 /две хиляди и сто/ кв.м

38

Дворно място с площ 2 600 /две хиляди и шестстотин/ кв.м

151

Дворно място с площ 907 /деветстотин и седем/ кв.м - 0.0897 ид.ч от УПИ №ІІ286, цялото с площ 10 110 /десет хиляди сто и десет/ кв.м

38

Дворно място с площ 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м.

63

Дворно място с площ 2 440 /две хиляди четиристотин и четиридесет/ кв.м.

4

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

4

Полумасивна сграда /кладенец/ и дворно място с площ 660 /шестстотин и
шестдесет/ кв.м

4

Друга сел. ст. територия с площ 0.312 /нула декара триста и дванадесет
кв.м./дка
седма категория
Дворно място с площ 1 076 /хиляда седемдесет и шест/ кв.м - 0.1210 ид.ч от
цялото с площ 8 890 /осем хиляди осемстотин и деветдесет/ кв.м

Дворно място с площ 1 355 /хиляда триста петдесет и пет/ кв.м - 0.0584 ид.ч от
УПИ №ХVІІІ-120, цялото с площ 23 220 /двадесет и три хиляди двеста и
двадесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 13 270 /тринадесет хиляди двеста и седемдесет/ кв.м

35

Дворно място с площ 1 220 /хиляда двеста и двадесет/ кв.м

10

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м

20

Дворно място с площ 1 270 /хиляда двеста и седемдесет/ кв.м и полумасивна
едноетажна сграда /бивша здравна служба/ със ЗП 108 /сто и осем/ кв.м,
построена 1939 г.

10

Дворно място с площ 1 074 /хиляда седемдесет и четири/ кв.м - 0.2271 ид.ч от
УПИ №ХІV, цялото с площ 4 729 /четири хиляди седемстотин двадесет и девет/
кв.м

21

Дворно място с площ 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м - 0.2309 ид.ч от УПИ
№ХVІІІ, цялото с площ 3 984 /три хиляди деветстотин осемдесет и четири/ кв.м

21

Дворно място с площ 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м -0.2347 ид.ч от УПИ
№ХХV, цялото с площ 3 920 /три хиляди деветстотин и двадесет/ кв.м

21

Лозе с площ 9.250 /девет декара двеста и петдесет кв.м./ дка
трета категория

Лозе с площ 4.500 /четири декара и петстотин кв.м./ дка
трета категория

Лозе с площ 1.001 /един декара и един кв.м./ дка
трета категория

Лозе с площ 2.000 /два/ дка
трета категория

Лозе с площ 6.315 /шест декара триста и петнадесет кв.м./ дка
трета категория

Лозе с площ 1.741 /един декар седемстотин четиридесет и един кв.м./ дка
трета категория

Лозе с площ 30.986 /тридесет декара деветстотин осемдесет и шест кв.м./
дка
втора категория

Лозе с площ 82.151 /осемдесет и два декара сто петдесет и един кв.м./ дка
трета категория

Храсти с площ 63.185 /шестдесет и три декара сто осемдесет и пет кв.м./дка
пета категория

Пуст.необр. земя с площ 10.619 /десет декара шестстотин и деветнадесет
кв.м./ дка

Пуст.необр. земя с площ 1.591 /един декара петстотин деветдесет и един
кв.м./ дка
Пуст.необр. земя с площ 1.248 /един декар двеста четиридесет и осем кв.м./
дка
Пуст.необр. земя с площ 1.946 /един декар деветстотин четиридесет и шест
кв.м./ дка
Пуст.необр. земя с площ 5.195 /пет декара сто деветдесет и пет кв.м./ дка

Пуст.необр. земя с площ 58.643 /петдесет и осем декара шестстотин
четиридесет и три кв.м./ дка

Пуст.необр. земя с площ 3.483 /три декара четиристотин осемдесет и три
кв.м./ дка
трета категория
Пуст. необр. земя с площ 0.394 /нула декара триста деветдесет и четири
кв.м./ дка
трета категория
Пуст. необр. земя с площ 0.684 /нула декара шестстотин осемдесет и четири
кв.м./ дка
трета категория
Храсти с площ 16.499 /шестнадесет декара четиристотин деветдесет и девет
кв.м./ дка
трета категория
Пуст. необр. земя с площ 10.466 /десет декара четиристотин шестдесет и
шест кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 11.541 /единадесет декара петстотин четиридесет и
един кв.м./ дка
Пуст. необр. земя с площ 7.014 /седем декара и четиринадесет кв.м./ дка
Пуст. необр. земя с площ 1.507 /един декар петстотин и седем кв.м./ дка
Пуст. необр. земя с площ 4.155 /четири декара сто петдесет и пет кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 2.966 /два декара деветстотин шестдесет и шест
кв.м./ дка
Пуст. необр. земя с площ 31.286 /тридесет и един декара двеста осемдесет и
шест кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 20.654 /двадесет декара шестстотин петдесет и
четири кв.м./ дка

Храсти с площ 20.654 /двадесет декара шестстотин петдесет и четири кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 19.384 /деветнадесет декара триста осемдесет и
четири кв.м./ дка
Пуст. необр. земя с площ 11.855 /единадесет декара осемстотин петдесет и
пет кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 6.127 /шест декара сто двадесет и седем кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 72.569 /седемдесет и два декара петстотин
шестдесет и девет кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 25.158 /двадесет и пет декара сто петдесет и осем
кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 5.394 /пет декара триста деветдесет и четири кв.м./
дка

Пуст. необр. земя с площ 12.155 /дванадесет декара сто петдесет и пет кв.м./
дка

Пуст. необр. земя с площ 25.345 /двадесет и пет декара триста четиридесет и
пет кв.м./ дка

Др. посевна площ - 7.633 /седем декара шестстотин тридесет и три кв.м./ дка
трета категория
Др. посевна площ - 18.778 /осемнадесет декара седемстотин седемдесет и
осем кв.м./ дка
трета категория

Пуст. необр. земя с площ 37.655 /тридесет и седем декара шестстотин
петдесет и пет кв.м./ дка

Нива /бивше сел.стоп. летище/ с площ 57.947 /петдесет и седем декара
деветстотин четиридесет и седем кв.м./ дка

Бивше торище с площ 15.911 /петнадесет декара деветстотин и единадесет
кв.м./ дка
трета категория

Нива /бивше сел.стоп. летище/ с площ 99.299 /деветдесет и девет декара
двеста деветдесет и девет кв.м./ дка

Нива с площ 14.269 /четиринадесет декара двеста шестдесет и девет кв.м./
дка
трета категория
Нива с площ 38.183 /тридесет и осем декара сто осемдесет и три кв.м./ дка
трета категория
Нива с площ 21.641 /двадесет и един декара шестстотин четиридесет и един
кв.м./ дка
трета категория
Пуст. необр. земя с площ 5.512 /пет декара петстотин и дванадесет кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 11.723 /единадесет декара седемстотин двадесет и
три кв.м./ дка
Пуст. необр. земя с площ 61.161 /шестдесет и един декара сто шестдесет и
един кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 8.233 /осем декара двеста тридесет и три кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 7.270 /седем декара двеста и седемдесет кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 9.162 /девет декара сто шестдесет и два кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 8.280 /осем декара двеста и осемдесет кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 44.084 /четиридесет и четири декара и осемдесет и
четири кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 1.921 /един декар деветстотин двадесет и един кв.м./
дка
Пуст. необр. земя с площ 8.705 /осем декара седемстотин и пет кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 76.033 /седемдесет и шест декара и тридесет и три
кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 7.278 /седем декара двеста седемдесет и осем кв.м./
дка

Пуст. необр. земя с площ 2.798 /два декара седемстотин деветдесет и осем
кв.м./ дка
Пуст. необр. земя с площ 3.185 /три декара сто осемдесет и пет кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 4.685 /четири декара шестстотин осемдесет и пет
кв.м./ дка
Пуст. необр. земя с площ 2.698 /два декара шестстотин деветдесет и осем
кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 11.964 /единадесет декара деветстотин шестдесет и
четири кв.м./ дка

Пуст. необр. земя с площ 56.179 /петдесет и шест декара сто седемдесет и
девет кв.м./ дка

Водочерпеща кула със ЗП 28 /двадесет и осем/ кв.м

Лозе с площ 22.943 /двадесет и два декара деветстотин четиридесет и три
кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 6 584 /шест хиляди петстотин осемдесет и четири/ кв.м

19

Дворно място с площ 1 515 /хиляда петстотин и петнадесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 830 /осемстотин и тридесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 810 /осемстотин и десет/ кв.м

27

Дворно място с площ 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м

27

Нива с площ 31.732 /тридесет и един декара седемстотин тридесет и два
кв.м./ дка
трета категория

Нива с площ 68.267 /шестдесет и осем декара двеста шестдесет и седем
кв.м./ дка
трета категория

Нива с площ 90.815 /деветдесет декара осемстотин и петнадесет кв.м./ дка
трета категория

Нива с площ 9.220 /девет декара двеста и двадесет кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 250 /двеста и петдесет/ кв.м

19

Дворно място с площ 770 /седемстотин и седемдесет/ кв.м - 0.0575 ид.ч от
УПИ №ХІ-47, цялото с площ 13 380 /тринадесет хиляди триста и осемдесет/
кв.м

10

Лозе с площ 38.523 /тридесет и осем декара петстотин двадесет и три кв.м./
дка
трета категория

Лозе с площ 65.936 /шестдесет и пет декара деветстотин тридесет и шест
кв.м./ дка
трета категория
Лозе с площ 615.099 / шестстотин и петнадесет декара деветдесет и девет
кв.м./ дка
трета категория

Пуст.необр. земя с площ 0.456 /нула декара четиристотин петдесет и шест
кв.м./ дка

Дворно място с площ 510 /петстотин и десет/ кв.м

18

Дворно място с площ 400 /четиристотин/ кв.м

18

Дворно място с площ 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м - 0.5414 ид.ч. от УПИ
№ХVІІ-160, цялото с площ 1570 /хиляда петстотин и седемдесет/ кв.м

3А

Дворно място с площ 2 220 /две хиляди двеста и двадесет/ кв.м.

20

Дворно място с площ 2 340 /две хиляди триста и четиридесет/ кв.м.

20

Дворно място с площ 2 295 /две хиляди двеста деветдесет и пет/ кв.м.

20

Дворно място с площ 2 280 /две хиляди двеста и осемдесет/ кв.м.

20

Дворно място с площ 255 /двеста петдесет и пет/ кв.м - 0.1932 ид.ч. от УПИ
№ІV-14, цялото с площ 1 320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м

11

Друга с.с. територия с площ 11.503 /единадесет декара петстотин и три кв.м./
дка
трета категория

Друга с.с. територия с площ 15.308 /петнадесет декара триста и осем
кв.м./дка
трета категория

Друга с.с. територия с площ 3.910 /три декара деветстотин и десет кв.м./дка
трета категория

Друга с.с. територия с площ 6.841 /шест декара осемстотин четиридесет и
един кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 3 088 /три хиляди осемдесет и осем/ кв.м

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

9

Дворно място с площ 805 /осемстотин и пет/ кв.м

9

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

9

Дворно място с площ 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м

9

Дворно място с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м

9

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

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

21

Дворно място с площ 1 440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 2 600 /две хиляди и шестстотин/ кв.м.

12

Дворно място с площ 1 265 /хиляда двеста шестдесет и пет/ кв.м.

40

Дворно място с площ 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м.

40

Дворно място с площ 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м.

40

Дворно място с площ 1 105 /хиляда сто и пет/ кв.м.

40

Автоспирка със ЗП 15 /петнадесет/ кв.м, построена 1986г. и дворно място с
площ 108 /сто и осем/ кв.м

16

Дворно място с площ 1 262 /хиляда двеста шестдесет и два/ кв.м

16

Дворно място с площ 200 /двеста/ кв.м - 0.3125 ид.ч. от УПИ №ІІ-30, цялото с
площ 640 /шестстотин и четиридесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 35 018 /тридесет и пет хиляди и осемнадесет/ кв.м

31

Дворно място с площ 2 241 /две хиляди двеста четиридесет и един/ кв.м

107

Дворно място с площ 7 310 /седем хиляди триста и десет/ кв.м

107

Дворно място с площ 18 231 /осемнадесет хиляди двеста тридесет и един/
кв.м

4

Нива с площ 100.005 /сто декара и пет кв.м./ дка
четвърта категория

Нива с площ 100.000 /сто/ дка
четвърта категория

Нива с площ 100.001 /сто декара и еди кв.м./ дка
четвърта категория

трета категория

Нива с площ 49.999 /четиридесет и девет декара деветстотин деветдесет и
девет кв.м./ дка
трета категория

Нива с площ 89.999 /осемдесет и девет декара деветстотин деветдесет и
девет кв.м./ дка
четвърта категория

Нива с площ 108.644 /сто и осем декара шестстотин четиридесет и четири
кв.м./ дка
трета категория
Нива с площ 90.000 /деветдесет/ дка
трета категория

Нива с площ 70.000 /седемдесет/ дка
трета категория
Нива с площ 99.999 /деветдесет и девет декара деветстотин деветдесет и
девет кв.м./дка
трета категория

Нива с площ 55.677 /петдесет и пет декара шестстотин седемдесет и седем
кв.м./ дка
трета категория
Нива с площ 44.300 /четиридесет и четири декара и триста кв.м./ дка
трета категория

Нива с площ 45.325 /четиридесет и пет декара триста двадесет и пет кв.м./
дка
трета категория
Нива с площ 67.540 /шестдесет и седем декара петстотин и четиридесет
кв.м./ дка
четвърта категория

Нива с площ 95.756 /деветдесет и пет декара седемстотин петдесет и шест
кв.м./ дка
трета категория

Нива с площ 104.244 /сто и четири декара двеста четиридесет и четири
кв.м./дка
четвърта категория

Нива с площ 50.000 /петдесет/ дка
трета категория

Нива с площ 100.000 /сто/ дка
трета категория

Нива с площ 100.001 /сто декара и един кв.м./ дка
трета категория

Нива с площ 100.000 /сто/ дка
трета категория

Нива с площ 114.997/ сто и четиринадесет декара деветстотин деветдесет и
седем кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м - 0.2582 ид.ч от УПИ
№ХІІ-161, цялото с площ 3 370 /три хиляди триста и седемдесет/ кв.м

10

Дворно място с площ 3 277 /три хиляди двеста седемдесет и седем/ кв.м 0.5464 ид.ч от УПИ №VІ, цялото с площ 5 997 /пет хиляди деветстотин
деветдесет и седем/ кв.м

1

Дворно място с площ 9 852 кв.м - 0.8167 ид.ч от УПИ №V, цялото с площ 12
063 /дванадесет хиляди шестдесет и три/ кв.м

1

Дворно място с площ 1 170 /хиляда сто и седемдесет/ кв.м

16

Дворно място с площ 1 190 /хиляда сто и деветдесет/ кв.м

16

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

16

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

16

Дворно място с площ 1 040 /хиляда и четиридесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 060 /хиляда и шестдесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 1 040 /хиляда и четиридесет/ кв.м

17

Дворно място с площ 2 835 /две хиляди осемстотин тридесет и пет/ кв.м

151

Спортен терен с площ 17 054 /седемнадесет хиляди петдесет и четири/ кв.м
Полумасивна срада - съблекалня със ЗП 48 кв.м, построена 1966г.

15

Терен за озеленяване с площ 700 /седемстотин/ кв.м

15

Дворно място с площ 7 065 /седем хиляди шестдесет и пет/ кв.м - 0.8370 ид.ч
от УПИ №ХІ-166, цялото с площ 8 441 /осем хиляди четиристотин четиридесет
и един/ кв.м

31

Дворно място с площ 3 667 /три хиляди шестстотин шестдесет и седем/ кв.м

Дворно място с площ 24 286 /двадесет и четири хиляди двеста осемдесет и
шест/ кв.м

31

С дог.№
104/29.05.2014г.,
имотът е продаден
на ЗП Геновева
Иванова Стоянова,
ЕИК 7607097915,
гр.Добрич.

31

Дворно място с площ 36 /тридесет и шест/ кв.м - 0.0389 ид.ч от УПИ №ХІІІ-1802,
цялото с площ 926 /деветстотин двадесет и шест/ кв.м

56

Дворно място с площ 97 /деветдесет и седем/ кв.м - 0.1019 ид.ч от УПИ №ХІІ1192, цялото с площ 952 /деветстотин петдесет и две/ кв.м

56

Дворно място с площ 6170 /шест хиляди сто и седемдесет/ кв.м.

27

Дворно място с площ 160 /сто и шестдесет/ кв.м - 0.0741 ид.ч от УПИ №VІ-136,
цялото с площ 2 160 /две хиляди сто и шестдесет/ кв.м

25

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 480 /хиляда четиристотин и осемдесет/ кв.м

22

Пуст.необр.земя с площ 62.071 /шестдесет и два декара седемдесет и един
кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 645 /шестстотин четиридесет и пет/ кв.м

22

Дворно място с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 600 /шестстотин/ кв.м

22

Дворно място с площ 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 600 /шестстотин/ кв.м

22

Дворно място с площ 600 /шестстотин/ кв.м

22

Дворно място с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 660 /шестстотин и шестдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 610 /шестстотин и десет/ кв.м

22

Дворно място с площ 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м

22

Дворно място с площ 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 430 /четиристотин и тридесет/ кв.м - 0.2590 ид.ч от УПИ
№V-118, цялото с площ 1 660 /хиляда шестстотин и шестдесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м - 0.2406 ид.ч от УПИ
№VІ-118, цялото с площ 1 870 /хиляда осемстотин и седемдесет/ кв.м

6

Дворно място с площ 600 /шестстотин/ кв.м

6

Дворно място с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

6

Дворно място с площ 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м

98

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

22

Дворно място с площ 1430 /хиляда четиристотин и тридесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 390 /хиляда триста и деветдесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 1 480 /хиляда четиристотин и осемдесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 1 640 /хиляда шестстотин и четиридесет/

22

Дворно място с площ 13 960 /тринадесет хиляди деветстотин и шестдесет/ кв.м

10

Дворно място с площ 1 520 /хиляда петстотин и двадесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м - 0.0620 ид.ч от УПИ №V-44,
цялото с площ 1 370 /хиляда триста и седемдесет/ кв.м

3

Др.посевна площ с площ 8.200 /осем декара и двеста кв.м./ дка
трета категория

Дворно място с площ 1 585 /хиляда петстотин осемдесет и пет/ кв.м - 0.9784
ид.ч от УПИ №ІІІ-44, цялото с площ 1 620 /хиляда шестстотин и двадесет/ кв.м

3

Дворно място с площ 1 400 /хиляда и четиристотин/ кв.м

30

Дворно място с площ 1 370 /хиляда триста и седемдесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1 340 /хиляда триста и четиридесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1350 /хиляда триста и петдесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1340 /хиляда триста и четиридесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1340 /хиляда триста и четиридесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1350 /хиляда триста и петдесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1340 /хиляда триста и четиридесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м.

30

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

30

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

30

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

30

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

30

Дворно място с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м

30

Дворно място с площ 1 080 /хиляда и осемдесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м

27

Дворно място с площ 1 510 /хиляда петстотин и десет/ кв.м.

10А

Дворно място с площ 445 /четиристотин четиридесет и пет/ кв.м

9

Дворно място с площ 1 350 /хиляда триста и петдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

29

Дворно място с площ 1 000 /хиляда/ кв.м

29

Дворно място с площ 990 /деветстотин и деветдесет/ кв.м.

29

Дворно място с площ 980 /деветстотин и осемдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 980 /деветстотин и осемдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 990 /деветстотин и деветдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 990 /деветстотин и деветдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 1000 /хиляда/ кв.м

29

Дворно място с площ 1070 /хиляда и седемдесет/ кв.м.

29

Дворно място с площ 1180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м.

29

Дворно място с площ 1020 /хиляда и двадесет/ кв.м.

29

Дворно място с площ 1000 /хиляда/ кв.м.

29

Дворно място с площ 1000 /хиляда/ кв.м.

29

Дворно място с площ 950 /деветстотин и петдесет/ кв.м.

29

Дворно място с площ 2 300 /две хиляди и триста/ кв.м.

67

Дворно място с площ 2 400 /две хиляди и четиристотин/ кв.м.

67

Дворно място с площ 2 380 /две хиляди триста и осемдесет/ кв.м.

67

Дворно място с площ 30 /тридесет/ кв.м - 0.0261 ид.ч от УПИ №VІ-2168, цялото
с площ 1 150 /хиляда сто и петдесет/ кв.м

125

Дворно място с площ 1 680 /хиляда шестстотин и осемдесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 1 740 /хиляда седемстотин и четиридесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 1240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 1 520 /хиляда петстотин и двадесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 490 /хиляда четиристотин и деветдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

22

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

24

Дворно място с площ 445 /четиристотин четиридесет и пет/ кв.м - 0.3410 ид.ч
от УПИ №ІІ-186, цялото с площ 1 305 /хиляда триста и пет/ кв.м

9

Дворно място с площ 530 /петстотин и тридесет/ кв.м

123

Нежилищна сграда със ЗП 94 /деветдесет и четири/ кв.м и дворно място с
площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м

123

Дворно място с площ 60 /шестдесет/ кв.м - 0.0390 ид.ч от УПИ №ІХ-5, цялото с
площ 1 540 /хиляда петстотин и четиридесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 384/триста осемдесет и четири/ кв.м - 0.2526 ид.ч от
УПИ №Х-2, цялото с площ 1 520 /хиляда петстотин и двадесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 2 860 /две хиляди осемстотин и шестдесет/ кв.м - 0.5885
ид.ч от УПИ №ХVІ-138, цялото с площ 4 860 /четири хиляди осемстотин и
шестдесет/ кв.м

31

Дворно място с площ 1 295 /хиляда двеста деветдесет и пет/ кв.м - 0.0953 ид.ч
от УПИ №VІ, цялото с площ 13 588 /тринадесет хиляди петстотин осемдесет и
осем/ кв.м

27

Спортен терен с площ 17.874 /седемнадесет декара осемстотин седемдесет и
четири/ дка
трета категория
Дворно място с площ 180 /сто и осемдесет/ кв.м - 0.1184 ид.ч. от УПИ №ІV-4,
цялото с площ 1520 /хиляда петстотин и двадесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м.

8

Дворно място с площ 260 /двеста и шестдесет/ кв.м - 0.1745 ид.ч от УПИ №XV1559, цялото с площ 1 490 /хиляда четиристотин и деветдесет/ кв.м

125

Дворно място с площ 3 520 кв.м.

27

Полумасивна сграда със ЗП 406 /четиристотин и шест/ кв.м.

27

Дворно място с площ 500 /петстотин/ кв.м.

1.Сграда ЗП 665/шестстотин шестдесет и пет/кв.м., 1ет,мас.к-ция с носещи
стени и стоманоб.под.к-ции.
2.Сграда ЗП 58/петдесет и осем/кв.м., 1ет,мас.к-ция с носещи стени и
стоманоб.под.к-ции.
3.Сграда ЗП 226/двеста двадесет и шест/кв.м., 2ет,мас.к-ция с носещи стени и
стоманоб.под.к-ции.
4.Сграда ЗП 102/сто и два/кв.м., 1ет,мас.к-ция с носещи стени и стоманоб.под.кции.
5.Сграда ЗП 85/осемдесет и пет/кв.м., 1ет,мас.к-ция с частични
стоманоб.елементи, строени през 1976/1979г. и 1983/1986г.

Дворно място с площ 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м.

45

Дворно място с площ 2750 /две хиляди седемстотин и петдесет/ кв.м.

27

Земеделска земя с НТП "др.посевна площ" с площ 13.723 /тринадесет декара
седемстотин двадесет и три кв.м./ дка, четвърта категория

Земеделска земя с НТП "изоставена нива" с площ 98.227 /деветдесет и осем
декара двеста двадесет и седем кв.м./ дка, трета категория

Дворно място с площ 595 /петстотин деветдесет и пет/ кв.м

32

Дворно място с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м

69

Дворно място с площ 28 /двадесет и осем/ кв.м - 0.0330 ид.ч от УПИ №ХІІ-311,
цялото с площ 848 /осемстотин четиридесет и осем/ кв.м

27

Дворно място с площ 1377 /хиляда триста седемдесет и седем/ кв.м

1

Дворно място с площ 240 /двеста и четиридесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 320 /триста и двадесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 464 /четиристотин шестдесет и четири/ кв.м

1

Дворно място с площ 446/четиристотин четиридесет и шест/ кв.м

1

Дворно място с площ 572 /петстотин седемдесет и два/ кв.м

1

Дворно място с площ 531 /петстотин тридесет и един/ кв.м

1

Дворно място с площ 240 /двеста и четиридесет/ кв.м

1

Дворно място с площ 200 /двеста/ кв.м - 0.25 ид.ч. от УПИ №ХХVІІІ-87, цялото
с площ 800 /осемстотин/ кв.м

65

Дворно място с площ 40 /четиридесет/ кв.м - 0.015ид.ч. от УПИ №ХХV-500,
цялото с площ 2520 /две хиляди петстотин и двадесет/ кв.м

70

Дворно място с площ 680 /шестстотин и осемдесет/ кв.м , ведно с едноетажна
полумасивна сграда със ЗП 54.12 /петдесет и четири цяло и дванадесет/ кв.м

10

Дворно място с площ 1100 /хиляда и сто/ кв.м

4

Дворно място с площ 1000 /хиляда/ кв.м

4

Дворно място с площ 1 025 /хиляда двадесет и пет/ кв.м

4

Дворно място с площ 768 /седемстотин шестдесет и осем/ кв.м, ведно с
построената в него едноетажна сграда за казанджийница с ЗП-44 /четиридесет
и четири/ кв.м

4

Дворно място с площ 1080 /хиляда и осемдесет/ кв.м

4

Дворно място с площ 1015 /хиляда и петнадесет/ кв.м

4

Дворно място с площ 1127 /хиляда сто двадесет и седем/ кв.м

4

Дворно място с площ 20 /двадесет/ кв.м - 0.04ид.ч. от УПИ №VІ-878, цялото с
площ 500 /петстотин/ кв.м

111

Дворно място с площ 170 /сто и седемдесет/ кв.м - 0.0950 ид.ч от УПИ №VІ-142,
цялото с площ 1 790 /хиляда седемстотин и деветдесет/ кв.м

18А

Дворно място с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м - 0.318 ид.ч от УПИ
№Х-142, цялото с площ 2 360 /две хиляди трист аи шестдесет/ кв.м

18А

Дворно място с площ 110 /сто и десет/ кв.м - 0.0688 ид.ч от УПИ №ХІ-142,
цялото с площ 1 600 /хиляда и шестстотин/ кв.м

18А

Дворно място с площ 2650 /две хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 12 670 /дванадесет хиляди шестстотин и седемдесет/
кв.м

21

Дворно място с площ 5 660 /пет хиляди шестстотин и шестдесет/ кв.м

21

Дворно място с площ 2500 /две хиляди и петстотин/ кв.м

22

Дворно място с площ 12 580 /дванадесет хиляди петстотин и осемдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 5 350 /пет хиляди триста и петдесет/ кв.м

22

Дворно място с площ 9 170 /девет хиляди сто и осемдесет/ кв.м, ведно с
построената в него едноетажна масивна сграда със ЗП 311.50 /триста и
единадесет цяло и петдесет/ кв.м.

19

Дворно място с площ 34 /тридесет и четири/ кв.м - 0.1394 ид.ч от УПИ №ХХVІІІ614, цялото с площ 244 /двеста четиридесет и четири/ кв.м

64

Дворно място с площ 12 168 /дванадесет хиляди сто шестдесет и осем/ кв.м

158

Дворно място с площ 29 747 /двадесет и девет хиляди седемстотин
четиридесет и седем/ кв.м.

158

Дворно място с площ 30 750 /тридесет хиляди седемстотин и петдесет/ кв.м.

158

Дворно място с площ 23 425 /двадесет и три хиляди четиристотин двадесет и
пет/ кв.м.

158

Дворно място с площ 8 524 /осем хиляди петстотин двадесет и четири/ кв.м.

158

Дворно място с площ 655 /шестстотин петдесет и пет/ кв.м.

72

Двуетажна сграда със ЗП 648.96 /шестстотин четиридесет и осем и деветдесет
и шест/ кв.м (РЗП 1 297.92 /хиляда двеста деветдесет и седем и деветдесет и
две/ кв.м), построена 1962г., мас.конструкция

1

Едноетажна сграда (старо училище стр.1955г.), пристроен физкултурен салон
(стр. 1962г.), пристройка - помощни помещения, с обща ЗП 747.42
/седемстотин четиридесет и седем и четиридесет и две/ кв.м, мас.конструкция

1

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 1.045 /един декар четиридесет и пет
кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 22.983 /двадесет и два декара/ дка,
трета категория

Пасище, мера с площ 1.343 /един декар триста четиридесет и три кв.м./ дка,
четвърта категория

Пасище, мера с площ 344.551 /триста четиридесет и четири декара петстотин
петдесет и един кв.м./ дка, четвърта категория

Дворно място с площ 930 /деветстотин и тридесет/ кв.м

110

Дворно място с площ 660 /шестстотин и шестдесет/ кв.м

110

Дворно място с площ 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м

110

Дворно място с площ 1 970 /хиляда деветстотин и седемдесет/ кв.м

74

Дворно място с площ 13 430 /тринадесет хиляди четиристотин и тридесет/ кв.м

21А

Дворно място с площ 150 /сто и петдесет/ кв.м - 0.1071 ид.ч. от УПИ №V-102,
целият с площ 1400 /хиляда и четиристотин/ кв.м

11

Земеделска земя с НТП "Др. посевна площ" с площ 2.031 /два декара тридесет
и един кв.м./ дка, четвърта категория

Земеделска земя с НТП "Др. посевна площ" с площ 3.246 /три декара двеста
четиридесет и шест кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Др. посевна площ" с площ 2.300 /два декара и триста
кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Др. посевна площ" с площ 5.872 /пет декара
осемстотин седемдесет и два кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 1.724/един декар
седемстотин двадесет и четири кв.м./ дка, четвърта категория

Земеделска земя с НТП "Др. посевна площ" с площ 6.945 /шест декара
деветстотин четиридесет и пет/ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Др. посевна площ" с площ 3.796 /три декара
седемстотин деветдесет и шест кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Др. посевна площ" с площ 2.244 /два декара двеста
четиридесет и четири кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Др. посевна площ" с площ 4.464 /четири декара
четиристотин шестдесет и четири кв.м./ дка, трета категория

Нива с площ 2.301 /два декара триста и един кв.м./ дка, трета категория

Нива с площ 0.369 /нула декара триста шестдесет и девет кв.м./ дка, трета
категория

Нива с площ 3.745 /три декара седемстотин четиридесет и пет кв.м./ дка, трета
категория

Нива с площ 0.752 /нула декара седемстотин петдесет и два кв.м./ дка, трета
категория
Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м.

28

Пуст.необр.земя с площ 1.094 /един декар деветдесет и четири кв.м./ дка, трета
категория

Дворно място с площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 700 /седемстотин/ кв.м

28

Дворно място с площ 1720 /хиляда седемстотин и двадесет/ кв.м

48

Дворно място с площ 300 /триста/ кв.м, 0.2174 ид.ч. от УПИ №ХІ, цялото с площ
1 380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м

5

Дворно място с площ 45 /четиридесет и пет/ кв.м, 0.0246 ид.ч. от УПИ №ІІ-36,
цялото с площ 1 830 /хиляда осемстотин и тридесет/ кв.м

15

Земеделска земя с НТП "Др. селскост. територия" с площ 9.217 /девет декара
двеста и седемнадесет кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Др. селскост. територия" с площ 2.475 /два декара
четиристотин седемдесет и пет кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Др. посевна площ" с площ 0.959 /нула декара
деветстотин петдесет и девет кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Др. посевна площ" с площ 0.269 /нула декара двеста
шестдесет и девет кв.м./ дка, трета категория

Дворно място с площ 710 /седемстотин и десет/ кв.м

29

Дворно място с площ 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

29

Дворно място с площ 780/седемстотин и осемдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 2 660 /две хиляди шестстотин и шестдесет/ кв.м - 0.3464
ид.ч. от УПИ №ХІ-172, целият с площ 7 680 /седем хиляди шестстотин и
осемдесет/ кв.м

35

Дворно място с площ 1075 /хиляда седемдесет и пет/ кв.м

36

Дворно място с площ 115 /сто и петнадесет/ кв.м - 0.0502 ид.ч. от УПИ №VІІ2242, целият с площ 2290 /две хиляди двеста и деветдесет/ кв.м

44

Дворно място с обща площ 70 /седемдесет/ кв.м, в т.ч.:
1) 35кв.м - 0.0330 ид.ч. от УПИ №І-70, целият с площ 1060 /хиляда и шестдесет/
кв.м;
2) 35кв.м - 0.0330 ид.ч. от УПИ №ІІ-70, целият с площ 1060 /хиляда и
шестдесет/ кв.м
Дворно място с площ 1110 /хиляда сто и десет/ кв.м

21

61

Земеделска земя с НТП "пасище, мера" с площ 77.673 /седемдесет и седем
декара шестстотин седемдесет и три кв.м./ дка, трета категория

Дворно място с площ 1090 /хиляда и деветдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

29

Дворно място с площ 790 /седемстотин и деветдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 770 /седемстотин и седемдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м

29

Дворно място с площ 1 190 /хиляда сто и деветдесет/ кв.м

29

Дворно място с площ 4 650 /четири хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м

32

Нива с площ 11.012 /единадесет декара и дванадесет кв.м./ дка, трета
категория

Нива с площ 4.057 /четири декара петдесет и седем кв.м./ дка, трета категория

Нива с площ 3.496 /три декара четиристотин деветдесет и шест кв.м./ дка,
втора категория

Дворно място с площ 1420 /хиляда четиристотин и двадесет/ кв.м

36

Дворно място с площ 1410 /хиляда четиристотин и десет/ кв.м

36

Земеделска земя с НТП "друга селскостопанска територия" с площ 1.343 /един
декар триста четиридесет и три кв.м./ дка, четвърта категория

Земеделска земя с НТП "пуст.необр.земя" с площ 0.755 /нула декара
седемстотин петдесет и пет кв.м./ дка.

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 0.991 /нула декара деветстотин
деветдесет и един кв.м./ дка.

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 23.038 /двадесет и три декара
тридесет и осем кв.м./ дка.

Нива с площ 15.178 /петнадесет декара сто седемдесет и осем кв.м./ дка,
трета категория

Друга посевна площ с площ 0.196 /нула декара сто деветдесет и шест кв.м./
дка,
трета категория

Дворно място с площ 736 /седемстотин тридесет и шест/ кв.м

Дворно място с площ 260 /двеста и шестдесет/ кв.м - 0.1625 ид.ч. от УПИ №VІ16, целият с площ 1600 /хиляда и шестстотин/ кв.м

15

Дворно място с площ 190 /сто и деветдесет/ кв.м - 0.1293 ид.ч. от УПИ №VІІ-16,
целият с площ 1470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м

15

Дворно място с площ 390 /триста и деветдесет/ кв.м - 0.0559 ид.ч. от УПИ №Х133, целият с площ 6980 /шест хиляди деветстотин и осемдесет/ кв.м.

16

Дворно място с площ 381 /триста осемдесет и един/ кв.м - 0.6569 ид.ч. от УПИ
№VІ-1493, целият с площ 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м

126

Дворно място с площ 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м.

Дворно място с площ 306 /триста и шест/ кв.м

Имотът се
управлява от Кмета
на Общината

64

Дворно място с площ 576/петстотин седемдесет и шест /кв.м

Имотът се
управлява от Кмета
на Общината
С договор
№125/03.06.2014г.,
имотът е продаден
на "Пасифик Агро"
ЕООД, ЕИК
202849118,
гр.Ген.Тошево.

64

Дворно място с площ 1600/хиляда и шестстотин /кв.м

Имотът се
управлява от Кмета
на Общината

36

Земеделска земя с НТП "Полска култура" с площ 3.539 /три декара
петстотин тридесет и девет кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "пуст.необработваема земя" с площ 2.643 /два
декара шестстотин четиридесет и три кв.м./ дка

Дворно място с площ 1190/хиляда сто и деветдесет /кв.м

Имотът се
управлява от Кмета
на Общината

27

Дворно място с площ 600 /шестстотин/ кв.м

Имотът се
управлява от Кмета
на Общината

27

Дворно място с площ 700 /седемстотин/ /кв.м

Имотът се
управлява от Кмета
на Общината

27

Дворно място с площ 810/осемстотин и десет /кв.м

Имотът се
управлява от Кмета
на Общината

27

Дворно място с площ 2030 /две хиляди и тридесет/ кв.м

Имотът се
управлява от Кмета
на Общината

36

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

Имотът се
управлява от Кмета
на Общината

5

Дворно място с площ 1205 / хиляда двеста и пет/ кв.м

Имотът се
управлява от Кмета
на Общината

5

Земеделска земя с НТП "Полска култура" с площ 49.002 /четиридесет и
девет декара и два кв.м./ дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "Полска култура" с площ 19.265 /деветнадесет
декара двеста шестдесет и пет кв.м./ дка, трета категория

Дворно място с площ 7 320 /седем хиляди триста и двадесет/ кв.м

12

Дворно място с площ 12 296 /дванадесет хиляди двеста деветдесет и
шест/кв.м

Земеделска земя с НТП "производствен терен" с площ 31.691 /тридесет и
един декара шестстотин деветдесет и един кв.м./ дка, трета категория

Дворно място с площ 1270 /хиляда двеста и седемдесет/ кв.м

9

Дворно място с площ 1260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв.м

9

Дворно място с площ 370 /триста и седемдесет/ кв.м - 0.4133 ид.ч. от УПИ №ІІобщ, целият с площ 895 /осемстотин деветдесет и пет/кв.м.

9

Дворно място с площ 1960 /хиляда дeветстотин и шестдесет/ кв.м

12

Дворно място с площ 1960 /хиляда дeветстотин и шестдесет/ кв.м

12

Дворно място с площ 1750 /хиляда седемстотин и петдесет/ кв.м

12

Дворно място с площ 1990 /хиляда деветстотин и деветдесет/ кв.м

12

Земеделска земя с НТП "пустееща необработваема земя" с площ 19.720
/деветнадесет декара седемстотин и двадесет квадратни метра/ дка, трета
категория

Дворно място с площ 430 /четиристотин и тридесет/ кв.м

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 2. 254/два декара двеста петдесет и
четири квадратни метра/ дка, четвърта категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 1.227 дка /един декар двеста двадесет
и седем квадратни метра/ , четвърта категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 4.253дка/ четири декара двеста
петдесет и три квадратни метра/, трета категория

Земеделска земя с НТП "друга селскостопанска територия" с площ 1.343 дка
/един декар триста четиридесет и три кв.м./, четвърта категория.
В имота са изградени: Сграда за трафопост, масивна конст-ция, със ЗП 21кв.м;
Басейн/надземен,стоманобетонов/ за събиране на вода, със ЗП 100
кв.м.;Сондажен кладенец; Кладенец.

98

Дворно място с площ 400/четиристотин/ кв.м

98

Дворно място с площ 1320/хиляда триста и двадесет/ кв.м

13

Дворно място с площ 1667 /хиляда шестстотин шестдесет и седем/ кв.м

76

Дворно място с площ 342 /триста четиридесет и два/ кв.м

76

Дворно място с площ 370 /триста седемдесет/ кв.м

76

Дворно място с площ 1630 /хиляда шестстотин и тридесет/кв.м

77

Дворно място с площ 516 /петстотин и шестнадесет/кв.м

77

Дворно място с площ 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м

77

Дворно място с площ 700 /седемстотин /кв.м

73

Дворно място с площ 630 /шестстотин и тридесет/кв.м

73

Дворно място с площ 1973 /хиляда деветстотин седемдесет и три/ кв.м 0.9450 ид.ч от УПИ № ХІІ, цялото с площ 2088 /две хиляди осемдесет и осем/
кв.м

73

Дворно място с площ 1740 /хиляда седемстотин и четиридесет/ кв.м. В имота
са изградени: четири броя дървени сглобяеми къщи, със обща ЗП- 177.32 /сто
седемдесет и седем цяло тридесет и две/ кв.м.

2

Дворно място с площ 1175 /хиляда сто седемдесет и пет/ кв.м.

2

Дворно място с площ 2255 /две хиляди двеста петдесет и пет/ кв.м.

2

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 100.006 /сто декара и шест квадратни
метра/, трета категория

Дворно място с площ 3040 /три хиляди и четиридесет / кв.м. и едноетажна
нежилищна сграда със ЗП 231кв.м

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 56.957 дка /петдесет и шест декара
деветстотин петдесет и седем квадратни метра/, четвърта категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 37.291дка /тридесет и седем декара
двеста деветдесет и един квадратни метра/, четвърта категория

2

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 42.782 дка /четиридесет и два
декара седемстотин осемдесет и два квадратни метра/, четвърта категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 35 000 /тридесет и пет хиляди/ кв.м.,
четвърта категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 45 001 /четиридесет и пет хиляди и
един/ кв.м., четвърта категория

Дворно място с площ 600 /шестстотин/ кв.м - 0.75 ид.ч. от УПИ XI-63, целия с
площ 800 /осемстотин/ кв.м.

Земеделска земя с НТП "изградено торище" с площ 9.098 дка /девет декара и
деветдесет и осем кв.м./, трета категория

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ 2.559 дка /два декара
петстотин петдесет и девет кв.м./, пета категория

Земеделска земя с НТП "храсти" с площ 16 358 кв.м /шестнадесет хиляди
триста петдесет и осем кв.м./, седма категория

17

Земеделска земя с НТП "храсти" с площ 8 322 кв.м /осем хиляди триста
двадесет и два кв.м./,
седма категория

Земеделска земя с НТП "храсти" с площ 856 кв.м /осемстотин петдесет и шест
кв.м./,
седма категория

Кметство - полумасивна едноетажна сграда ЗП 182 /сто осемдесет и два/ кв.м.,
постр.1962г.
Дворно място с площ 575 /петстотин седемдесет и пет/ кв.м.

26

Дворно място с площ 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 220 /хиляда двеста и двадесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 530 /хиляда петстотин и тридесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 420 /хиляда четиристотин и двадесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 080 /хиляда и осемдесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 350 /хиляда триста и петдесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 1 440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ кв.м

28

Дворно място с площ 13 000 /тринадесет хиляди/ кв.м

10

Дворно място с площ 1 920 /хиляда деветстотин и двадесет/ кв.м.

26А

Дворно място с площ 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м. - 0.8444 ид.ч. от УПИ
№VI-444, цялото с площ 900 /деветстотин/ кв.м.

33

Дворно място с площ 1 870 /хиляда осемстотин и седемдесет/ кв.м.

31

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м.

36

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ 2.040 дка /два декара и
четиридесет квадратни метра/,
трета категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 4.308 дка /четири декара триста и осем
квадратни метра/,
четвърта категория

Земеделска земя с НТП "полска култура" с площ 5.014 дка /пет декара и
четиринадесет квадратни метра/,
трета категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 2.395 дка /два декара триста деветдесет
и пет квадратни метра/,
трета категория

Дворно място с площ 436/четиристотин тридесет и шест/кв.м - 0.0759 ид.ч. от
УПИ № XXV-2245, целият с площ 5 745 /пет хиляди седемстотин четиридесет и
пет/ кв.м.

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 51 394 /петдесет и една хиляди триста
деветдесет и четири/ кв.м.,
трета категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 15 001 /петнадесет хиляди и един/ кв.м.,
трета категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 17 322 /седемнадесет хиляди триста
двадесет и два/ кв.м.,
трета категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 135 491 /сто тридесет и пет хиляди
четиристотин деветдесет и един/ кв.м.,
четвърта категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 26 882 /двадесет и шест хиляди
осемстотин осемдесет и два/ кв.м.,
трета категория

11

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 54 368 /петдесет и четири хиляди триста
шестдесет и осем/ кв.м.,
четвърта категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 24 000 /двадесет и четири хиляди/ кв.м.,
четвърта категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 24 000 /двадесет и четири хиляди/ кв.м.,
четвърта категория

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 127 526 /сто двадесет и седем хиляди
петстотин двадесет и шест/ кв.м.,
трета категория

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

Дворно място с площ 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м. - 0.6667 ид.ч. от
УПИ № XII-643, целият с площ 705 /седемстотин и пет/ кв.м.

85

Дворно място с площ 2 450 /две хиляди четиристотин и петдесет/ кв.м.

73

Дворно място с площ 1 760 /хиляда седемстотин и шестдесет/ кв.м.

73

Дворно място с площ 1 860 /хиляда осемстотин и шестдесет/ кв.м.

73

Дворно място с площ 2 360 /две хиляди триста и шестдесет/ кв.м.

73

Дворно място с площ 2 600 /две хиляди и шестстотин/ кв.м.

73

Дворно място с площ 2 130 /две хиляди сто и тридесет/ кв.м.

57

Дворно място с площ 745 /седемстотин четиридесет и пет/ кв.м.

57

Дворно място с площ 775 /седемстотин седемдесет и пет/ кв.м.

31

Сграда със ЗП 49.64 /четиридесет и девет цяло шестдесет и четири/ кв.м.;
Навес с веранда, рампа с обща ЗП 128.56 /сто двадесет и осем цяло и петдесет
и шест/ кв.м.
Дворно място с площ 1 555 /хиляда петстотин петдесет и пет/ кв.м.

31

Дворно място с площ 340 /триста и четиридесет/ кв.м. 0.2537 ид.ч. от УПИ №II-60, целият с площ 1 340 /хиляда триста и четиридесет/
кв.м.

20

Дворно място с площ 72 /седемдесет и два/ кв.м - 0.1186 ид.ч. от УПИ № XXV652, целият с площ 607 /шестстотин и
седем/ кв.м.

84

Др.селскостопанска територия с площ 18,368 /осемнадесет декара триста
шестдесет и осем квадратни метра/ дка, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ
4.542 дка /четири декара петстотин четиридесет и два квадратни метра/, трета
категория

Дворно място с площ 640 /шестстотин и четиридесет/ кв.м. - 0.4848 ид.ч. от
УПИ № XII-43, целият с площ 1 320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м.

24

Дворно място с площ 270 /двеста и седемдесет/ кв.м. - 0.0691 ид.ч. от УПИ №
XXVI-145, целият с площ 3 910 /три хиляди деветстотин и десет/ кв.м.

22

Дворно място с площ 2300 /две хиляди и триста/ кв.м. - 0.8846 ид.ч. от УПИ №
II, целият с площ 2 600 /две хиляди и шестстотин/ кв.м.

73

Дворно място с площ 1 350 /хиляда триста и петдесет/ кв.м. - 0.5696 ид.ч. от
УПИ № III, целият с площ 2 370 /две хиляди триста и седемдесет/ кв.м.

73

Дворно място с площ 280 /двеста и осемдесет/ кв.м. - 0.2007 ид.ч. от УПИ № II65, целият с площ 1 395 /хиляда триста деветдесет и пет/ кв.м.

7

Дворно място с площ 55 /петдесет и пет/ кв.м. - 0.0564 ид.ч. от УПИ № V-65,
целият с площ 975 /деветстотин седемдесет и пет/ кв.м.

7

Дворно място с площ 1 560 /хиляда петстотин и шестдесет/ кв.м.

7

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ
2.500дка/два декара и петстотин квадратни метра/, трета категория

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ 2.042дка/два декара
четиридесет и два квадратни метра/, трета категория

Дворно място с площ 1200/хиляда и двеста /квадратни метра

31

Дворно място с площ 1730 /хиляда седемстотин и тридесет/кв.м.

73

Дворно място с площ 2 450/две хиляди четиристотин и петдесет/ кв.м

Дворно място с площ 1 500/хиляда и петстотин/кв.м.

10

Дворно място с площ 1 340/хиляда триста и четиридесет/кв.м.

10

Дворно място с площ 800 /осемстотин/ кв.м.

29

Дворно място с площ 1 185 /хиляда сто осемдесет и пет/ кв.м - 0.8495 ид.ч. от
УПИ № II-65, целият с площ 1 395 /хиляда триста деветдесет и пет/ кв.м.

7

Дворно място с площ 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м.

7

Дворно място с площ 975 /деветстотин седемдесет и пет/ кв.м

7

Дворно място с площ 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ кв.м.

7

Дворно място с площ 1560 /хиляда петстотин и шестдесет/кв.м.

7

1.Сграда /бивша ЦДГ/ със ЗП 310 /триста и десет/ кв..м., полумасивна,
едноетажна, построена преди 1940г.
2.Дворно място с площ 3150/хиляда и двеста /квадратни метра

Дворно място с площ 2 224/две хиляди двеста двадесет и четири/квадратни
метра- 0.4063 ид.ч. от УПИ №I-за ст.дейност, целият с площ 5 474/пет хиляди
четиристотин седемдесет и четири/ кв.м.

Земеделска земя с НТП "пустееща необработваема земя" с площ 17,665 дка /
седемнадесет хиляди шестстотин шейсет и пет/дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "пустееща необработваема земя" с площ 2 335 дка /
две хиляди триста тридесет и пет/дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "храсти" с площ 3. 662 дка / три хиляди шестстотин
шейсет и два/дка, седма категория

Имотът се управлява 15
от Кмета на Община
гр.Генерал Тошево.

48

Земеделска земя с НТП "храсти" с площ 12 697дка /дванадесет хиляди
шестстотин деветдесет и седем/дка, седма категория

Дворно място с площ 200/двеста /квадратни метра - 0.1266 ид.ч. от УПИ №V91, целият УПИ с площ 1580/хиляда петстотин и осемдесет/кв.м

13

Дворно място с площ 220/двеста и двадесет /квадратни метра - 0.1774 ид.ч.
от УПИ №ІІІ-53, целият УПИ с площ 1240/хиляда двеста и четиридесет/кв.м

13

Дворно място с площ 1 120 кв.м

13

Дворно място с площ 1 350 / хиляда триста и петдесет/ кв.м

13

Пасище, мера с площ 1,179 / хиляда сто седемдесет и девет/ дка; в имота са
изградени: кладенец със ЗП 4 кв.м. и дълбочина 30м., метална цистерна с обем
50 куб.м.и ЗП 26кв.м., абонатна станция със ЗП 6 кв.м.
Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 20.484 дка / двадесет хиляди
четиристотин осемдесет и четири/дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 40,485 дка / четирдесет хиляди
четиристотин осемдесет и пет/дка, трета категория

Земеделска земя с НТП "лозе" с площ 65,147 дка / шестдесет и пет хиляди сто
четирдесет и седем/дка, трета категория

Земеделска земя с площ 120.977 дка / сто и двадесет хиляди деветстотин
седемдесет и седем/дка, трета категория

93

Земеделска земя с площ 115.233 дка / сто и петнадесет хиляди двеста
тридесет и три/дка, трета категория

49

Земеделска земя с площ 22.943 дка / двадесет и две хиляди деветстотин
четирдесет и три/дка, трета категория

21

Земеделска земя с площ 114.631 дка / сто и четиринадесет хиляди шестстотин
тридесет и един /дка, трета категория

57

Земеделска земя с площ 6.315 дка / шест хиляди триста и петнадесет /дка,
трета категория

4

Земеделска земя с площ 25.183 дка / двадесет и пет хиляди сто осемдесет и
три /дка, трета категория

92

Земеделска земя с площ 40.668 дка / четирдесет хиляди шестстотин
шестдесет и осем /дка, четвърта категория

33

Земеделска земя с площ 59,775 / петдесет и девет хиляди седемстотин
седемдесет и пет/ дка, трета категория

87

Земеделска земя с площ 10,531 / десет хиляди петстотин тридесет и един/ дка,
трета категория

13

Земеделска земя с площ 25,023 / двадесет и пет хиляди и двадесет и три/ дка,
трета категория

0

Земеделска земя с площ 39,797 / тридесет и девет хиляди седемстотин
деветдесет и седем/ дка, трета категория

106

Земеделска земя с площ 13.066 дка / тринадесет хиляди шестдесет и
шест/дка, трета категория

Дворно място с площ 580 / петстотин и осемдесет/ кв.м. - 0,1515 ид.части от
УПИ №III-42, целия УПИ с площ 3826 / три хиляди осемстотин двадесет и щест/
кв.м.

36

Дворно място с площ 17,472 / седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и
два/кв.м.

Апартамент №5, ет.2, със застроена площ от 59,48кв.м, масивна конструкция,
състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, избено помещение №5 с
полезна площ 12,35кв.м и 8,200% ид.части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху дворното място, цялото с площ 1350кв.м

142

Апартамент №6, ет.2, със застроена площ от 66,41кв.м, масивна конструкция,
състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, избено помещение №6 с
полезна площ 15,02кв.м и 8,900% ид.части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху дворното място, цялото с площ 1350кв.м

142

Дворно място с площ 717 / седемстотин и седемнадесет / кв.м

3

Дворно място с площ 90 / деветдесет/ кв.м.- 0,0612 ид. ч. от УПИ№ I-59,
целият с площ 1470 кв.м.

С дог.№
89/28.04.2014г.,
имотът е продаден
на Ахавни Ато
Пехливанова от
гр.Добрич.

21

Дворно място с площ 780 / седемстотин и осемдесет/ кв.м.

С дог.№
3
177/24.06.2014г.,
имотът е продаден
на Димитър Стойчев
Стоев от гр.Добрич.

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ 13,833дка, пета категория

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ 2,275дка, пета категория

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ 4,505, пета категория

Дворно място с площ 60 кв.м. / шестдесет кв.м./ - 0,0263 ид. ч. от УПИ №XIII-78, Имотът се управлява 20
целия с площ 2280 кв.м. / две хиляди двеста и осемдесет кв.м./
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС
С дог.№
117/02.06.2014г.,
имотът е продаден
на Аднан Шукриев
Реджебов от
с.Къпиново.
Дворно място с площ 1230 кв.м. / хиляда двеста и тридесет кв.м./

Имотът се управлява 15
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1310 кв.м. / хиляда триста и десет кв.м./

Имотът се управлява 15
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1350 кв.м. / хиляда триста и петдесет кв.м./

Имотът се управлява 2
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1130 кв.м. / хиляда сто и тридесет кв.м./

Имотът се управлява 2
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 2130 кв.м. / две хиляди сто и тридесет кв.м./

Имотът се управлява 2
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1550 кв.м. / хиляда петстотин и петдесет кв.м /

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

Дворно място с площ 1400 кв.м. / хиляда и четиристотин кв.м /

Имотът се управлява 9
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 825 кв.м. / осемстотин двадесет и пет кв.м /

Имотът се управлява 9
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1310 кв.м. / хиляда триста и десет кв.м./

Имотът се управлява 2
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 4920 кв.м. / четири хиляди деветстотин и двадесет кв.м / Имотът се управлява 9
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1030 кв.м. / хиляда сто и тридесет кв.м /

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

Дворно място с площ 950 кв.м. / деветстотин и петдесет
кв.м /

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

Дворно място с площ 5010 кв.м. / пет хиляди двеста и петдесет кв.м /

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

Терен за спорт с площ 1417,50 кв.м. / хиляда четиристотин и седемнадесет
цяло и петдесет кв.м. /

Имотът се управлява 63
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Терен за озеленяване с площ 661,50 кв.м. / шестстотин шестдесет и един цяло Имотът се управлява 63
и петдесет кв.м. /
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1160 кв.м. / хиляда сто и шестдесет кв.м./

21

Дворно място с площ 1230 кв.м. / хиляда двеста и тридесет кв.м. /

Имотът се управлява 46А
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1260 кв.м. / хиляда двеста и шестдесет кв.м. /

Имотът се управлява 46А
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1375 кв.м. / хиляда триста седемдесет и пет кв.м. /

Имотът се управлява 47
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 900 кв.м. / деветстотин кв.м. /

Имотът се управлява 20
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 890 кв.м. / осемстотин и деветдесет кв.м. /

Имотът се управлява 20
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 880 кв.м. / осемстотин и осемдесет кв.м. /

Имотът се управлява 20
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1350 кв.м. / хиляда триста и петдесет кв.м. /

Имотът се управлява 11
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 640 кв.м. / шестстотин и четирдесет кв.м. /

Имотът се управлява 10
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1010 кв.м. / хиляда и десет кв.м. /

Имотът се управлява 9
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 515 кв.м. / петстотин и петнадесет кв.м. /

Имотът се управлява 8
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 480 кв.м. / четиристотин и осемдессет кв.м. /

Имотът се управлява 8
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 730 кв.м. / седемстотин и тридесет кв.м. /

Имотът се управлява 8
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 510 кв.м. / петстотин и десет кв.м. /

Имотът се управлява 8
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1370 кв.м. / хиляда триста и седемдесет кв.м. /

Имотът се управлява 46A
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1240 кв.м. / хиляда двеста и четирдесет кв.м. /

Имотът се управлява 8
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1380 кв.м. / хиляда триста и осемдесет кв.м. /

Имотът се управлява 8
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1160 кв.м. / хиляда сто и шестдесет кв.м. /

Имотът се управлява 8
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1415 кв.м. / хиляда четиристотин и петнадесет кв.м. /

Имотът се управлява 6
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1430 кв.м. / хиляда четиристотин и тридесет кв.м. /

Имотът се управлява 6
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1415 кв.м. / хиляда четиристотин и петнадесет кв.м. /

Имотът се управлява 6
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 40,485 дка
/ четиридесет декара четиристотин осемдесет 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 "нива" с площ 10,531 дка / десет декара петстотин
тридесет и един кв.м./, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 115,233 дка / сто и петнадесет декара
двеста тридесет и три кв.м./, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "храсти" с площ 3,662 дка / три декара шестстотин
шестдесет и два кв.м./, седма категория

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

Земеделска земя с НТП "храсти" с площ 12,697 дка
/ дванадесет декара шестстотин деветдесет и седем кв.м./, седма категория

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

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 6,315 дка / шест декара триста и
петнадесет кв.м./, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 12,879 дка
/ дванадесет декара седемстотин осемдесет и девет кв.м. /

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

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 20,484 дка
/ двадесет декара четиристотин осемдесет 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 "нива" с площ 114,631 / сто и четиринадесет декара
шестстотин тридесет и един кв.м./, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 27,152 дка
/ двадесет и седем декара сто петдесет и два кв.м./

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

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 40,668 / четирдесет декара шестстотин
шестдесет 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 "нива" и с площ 25,023 дка / двадесет и пет декара и
двадесет и три 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 1,179 дка / един декар сто
седемдесет и девет кв.м./; в имота са изградени: кладенец със ЗП 4 кв.м. и
дълбочина 30 м., метална цистерна с обем 50 куб.м. и ЗП 26 кв.м., абонатна
станция със ЗП 6 кв.м.

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

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 59,775 дка / петдесет и девет декара
седемстотин седемдесет 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 "нива" с площ 65,147 / шестдесет и пет декара и сто
четирдесет и седем кв.м/, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "нива" и с площ 39,797 дка / тридесет и девет декара и Имотът се управлява
седемстотин деветдесет и седем кв.м /, трета категория
от кмета на
Общината на
основание чл.12, ал.
5 от ЗОС

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 120,977 / сто и двадесет декара
деветстотин седемдесет и седем кв.м./, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "нива" и с площ 13,066 дка
/ тринадесет декара и шестдесет 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 "пустееща необработваема земя" с площ 17,665 дка /
седемнадесет декара шестстотин сестдесет 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 "пустееща необработваема земя" с площ 2,335 дка /
два декара триста тридесет 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 "нива" с площ 22,943 дка / двадесет и два декара
деветстотин четирдесет и три кв.м./, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 25,183 / двадесет и пет декара сто
осемдесет и три кв.м./, трета категория

Дворно място с площ 640 кв.м. / шестстотин и четирдесет кв.м. /

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

8

Дворно място с площ 290 / двеста и деветдесет / кв.м,
Имотът се управлява 13
ид.ч. - 0,1835 oт УПИ №II-19, целия с площ 1580 / хиляда петстотин и осемдесет от Кмета на
/ кв.м.
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС
Дворно място с площ 520 / петстотин и двадесет / кв.м,
ид.ч. - 0,3742 oт УПИ №III-2, целия с площ 1390 / хиляда триста и деветдесет /
кв.м.

Имотът се управлява 2
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС
С дог.№
279/28.07.2014г.,
имотът е продаден
на Керана Тодорова
Кулчева от
гр.Добрич.

Дворно място с площ 3750 / три хиляди седемстотин и петдесет / кв.м

Имотът се управлява 67
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 2635 /две хиляди шестстотин тридесет и пет/ кв.м и
Имотът се управлява 1
триетажна масивна сграда общежитие-столова със ЗП 535 /петстотин тридесет от Кмета на
и пет/ кв.м, построена 1964г
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 6 485 /шест хиляди четиристотин осемдесет и пет/ кв.м и
построените сгради:
1.Жилищен блок №2 /две/ със ЗП 220 /двеста и двадесет/ кв.м, два етажа, осем
апартамента, масивна к-ция, построен 1957г.
2.Жилищен блок №3 /три/ със ЗП 259 /двеста петдесет и девет/ кв.м, два етажа,
осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
3.Жилищен блок №4 /четири/ със ЗП 259 /двеста петдесет и девет/ кв.м, два
етажа, осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
4.Жилищен блок №5 /пет/ със ЗП 259 /двеста петдесет и девет/ кв.м, два етажа,
осем апартамента, масивна к-ция, построен 1957г.

Имотът се управлява 3
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 32 136 /тридесет и две хиляди сто тридесет и шест/ кв.м
и построените сгради:
1.Нежилищна сграда /бивш здравен пункт/ със ЗП 127 /сто двадесет и седем/
кв.м, два етажа, масивна к-ция, построена 1962г.
2.Жилищен блок №6 /шест/ със ЗП 259 /двеста петдесет и девет/ кв.м, два
етажа, осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
3.Жилищен блок №7 /седем/ със ЗП 259 /двеста петдесет и девет/ кв.м, два
етажа, осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
4.Жилищен блок №8 /осем/ със ЗП 259 /двеста петдесет и девет/ кв.м, два
етажа, осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
5.Жилищен блок №9 /пет/ със ЗП 284 /двеста осемдесет и четири/ кв.м, два
етажа, осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
6.Жилищен блок №10 /десет/ със ЗП 284 /двеста осемдесет и четири/ кв.м, два
етажа, осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.

Имотът се управлява 2
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

7.Жилищен блок №11 /единадесет/ със ЗП 284 /двеста осемдесет и четири/
кв.м, два етажа, осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
8.Жилищен блок №12 /дванадесет/ със ЗП 284 /двеста осемдесет и четири/
кв.м, два етажа, осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
9.Жилищен блок №13 /тринадесет/ със ЗП 240 /двеста и четиридесет/ кв.м, два
етажа, осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
10.Жилищен блок №15 /петнадесет/ със ЗП 240 /двеста и четиридесет/ кв.м,
два етажа, десет апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
11.Жилищен блок №16 /шестнадесет/ със ЗП 284 /двеста осемдесет и четири/
кв.м, два етажа, десет апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.
12.Жилищен блок №17 /седемнадесет/ със ЗП 240 /двеста и четиридесет/ кв.м,
два етажа, осем апартамента, масивна к-ция, построен 1975г.

Дворно място с площ 900 / деветстотин / кв.м

Дворно място с площ 15900 кв.м.

Имотът се управлява 41
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

24

Дворно място с площ 284 / двеста осемдесет и четири / кв.м, ид.ч. -0,0494 от
УПИ №Iза произв.стоп. д-ти, целия с площ 5758 / пет хиляди седемстотин
петдесет и осем / кв.м.

Имотът се управлява 48
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС
С договор
№275/18.07.2014г.,
имотът е продаден
на "Трейд" ООД, ЕИК
834017644,
гр.Добрич.

Дворно място с площ 1175 / хиляда сто седемдесет и пет / кв.м

Имотът се управлява 6
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1175 / хиляда сто седемдесет и пет / кв.м

Имотът се управлява 6
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1400 / хилядa и четиристотин / кв.м

Имотът се управлява 6
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1400 / хилядa и четиристотин / кв.м

Имотът се управлява 6
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1400 / хилядa и четиристотин / кв.м

Имотът се управлява 6
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 660 /шестстотин и шестдесет/ кв.м - 0.1472 ид. ч. от УПИ Имотът се управлява 36
№ IV- 42, целият с площ 4486 /четири хиляди четиристотин осемдесет и шест/ от Кмета на
кв.м.
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1430 кв.м. / хиляда четиристотин и тридесет кв.м. /

С дог.№
286/30.07.2014г.,
имотът е продаден
на Махмуд Алиев
Юмеров от
с.Люляково.

4

Терен за обществено обслужване, религия и др. с площ 418 кв.м. /
четиристотин и осемнадесет кв.м. /

35

Терен за обществено обслужване, религия и др. с площ 612 кв.м. / шестстотин
и дванадесет кв.м. /

35

Дворно място с площ 1360 кв.м. /хиляда триста и шестдесет кв.м./

20

Земеделска земя с НТП "сметище" с площ 36.856 дка /тридесет и шест декара
осемстотин петдесет и шест кв.м/

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

Дворно място с площ 1 360кв.м /хиляда триста и шестдесет кв.м/

Имотът се управлява 4
от Кмета на Община
гр.Генерал Тошево.

Земеделска земя с НТП " др. посевна площ" с площ 3.967 дка /три декара
деветстотин шестдесет и седем квадратни метра/, четвърта категория

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ
3.836дка/три декара осемстотин тридесет и шест квадратни метра/, четвърта
категория

Дворно място с площ 950/деветстотин и петдесет /кв.м - 0.2836ид.части от УПИ
№ ХІХ-203, целият с площ 3350/три хиляди триста и петдесет /кв.м

1/5 ( една пета ) идеална част от двуетажна масивна сграда със ЗП 450 кв.м 0,2000 ид. части. Сградата е построена през 1966г.

Земеделска земя с НТП ,,Нива'' с площ 8.575 дка / осем декара и петстотин
седемдесет и пет квадратни метра / четвърта категория

19

Имотът се управлява 49
от кмета на
Общината на
основание чл.12, ал.
5 от ЗОС

Земеделска земя с НТП ,,Нива'' с площ 6.309 дка / шест декара и триста и девет
квадратни метра / Трета категория

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

30

Дворно място с площ 1250 кв.м. / хиляда двеста и петдесет квадратни метра /

28

Дворно място с площ 2035 кв.м. / две хиляди тридесет и пет квадратни метра /

89

Земеделска земя с НТП ''Нива'' с площ 15.454 дка
/ петнадесет
декара четиристотин петдесет и четири квадратни метра /, трета категория

Земеделска земя с НТП ''Нива'' с площ 34.237 дка.
/ тридесет и четири
декара и двеста тридесет и седем квадратни метра /, четвърта категория.

Помещения с РЗП 5 295.98 кв.м /пет хиляди двеста деветдесет и пет
квадратни метра и деветдесет и осем кв.м./ - 0,7827 ид.ч. от сградите с РЗП 6
766.45 кв.м., / бивша общинска болница / , построени през 1994г., както следва:
1. Помещения с РЗП 1 551.94 кв.м., намиращи се в блок ''Б'' в триетажна
сграда.
2. Помещения с РЗП 3 554.98 кв. м., намиращи се в блок ''В'' в четириетажна
сграда.
3. Агрегатно помещение с ЗП 22 кв.м.
4. Помещение за кислородна станция с ЗП 18 кв.м.
5. Гаражи 3 броя и 2 работилници с ЗП 150 кв.м.

65

Помещения с РЗП 1 470.47 кв.м /хиляда четиристотин и седемдесет квадратни
метра и четиридесет и седем квадрата / - 0,2173 ид.части от сградите с РЗП 6
766.45 кв.м. / бивша общинска болница /, построени през 1994г., както следва:
1. Помещения с РЗП 708.87 кв.м., намиращи се в блок ''В'', ет.2 в
четириетажна сграда.
2. Помещения с РЗП 761.60 кв.м., намиращи се в блокове
''А'' и ''Б'' в
триетажна сграда.

65

Дворно място с площ 1780 кв.м. / хиляда седемстотин и осемдесет квадратни
метра/

17

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ
2.876дка/два декара осемстотин седемдесет и шест квадратни метра/, трета
категория

Земеделска земя с НТП " лозе" с площ
11.648дка/ единадесет декара шестстотин четиридесет и осем квадратни
метра/, трета категория

Земеделска земя с НТП " друга посевна площ" с площ
2.417дка/ два декара четиристотин и седемнадесет квадратни метра/,
четвърта категория

Дворно място с площ 7 826.75 кв.м. / седем хиляди осемстотин двадесет и шест
квадратни метра и седемдесет и пет квадрата /

65

Дворно място с площ 95 /деветдесет и пет квадратни метра/ 0,1074ид.ч от УПИ
№VІІ-1013, целия с площ 885 /осемстотин осемдесет и пет квадратни метра/

36

Дворно място с площ 1100кв.м /хиляда и сто квадратни метра/

Дворно място с площ 95 /деветдесет и пет квадратни метра/ 0,1074ид.ч от УПИ
№VІІ-1013, целия с площ 885 /осемстотин осемдесет и пет квадратни метра/

39

Дворно място с площ 1 010 /хиляда и десет/кв.м.

76

Дворно място с площ 500 /петстотин /кв.м. - 0.3938 ид.ч. от УПИ № V-52,
целият с площ 1 270 / хиляда двеста и седемдесет/ кв.м.

26

Земеделска земя с НТП "друга селскостопанска територия" с площ 1, 229
/декар и двеста двадесет и девет квадратни метра/ дка, четвърта категория

Дворно място с площ 835 /осемстотин тридесет и пет/кв.м.

32

Дворно място с площ 68 /шестдесет и осем/кв.м. - 0.0096ид. части от УПИ №
ІV-166, целият с площ 7 058 / седем хиляди петдесет и осем/ кв.м.

31

Дворно място с площ 12 240кв.м /дванадесет хиляди двеста и
четиридесет/кв.м.

1

Дворно място с площ 250 /двеста и петдесет/ кв.м - 0.0528 ид. ч. от УПИ № IV42, целият с площ 4 736 /четири хиляди седемстотин тридесет и шест/ кв.м.

36

Дворно място с площ 8 410 кв.м /осем хиляди четиристотин и десет/ кв.м.0.6267 ид. ч. от УПИ № ХVІ- общ., целият с площ 13 420кв.м/тринадесет хиляди
четиристотин и двадесет/ кв.м.

1

Дворно място с площ 120 кв.м /сто и двадесет/ кв.м.- 0.1111 ид. ч. от УПИ № І74, целият с площ 1080 кв.м/хиляда и осемдесет/ кв.м.

13А

Дворно място с площ 330кв.м.В имота е изграден шахтов кладенец с
дълбочина 60м, диаметър 1.5м.

12

Дворно място с площ 97кв.м./деветдесет и седем квадратни метра/ или
0.0522ид.ч.от УПИ №VІ-1012 /шести за имот с планоснимачен номер хиляда и
дванадесети/, целият с площ 1 856кв.м./хиляда осемстотин петдесет и шест
квадратни метра.

39

Дворно място с площ 190кв.м./сто и деветдесет квадратни метра/ или
0.0830ид.ч.от УПИ №IIІ-287 /трети за имот с планоснимачен номер двеста
осемдесет и седми/, целият с площ 2 290кв.м./две хиляди двеста и деветдесет
квадратни метра/

Имотът се управлява 38
от Кмета на
Общината

Дворно място с площ 710кв.м.

15

Дворно място с площ 2 790кв.м.

15

Дворно място с площ 75кв.м./седемдесет и пет квадратни метра/ или
0.0761ид.ч.от УПИ №IV-11/четвърти за имот с планоснимачен номер
единадесети/, целият с площ 985кв.м./деветстотин осемдесет и пет квадратни
метра/
Дворно място с площ 190кв.м./сто и деветдесет квадратни метра/ или
0.0830ид.ч.от УПИ №IIІ-287 /трети за имот с планоснимачен номер двеста
осемдесет и седми/, целият с площ 2 290кв.м./две хиляди двеста и деветдесет
квадратни метра/

4

Имотът се управлява 38
от Кмета на
Общината

Дворно място с площ 748кв.м.

Дворно място с площ 1 080кв.м./хиляда и осемдесет квадратни метра/

2

Дворно място с площ 1 630кв.м./хиляда шестстотин и тридесет квадратни
метра/

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

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

23

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

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2,063 /два декара шестдесет
и три квадратни метра/декара, трета категория.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2,892 /два декара
осемстотин деветдесет и два квадратни метра/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2,420 /два декара
четиристотин и двадесет квадратни метра/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 6,435 /шест декара
четиристотин тридесет и пет квадратни метра/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Произв.терен" с площ 5,445 /пет декара четиристотин
четиридесет и пет квадратни метра/декара, трета категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 3,599 /три декара петстотин деветдесет
и девет квадратни метра/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 2,287 /два декара двеста осемдесет и
седем квадратни метра/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 3,996 /три декара деветстотин
деветдесет и шест квадратни метра/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 6,930 /шест декара деветстотин и
тридесетквадратни метра/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 3,374/три декара триста седемдесет и
четири квадратни метра/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 3,473/три декара четиристотин
седемдесет и три квадратни метра/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 8,291/осем декара двеста деветдесет и
един квадратен метър/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 4,057/четири декара и петдесет и седем
квадратни метра/декара, четвърта категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 44,997/четиридесет и четири декара
деветстотин деветдесет и седем квадратни метра/декара, втора категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 7,117 /седем декара сто и седемнадесет
квадратни метра/декара, трета категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 6,799 /шест декара седемстотин
деветдесет и девет квадратни метра/декара, трета категория.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 3.833 /три декара осемстотин тридесет и
три квадратни метра/декара, трета категория.

Земеделска земя с НТП "Друга селскостопанска територия" с площ 18,368
Имотът се управлява
/осемнадесет декара триста шестдесет и осем квадратни метра/декара, трета от Кмета на
категория.
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Земеделска земя с НТП "Друга селскостопанска територия" с площ 9,722
/девет декара седемстотин двадесет и два квадратни метра/декара, трета
категория.

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

1. Масивна едноетажна сграда - детска градина, със ЗП 450 /четиристотин и
петдесет/ кв.м., построена през 1988г.
2. Дворно място с площ 3 450 кв.м. /три хиляди четиристотин и петдесет /
кв.м.

Имотът се управлява 9
от Кмета на Община
гр.Генерал Тошево.

Земеделска земя с НТП "Производствен терен" с площ 31,691 /тридесет и един Имотът се управлява
декар шестстотин деветдесет и един квадратни метра/декара, трета категория. от Кмета на Община
гр.Генерал Тошево.

Дворно място с площ 960 кв.м /деветстотин и шестдесет/ кв.м.- 0.2520 ид. ч.
от УПИ № ХV-49, целият с площ
3 810/три хиляди осемстотин и десет/ кв.м.

Имотът се управлява 17
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 4 120 / четири хиляди сто и двадесет/ кв.м.

Имотът се управлява 17
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Земеделска земя с НТП " Стопански двор" с площ 0,644 дка

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 23,940 /двадесет и три декара
деветстотин и четиридесет квадратни метра/декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 37,188 /тридесет и седем декара сто
осемдесет и осем квадратни метра/декара, втора категория.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 87,278 /осемдесет и седем декара
двеста седемдесет и осем квадратни метра/ декара, трета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 39,600 /тридесет и девет декара и
шестстотин квадратни метра/ декара, пета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 53.665 /петдесет и три декара
шестстотин шестдесет и пет квадратни метра/ декара, пета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 64.984 /шестдесет и четири декара
деветстотин осемдесет и четири квадратни метра/ декара, пета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 30.952 /тридесет декара деветстотин
петдесет и два квадратни метра/ декара, трета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 11.641 /единадесет декара шестстотин
четиридесет и един квадратен метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 24.541 /двадесет и четири 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 "Нива" с площ 10.998 /десет декара деветстотин
деветдесет и осем квадратни метра/ декара, трета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 18.632 /осемнадесет декара Имотът се управлява
шестстотин тридесет и два квадратни метра/ декара, четвърта категория.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.479 /два декара
четиристотин седемдесет и девет квадратни метра/ декара, трета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Полска култура" с площ 8.135 /осем декара сто
тридесет 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 "Зеленч. култура" с площ 85.652 /осемдесет и пет
декара шестстотин петдесет и два квадратни метра/ декара, трета категория.

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

Дворно място с площ 880кв.м./осемстотин и осемдесет квадратни метра/.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 35.557 /тридесет и пет декара петстотин Имотът се управлява
петдесет и седем квадратни метра/ декара, четвърта категория.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 19.600 /деветнадесет декара и
шестстотин квадратни метра/ декара, трета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 5.660 /пет декара шестстотин и
шестдесет квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Лозе" с площ 50.747 /петдесет декара седемстотин
четиридесет и седем квадратни метра/ декара, трета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.750 /два декара
седемстотин и петдесет квадратни метра/ декара, шеста категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 5.041 /пет декара
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 "Др.посевна площ" с площ 9.917 /девет декара
деветстотин и седемнадесет квадратни метра/ декара, трета категория.

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

Дворно място с площ 920кв.м./деветстотин и двадесет квадратни метра/

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

Дворно място с площ 320 /триста и двадесет/ кв.м - 0.1222 ид. ч. от УПИ № IV- Имотът се управлява
276, целият с площ 2 620 /две хиляди шестстотин и двадесет/ кв.м.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1 110 /хиляда сто и десет/ кв.м - 0.375 ид. ч. от УПИ №
ХVІ-56, целият с площ 2 960 /две хиляди деветстотин и шестдесет/ кв.м.

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

Дворно място с площ 2000 / две хиляди/ кв.м - 0.1400 ид. ч. от УПИ № ХІ-133,
целият с площ 14 280 /четиринадесет хиляди двеста и осемдесет/ кв.м.

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

Дворно място с площ 780кв.м./седемстотин и осемдесет квадратни метра/

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 5.596 /пет декара петстотин Имотът се управлява
деветдесет и шест квадратни метра/ декара, шеста категория.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 16.864 /шестнадесет декара Имотът се управлява
осемстотин шестдесет и четири квадратни метра/ декара, трета категория.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 29.157 /двадесет и девет
декара сто петдесет и седем квадратни метра/ декара, шеста категория.

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

Дворно място с площ 820кв.м./осемстотин и двадесет квадратни метра/

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

Дворно място с площ 870кв.м./осемстотин и седемдесет квадратни метра/

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 7.523 /седем декара
петстотин двадесет и три квадратни метра/ декара, шеста категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 5.220 /пет декара двеста и
двадесет квадратни метра/ декара, шеста категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 15.593 /петнадесет декара
петстотин деветдесет и три квадратни метра/ декара, шеста категория.

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

Дворно място с площ 3 095кв.м./три хиляди деветдесет и пет квадратни метра/ - Имотът се управлява
0.6765ид. ч. от УПИ № VIІ-детски ясли, целият с площ 4 575кв.м./четири хиляди от Кмета на
петстотин седемдесет и пет квадратни метра/.
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Помещение, с предназначение "Клуб на пенсионера" със ЗП 140кв.м./сто и
четиридесет квадратни метра/, находящ се на партерен етаж в четириетажен
масивен жилищен блок, построен през 1978г.

Имотът се управлява 38
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1 114кв.м./хиляда сто и четиринадесет квадратни метра/
или 0.1493ид.ч.от УПИ №VІ-287 /шести за имот с планоснимачен номер двеста
осемдесет и седми/, целият с площ 7 460кв.м./седем хиляди четиристотин и
шестдесет квадратни метра/

Имотът се управлява 38
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 30кв.м./тридесет квадратни метра/ или 0.0233ид.ч.от УПИ
XVІII-477/осемнадесети за имот с планоснимачен номер четиристотин
седемдесет и седми/, целият с площ 1 290кв.м./хиляди двеста и деветдесет
квадратни метра/.

Имотът се управлява 70
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 25кв.м./двадесет и пет квадратни метра/ или
0.0195ид.ч.от УПИ XХ-477/двадесети за имот с планоснимачен номер
четиристотин седемдесет и седми/, целият с площ 1 285кв.м./хиляда двеста
осемдесет и пет квадратни метра/.

Имотът се управлява 70
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 120кв.м./сто и двадесет квадратни метра/ или
0.1739ид.ч.от УПИ XI-2270/единадесети за имот с планоснимачен номер две
хиляди двеста и седемдесети/, целият с площ 690кв.м./шестстотин и
деветдесет квадратни метра/.

Имотът се управлява 55
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 16.500 /шестнадесет декара и петстотин Имотът се управлява
квадратни метра/ декара, третакатегория.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.585 /два декара петстотин Имотът се управлява
осемдесет и пет квадратни метра/ декара, пета категория.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.012 /три декара и
дванадесет квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 5.660 /пет декара шестстотин и
шестдесет квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.895 /два декара
осемстотин деветдесет 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 "Др.посевна площ" с площ 2.740 /два декара
седемстотин и четиридесет квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.170 /два декара сто и
седемдесет квадратни метра/ декара, втора категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.376 /три декара триста
седемдесет и шест квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.290 /два декара двеста и
деветдесет квадратни метра/ декара, девета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.526/три декара петстотин
двадесет и шест квадратни метра/ декара, втора категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.126/два декара сто
двадесет и шест квадратни метра/ декара, втора категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.082/три декара осемдесет Имотът се управлява
и два квадратни метра/ декара, четвърта категория.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Пуст.необр.земя" с площ 18.820/осемнадесет декара
осемстотин и двадесет квадратни метра/ декара.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.574/два декара петстотин
седемдесет и четири квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 7.715/седем декара
седемстотин и петнадесет квадратни метра/ декара, трета категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.580/два декара петстотин
и осемдесет квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.353/три декара триста
петдесет и три квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 7.156/седем декара сто
петдесет и шест квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.554/два декара петстотин
петдесет и четири квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.307/два декара триста и
седем квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.948/два декара
деветстотин четиридесет и осем квадратни метра/декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.069/два декара шестдесет Имотът се управлява
и девет квадратни метра/декара, четвърта категория.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 370кв.м./триста и седемдесет квадратни метра/.

Имотът се управлява 141
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.378/два декара триста
седемдесет и осем квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.001/три декара и един
квадратен метър/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.949/три декара
Имотът се управлява
деветстотин четиридесет и девет квадратни метра/ декара, четвърта категория. от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 5.404/пет декара
четиристотин и четири квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.582 /два декара петстотин Имотът се управлява
осемдесет и два квадратни метра/ декара, четвърта категория.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.240 /три декара двеста и
четиридесет квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.579 /два декара петстотин Имотът се управлява
седемдесет и девет квадратни метра/ декара, четвърта категория.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 4.752 /четири декара
седемстотин петдесет и два квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 9.823 /девет декара
осемстотин двадесет и три квадратни метра/ декара, четвърта категория.

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

Дворно място с площ 2 110кв.м./две хиляди сто и десет квадратни метра/.

Имотът се управлява 81
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 7 365кв.м./седем хиляди триста шестдесет и пет
квадратни метра/.

Имотът се управлява 81
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 3 460кв.м./три хиляди четиристотин и шестдесет
квадратни метра/.

Имотът се управлява 81
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 700кв.м./седемстотин квадратни метра/.

Имотът се управлява 10
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "друга посевна площ" с площ 11.341 дка /единадесет
декара триста четиридесет и един кв.м./, девета категория

Имотът се управлява
от Кмета на Община
Генерал Тошево.

Земеделска земя с НТП "храсти" с площ 4.726 дка /четири декара седемстотин Имотът се управлява
двадесет и шест квадратни метра/ в землището на с.Изворово, ЕКАТТЕ 32467, от Кмета на Община
община Генерал Тошево, област Добрич.
Генерал Тошево.

Земеделска земя с НТП "храсти" с площ 7.971 дка /седем декара деветстотин
седемдесет и един квадратни метра/, седма категория

Имотът се управлява
от Кмета на Община
Генерал Тошево.

Дворно място с площ 264 /двеста шестдесе и четири/ кв.м. - 0.0528 ид.ч. от УПИ Имотът се управлява 36
№IV-42, целият с площ 5 000 /пет хиляди/ кв.м.
от Кмета на Община
Генерал Тошево.

Дворно място с площ 1500кв.м / хиляда и петстотин квадратни метра /

Дворно място с площ 2 800 /две хиляди и осемстотин / кв.м.
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Имотът се управлява 18
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Земеделска земя с НТП "нива" с площ 0,521 /петстотин двадесет и един
квадратни метра/декара, трета категория.

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

Дворно място с площ 940/дeветстотин и четиридесет / кв.м - 0.2270 ид. части
от УПИ № VІІІ- 252, целият с площ 4 140 /четири хиляди сто и четиридесет/
кв.м.

Имотът се управлява 51
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1390кв.м / хиляда триста и деветдесет квадратни метра /

Дворно място с площ 2 200 /две хиляди и двеста/ кв.м.

Дворно място с площ 3625кв.м /три хиляди шестстотин двадесет и пет
квадратни метра /
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Имотът се управлява 7
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

20

Дворно място с площ 660кв.м.(шестстотин и шестдесет квадратни метра)/ или
0.1823 ид.ч.от УПИ №IV-97, целият с площ 3 620кв.м.(три хиляди шестотин и
двадесет квадратни метра).

Имотът се управлява 6
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 470( четиристотин и седемдесет )кв.м

Имотът се управлява 22
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 125кв.м.(сто двадесет и пет квадратни метра) или 0.0962
ид.ч.от УПИ №ХI-697, целият с площ 1 300кв.м.( хиляда и триста квадратни
метра).

Имотът се управлява 76
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 575( хиляда петстотин седемдесет и пет)кв.м

Имотът се управлява 76
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 7 400 кв.м /седем хиляди и четиристотин квадратни
метра/

Имотът се управлява 7
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 350 кв.м /хиляда триста и петдесет квадратни метра/

Имотът се управлява 72
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 275 кв.м /хиляда двеста седемдесет и пет квадратни
метра/

Имотът се управлява 21
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 895 кв.м /осемстотин деветдесет и пет квадратни метра/

Имотът се управлява 21
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 820 кв.м /осемстотин и двадесет квадратни метра/

Имотът се управлява 21
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 130 /сто и тридесет/ кв.м.

Имотът се управлява 21
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 175 /хиляда сто седемдесет и пет/ кв.м

Имотът се управлява 21
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 800 /хиляда и осемстотин/ кв.м.

Имотът се управлява 21
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 945 /деветстотин четиридесет и пет/ кв.м.

Имотът се управлява 21
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.жил.терен" с площ 3.242 дка /три декара двеста
четиридесет и два квадратни метра /, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.жил.терен" с площ 3.671 дка /три декара
шестстотин седемдесет и един квадратни метра /, трета категория

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

Дворно място с площ 1 260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв.м.

4

Дворно място с площ 1 700 /хиляда и седемстотин/ кв.м.

Имотът се управлява 4
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м.

Имотът се управлява 20
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м.

Имотът се управлява 2
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

1. Четвърти етаж (помещения, санитарни възли, коридор) със ЗП 436.71 кв.м
(четиристотин тридесет и шест цяло и седемдесет и един кв.м), находящ се в
четириетажна масивна сграда, ведно с прилежащите 0.2500 идеални части от
сградата и отстъпено право на строеж;
2. Помещения - офис №303 със ЗП 19.80 (деветнадесет цяло и осемдесет)
кв.м. и №304 със ЗП 19.80 (деветнадесет цяло и осемдесет), находящи се на ІІІ
етаж /дясно крило/ в четириетажна масивна сграда, ведно с прилежащите
0.0226 идеални части от сградата и отстъпено право на строеж;
3. Подземен етаж (помещения, санитарни възли, коридор), предназначен за
кухненски блок ДСП със ЗП 331.71 (триста тридесет и едно цяло и седемдесет
и един) кв.м. и пристройка със ЗП 53 /петдесет и три/ кв.м., находящи се в
четириетажна масивна сграда, ведно с отстъпено право на строеж;
4. Помещение, предназначено за котелно, със ЗП 105 (сто и пет) кв.м., на две
нива, със РЗП 210 кв.м., находящо се в подземен етаж на четириетажна
масивна сграда, ведно с отстъпено право на строеж;
Сградата е построена през 1964г., реконструирана 1979г.

Имотът се управлява 63
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 707 /хиляда седемстотин и седем/ кв.м.

Имота се управлява
от Кмета на
Общината.

Дворно място с площ 757 /седемстотин петдесет и седем/ кв.м.

Имота се управлява
от Кмета на
Общината.

Дворно място с площ 120 (сто и двадесет) кв.м. или 0.0836ид.ч.от УПИ №IX-19, Имотът се управлява 23
целият с площ 1 435 (хиляда четиристотин тридесет и пет) кв.м.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Дворно място с площ 1 900кв.м.(хиляда и деветстотин квадратни метра) или
0.7480ид.ч.от УПИ №ХX-320, целият с площ 2 540кв.м.(две хиляди петстотин и
четиридесет квадратни метра)

Имотът се управлява 13
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 12 155 /дванадесет хиляди сто петдесет и пет/ кв.м.

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

Дворно място с площ 755 /седемстотин петдесет и пет/ кв.м. или 0.9438ид.ч. от Имотът се управлява 20А
УПИ №XV-общ., целият с площ 800 /осемстотин/ кв.м.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Пуст.необр.земя" с площ 0.802 дка /осемстотин и два
квадратни метра/,
трета категория

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 0.152 дка /сто петдесет и Имотът се управлява
два квадратни метра/,
от Кмета на
четвърта категория
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 0.146 дка /сто
четиридесет и шест квадратни метра/,
четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 0.925 дка /деветстотин
двадесет и пет квадратни метра/,
четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.311 дка /триста и единадесет квадратни метра/,
четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.568 дка /петстотин шестдесет и осем квадратни метра/,
четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.178 дка /сто седемдесет и осем квадратни метра/,
четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
Имотът се управлява
2.598 дка /два декара петстотин деветдесет и осем квадратни метра/, четвърта от Кмета на
категория
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.317 дка /триста и седемнадесет квадратни метра/, четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.848 дка /осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.341 дка /триста четиридесет и един квадратни метра/, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.093 дка /деветдесет и три квадратни метра/, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.284 дка /двеста осемдесет и четири квадратни метра/, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.650 дка /шестстотин и петдесет квадратни метра/, четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
Имотът се управлява
2.417 дка /два декара четиристотин и седемнадесет квадратни метра/, четвърта от Кмета на
категория
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.796 дка /седемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, четвърта
категория

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.159 дка /сто петдесет и девет квадратни метра/, четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.106 дка /сто и шест квадратни метра/, четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
1.156 дка /един декар сто петдесет и шест квадратни метра/, четвърта
категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
Имотът се управлява
0.426 дка /четиристотин двадесет и шест квадратни метра/, четвърта категория от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 781 /седемстотин осемдесет и един/ кв.м

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

Дворно място с площ 105 (сто и пет) кв.м. или 0.1340ид.ч.от УПИ №IX-235,
целият с площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м.

Имотът се управлява 18
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 760 (седемстотин и шестдесет) кв.м. или 0.3370ид.ч.от
УПИ № XI-24, целият с площ 2 250 (две хиляди двеста и петдесет) кв.м.

Имотът се управлява 19
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Пуст.необр.земя" с площ
30.090 дка /тридесет декара и деветдесет квадратни метра/,
трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Пуст.необр.земя" с площ 30.261 дка /тридесет декара
двеста шестдесет и един квадратни метра/, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Пуст.необр.земя" с площ 25.742 дка /двадесет и пет
декара седемстотин четиридесет и два квадратни метра/, трета категория

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

Дворно място с площ 500 /петстотин/ кв.м - 0.0320 ид. ч. от УПИ № ХV-135,
целият с площ 15 540 / петнадесет хиляди петстотин и четиридесет/ кв.м.

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

Земеделска земя с НТП "Нива" с площ 10.370 дка /десет декара триста и
седемдесет квадратни метра/, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 1.812 дка /един декар
осемстотин и дванадесет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 1.004 дка /един декар и
четири квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.962 дка /деветстотин
шестдесет и два квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.974 дка /два декара
деветстотин седемдесет и четири квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 4.506 дка /четири декара
петстотин и шест квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.842 дка /осемстотин
четиридесет и два квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.379 дка /три декара триста Имотът се управлява
седемдесет и девет квадратни метра/, пета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.635 дка /три декара
шестстотин тридесет и пет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 4.098 дка /четири декара
деветдесет и осем квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 1.491 дка /един декар
четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.582 дка /два декара
петстотин осемдесет и два квадратни метра/,
пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 4.374 дка /четири декара
триста седемдесет и четири квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.538 дка /два декара
петстотин тридесет и осем квадратни метра/,
пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.233 дка (два декара
двеста тридесет и три квадратни метра),
пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 1.824 дка (един декар
осемстотин двадесет и четири квадратни метра),
пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.643 дка /шестстотин
четиридесет и три квадратни метра/,
пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.661 дка /шестстотин
шестдесет и един квадратни метра/,
пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.652 дка /шестстотин
петдесет и два квадратни метра/,
пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.613 дка /шестстотин и
тринадесет квадратни метра/,
пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 1.269 дка /един декар двеста Имотът се управлява
шестдесет и девет квадратни метра/,
от кмета на
пета категория
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 4.505 дка /четири декара
петстотин и пет квадратни метра/,
пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.965 дка /два декара
деветстотин шестдесет и пет квадратни метра/,
пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.491 дка /три декара
четиристотин деветдесет и един квадратни метра/,
пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.252 дка /три декара двеста Имотът се управлява
петдесет и два квадратни метра/,
от кмета на
пета категория
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 14.544 дка /четиринадесет
декара петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, пета категория

Имотът се управлява
от кмета на
oбщината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 010 /хиляда и десет/ кв.м.

Имотът се управлява 34
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 430 (четиристотин и тридесет) кв.м., ведно с построената Имотът се управлява 10
в него сграда - магазин, със ЗП 43.88 (четиридесет и три цяло и осемдесет и
от кмета на
осем стотни) кв.м.
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Дворно място с площ 684.64 /шестстотин осемдесет и четири цяло и шестдесет Имотът се управлява 65
и четири стотни/ кв.м.
от Кмета на
Помещение за кислородна станция със ЗП 18 /осемнадесет/ кв.м.
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 865 кв.м. /осемстотин шестдесет и пет квадратни метра/

Имотът се управлява 59
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 685 кв.м. /шестстотин осемдесет и пет квадратни метра/

Имотът се управлява 59
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 825 кв.м. /осемстотин двадесет и пет квадратни метра/

Имотът се управлява 59
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 785 кв.м. /седемстотин осемдесет и пет квадратни метра/ Имотът се управлява 59
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.210 дка /два декара двеста Имотът се управлява
и десет квадратни метра/, пета категория
от кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.583 дка /петстотин
осемдесет и три квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.719 дка /седемстотин и
деветнадесет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.753 дка /седемстотин
петдесет и три квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.774 дка /седемстотин
седемдесет и четири квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 1.016 дка /един декар и
шестнадесет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.854 дка /осемстотин
петдесет и четири квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.158 дка /сто петдесет и
осем квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.053 дка /петдесет и три
квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.453 дка /четиристотин
петдесет и три квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.593 дка /петстотин
деветдесет и три квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.535 дка /петстотин
тридесет и пет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.472 дка /четиристотин
седемдесет и два квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.749 дка /седемстотин
четиридесет и девет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.809 дка /осемстотин и
девет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.095 дка /деветдесет и пет
квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.158 дка /сто петдесет и
осем квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 0.061 дка /шестдесет и един Имотът се управлява
квадратни метра/, пета категория
от кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 7.192 дка /седем декара сто Имотът се управлява
деветдесет и два квадратни метра/, пета категория
от кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3.060 дка /три декара и
шестдесет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.452 дка /два декара
четиристотин петдесет и два квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.564 дка /два декара
петстотин шестдесет и четири квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.552 дка /два декара
петстотин петдесет и два квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.408 дка /два декара
четиристотин и осем квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.670 дка /два декара
шестстотин и седемдесет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.307 дка /два декара триста Имотът се управлява
и седем квадратни метра/, пета категория
от кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 3 683 дка /три декара
шестстотин осемдесет и три квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.450 дка /два декара
четиристотин и петдесет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Пуст. необр. земя" с площ 104.499 дка /сто и четири
декара четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Пуст. необр. земя" с площ 9.328 дка /девет декара
триста двадесет и осем квадратни метра/, трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.594 дка /два декара
петстотин деветдесет и четири квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.440 дка /два декара
четиристотин и четиридесет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.549 дка /два декара
петстотин четиридесет и девет квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ 2.647 дка /два декара
шестстотин четиридесет и седем квадратни метра/, пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга селскостопанска територия" с площ 17.583 дка
/седемнадесет декара петстотин осемдесет и три 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 "Друга селскостопанска територия" с площ 5.107 дка
/пет декара сто и седем 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 "Друга посевна площ" с площ 1.146 /един декар сто
четиридесет и шест/ дка, трета категория

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

Едноетажна сграда - масивен гараж №1 със ЗП 18 (осемнадесет) кв. м.

Имотът се управлява 85
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 1.417 дка (един декар
четиристотин и седемнадесет квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 1.048 дка (един декар
четиридесет и осем квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 1.087 дка (един декар
осемдесет и седем квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 1.523 дка (един декар
петстотин двадесет и три квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 2.279 дка (два декара
двеста седемдесет и девет квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 2.856 дка (два декара
осемстотин петдесет и шест квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 3.522 дка (три декара
петстотин двадесет и два 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 "Друга посевна площ" с площ 3.754 дка (три декара
седемстотин петдесет и четири 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 "Друга посевна площ" с площ 1.323 дка (един декар
триста двадесет и три квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 1.309 дка (един декар
триста и девет 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 "Друга посевна площ" с площ 1.059 дка (един декар и
петдесет и девет 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 "Друга посевна площ" с площ 3.352 дка (три декара
триста петдесет и два 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 "Друга посевна площ" с площ 2.524 дка (два декара
петстотин двадесет и четири 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 "Друга посевна площ" с площ 5.828 дка (пет декара
осемстотин двадесет и осем 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 "Друга посевна площ" с площ 4.176 дка (четири декара Имотът се управлява
сто седемдесет и шест квадратни метра), трета категория
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 5.106 дка (пет декара сто Имотът се управлява
и шест квадратни метра), трета категория
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 1.068 дка (един декар и
шестдесет и осем 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 "Друга посевна площ" с площ 2.091 дка (два декара и
деветдесет и един 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 "Друга посевна площ" с площ 1.491 дка (един декар
четиристотин деветдесет и един 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 "Друга посевна площ" с площ 2.365 дка (два декара
триста шестдесет и пет 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 "Друга посевна площ" с площ 1.305 дка (един декар
триста и пет 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 "Друга посевна площ" с площ 1.780 дка (един декар
седемстотин и осемдесет 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 "Друга посевна площ" с площ 2.198 дка (два декара сто Имотът се управлява
деветдесет и осем квадратни метра), трета категория
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 280 (двеста и осемдесет) кв.м.

Имотът се управлява 84
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинска
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 17.184 дка (седемнадесет Имотът се управлява
декара сто осемдесет и четири квадратни метра), трета категория
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 270 (хиляда двеста и седемдесет) кв.м.

Имотът се управлява 18
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 170 (хиляда сто и седемдесет) кв.м.

Имотът се управлява 18
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Лозе" с площ 0.642 дка (шестстотин четиридесет и два Имотът се управлява
квадратни метра), трета категория
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.
Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 0.888 дка (осемстотин
осемдесет и осем квадратни метра), седма категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 2.608 дка (два декара
шестстотин и осем 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 "Друга посевна площ" с площ 0.277 дка (двеста
седемдесет и седем квадратни метра), седма категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 3.086 дка (три декара и
осемдесет и шест квадратни метра), седма категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 1.006 дка (един декар и
шест квадратни метра), седма категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 5.497 дка (пет декара
четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), седма категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 3.722 дка (три декара
седемстотин двадесет и два квадратни метра), седма категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 4.590 дка (четири декара Имотът се управлява
петстотин и деветдесет квадратни метра), седма категория
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 9.312 дка (девет декара
триста и дванадесет квадратни метра), седма категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 2.178 дка (два декара сто Имотът се управлява
седемдесет и осем квадратни метра), четвърта категория
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.
Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 9.453 дка (девет декара
четиристотин петдесет и три квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 2.463 дка (два декара
четиристотин шестдесет и три квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 1.899 дка (един декар
осемстотин деветдесет и девет квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 8.026 дка (осем декара и Имотът се управлява
двадесет и шест квадратни метра), трета категория
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ 4.857 дка (четири декара Имотът се управлява
осемстотин петдесет и седем квадратни метра), трета категория
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 520 (петстотин и двадесет) кв.м. - 0.2271 ид. части от УПИ Имотът се управлява 11
№II-92, целият с площ 2 290 (две хиляди двеста и деветдесет) кв.м.
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.
Дворно място с площ 1 060 (хиляда и шестдесет) кв.м. - 0.3605 ид. части от
Имотът се управлява 11
УПИ №III-95, целият с площ 2 940 (две хиляди деветстотин и четиридесет) кв.м. от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.
Дворно място с площ 1 030 (хиляда и тридесет) кв.м.

Имотът се управлява 15
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 900 (деветстотин) кв.м.

Имотът се управлява 15
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 200 (хиляда и двеста) кв.м.

Имотът се управлява 30
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 200 (хиляда и двеста) кв.м.

Имотът се управлява 30
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 270 (хиляда двеста и седемдесет) кв.м.

Имотът се управлява 30
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 820 (осемстотин и двадесет) кв.м. 0.3453 ид. части от УПИ №IX-116, целият с площ 2 375 (две хиляди триста
седемдесет и пет) кв.м.

Имотът се управлява 19
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 130 (сто и тридесет) кв.м. Имотът се управлява 19
0.0919 ид. части от УПИ №XVIII-116, целият с площ 1 415 (хиляда четиристотин от Кмета на
и петнадесет) кв.м.
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.
Дворно място с площ 900 (деветстотин) кв.м.

Имотът се управлява 19
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 800 (осемстотин) кв.м.

Имотът се управлява 19
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 300 (хиляда и триста) кв.м.

Имотът се управлява 19
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 7 142.11 (седем хиляди сто четиридесет и две цяло и
единадесет стотни) кв.м.

Имотът се управлява 65
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 12 296 (дванадесет хиляди двеста деветдесет и шест) кв. Имотът се управлява
м.
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 38 204 (тридесет и осем хиляди двеста и четири) кв. м.

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

Дворно място с площ 2 600 (две хиляди и шестстотин) кв. м.

Имотът се управлява 14
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 2 600 (две хиляди и шестстотин) кв. м.

Имотът се управлява 21
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 270 (хиляда двеста и седемдесет) кв.м. или 0.2810 ид. ч. Имотът се управлява 19
от УПИ №XII-25, целият с площ 4 520 (четири хиляди петстотин и двадесет)
от Кмета на
кв.м.
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 190 (сто и деветдесет) кв.м. или 0.1407 ид. ч. от УПИ
№XVI-39, целият с площ 1 350 (хиляда триста и петдесет) кв.м.

Имотът се управлява 3
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 1 270 (хиляда двеста и седемдесет) кв.м.

Имотът се управлява 15
от Кмета на
общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
1.063 дка (един декар и шестдесет и три 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 "Друга посевна площ" с площ
2.549 дка (два декара петстотин четиридесет и девет 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 "Друга посевна площ" с площ
1.473дка (един декар четиристотин седемдесет и три 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 "Друга посевна площ" с площ
Имотът се управлява
8.071 дка (осем декара и седемдесет и един квадратни метра), трета категория от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.503 дка (петстотин и три 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 "Друга посевна площ" с площ
Имотът се управлява
0.944 дка (деветстотин четиридесет и четири квадратни метра), трета категория от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.817 дка (осемстотин и седемнадесет 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 "Друга посевна площ" с площ
2.344 дка (два декара триста четиридесет и четири 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 "Друга посевна площ" с площ
0.175 дка (сто седемдесет и пет 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 "Друга посевна площ" с площ
0.781 дка (седемстотин осемдесет и един 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 "Друга посевна площ" с площ
1.408 дка (един декар четиристотин и осем 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 "Друга посевна площ" с площ
1.962 дка (един декар деветстотин шестдесет и два 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 "Друга посевна площ" с площ
2.113 дка (два декара сто и тринадесет 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 "Друга посевна площ" с площ
2.454 дка (два декара четиристотин петдесет и четири 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 "Друга посевна площ" с площ
1.889 дка (един декар осемстотин осемдесет и девет 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 "Друга посевна площ" с площ
Имотът се управлява
4.993 дка (четири декара деветстотин деветдесет и три квадратни метра), трета от Кмета на
категория
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
4.192 дка (четири декара сто деветдесет и два 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 "Друга посевна площ" с площ
4.090 дка (четири декара и деветдесет квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.532 дка (петстотин тридесет и два квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
1.530 дка (един декар петстотин и тридесет квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
16.777 дка (шестнадесет декара седемстотин седемдесет и седем квадратни
метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
Имотът се управлява
7.409 дка (седем декара четиристотин и девет квадратни метра), пета категория от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
5.674 дка (пет декара шестстотин седемдесет и четири квадратни метра), пета
категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
2.855 дка (два декара осемстотин петдесет и пет квадратни метра), пета
категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
2.600 дка (два декара и шестстотин квадратни метра), пета категория

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

Дворно място с площ 1 500 (хиляда и петстотин) кв.м.

Имотът се управлява 22
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 846 (осемстотин четиридесет и шест) кв.м. или 0.0887 ид. Имотът се управлява 34
ч. от УПИ №III-295, целият с площ 9 543 (девет хиляди петстотин четиридесет и от Кмета на
три) кв.м.
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ от 1 300 (хиляда и триста) кв.м.

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
2.304 дка (два декара триста и четири квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
2.974 дка (два декара деветстотин седемдесет и четири 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 "Друга посевна площ" с площ
1.770 дка (един декар седемстотин и седемдесет 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 "Друга посевна площ" с площ
3.769 дка (три декара седемстотин шестдесет и девет 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 "Друга посевна площ" с площ
4.545 дка (четири декара петстотин четиридесет и пет 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 "Друга посевна площ" с площ
5.000 дка (пет декара), трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
0.939 дка (деветстотин тридесет и девет 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 "Друга посевна площ" с площ
0.969 дка (деветстотин шестдесет и девет 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 "Друга посевна площ" с площ
5.009 дка (пет декара и девет 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 "Друга посевна площ" с площ
0.914 дка (деветстотин и четиринадесет квадратни метра), трета категория

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

Дворно място с площ 1 100 (хиляда и сто) кв.м.

Имотът се управлява 28
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друга посевна площ" с площ
31.692 дка (тридесет и един декара шестстотин деветдесет и два квадратни
метра)

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

Земеделска земя с НТП "Стопански двор" с площ
14.317 дка (четиринадесет декара триста и седемнадесет квадратни метра),
пета категория

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

Дворно място с площ 1 030 (хиляда и тридесет) кв.м.

Имотът се управлява 15
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
4.163 дка (четири декара сто шестдесет и три квадратни метра), четвърта
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.698 дка (един декар шестстотин деветдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
0.706 дка (седемстотин и шест квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
5.862 дка (пет декара осемстотин шестдесет и два квадратни метра), седма
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
2.838 дка (два декара осемстотин тридесет и осем квадратни метра), седма
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
Имотът се управлява
1.808 дка (един декар осемстотин и осем квадратни метра), четвърта категория от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
3.365 дка (три декара триста шестдесет и пет квадратни метра), четвърта
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
3.267 дка (три декара двеста шестдесет и седем квадратни метра), четвърта
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
2.205 дка (два декара двеста и пет квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
4.659 дка (четири декара шестстотин петдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
5.730 дка (пет декара седемстотин и тридесет квадратни метра), четвърта
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
2.964 дка (два декара деветстотин шестдесет и четири квадратни метра),
четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
3.079 дка (три декара седемдесет и девет квадратни метра), четвърта
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.918 дка (един декар деветстотин и осемнадесет квадратни метра), четвърта
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
0.675 дка (шестстотин седемдесет и пет квадратни метра), четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
4.142 дка (четири декара сто четиридесет и два квадратни метра), четвърта
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.340 дка (един декар триста и четиридесет квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.695 дка (един декар шестстотин деветдесет и пет квадратни метра), пета
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.378 дка (един декар триста седемдесет и осем квадратни метра), пета
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
Имотът се управлява
1.326 дка (един декар триста двадесет и шест квадратни метра), пета категория от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.320 дка (един декар триста и двадесет квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.801 дка (един декар осемстотин и един квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.495 дка (един декар четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), пета
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.481 дка (един декар четиристотин осемдесет и един квадратни метра), пета
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.440 дка (един декар четиристотин и четиридесет квадратни метра), пета
категория

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

Дворно място с площ 2 700 (две хиляди и седемстотин) кв.м.

Имотът се управлява 81
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
Имотът се управлява
1.283 дка (един декар двеста осемдесет и три квадратни метра), пета категория от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.209 дка (един декар двеста и девет квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.461 дка (един декар четиристотин шестдесет и един квадратни метра), пета
категория

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

Дворно място с площ 1 060 (хиляда и шестдесет) кв.м.

Имотът се управлява 13
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.527 дка (един декар петстотин двадесет и седем квадратни метра), пета
категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.408 дка (един декар четиристотин и осем квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП "Др.посевна площ" с площ
1.456 дка (един декар четиристотин петдесет и шест квадратни метра), пета
категория

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

Земеделска земя с НТП „Др.посевна площ“ с площ
1.115 дка (един декар сто и петнадесет квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП „Др.посевна площ“ с площ
1.504 дка (един декар петстотин и четири квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП „Др.посевна площ“ с площ
Имотът се управлява
2.238 дка (два декара двеста тридесет и осем квадратни метра), пета категория от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП „Др.посевна площ“ с площ
2.160 дка (два декара сто и шестдесет квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП „Др.посевна площ“ с площ
Имотът се управлява
5.774 дка (пет декара седемстотин седемдесет и четири квадратни метра), пета от Кмета на
категория
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП „Др.посевна площ“ с площ
2.412 дка (два декара четиристотин и дванадесет 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 „Др.посевна площ“ с площ
1.226 дка (един декар двеста двадесет и шест 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 „Др.посевна площ“ с площ
1.067 дка (един декар и шестдесет и седем 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 „Др.посевна площ“ с площ
1.750 дка (един декар седемстотин и петдесет 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 „Др.посевна площ“ с площ
1.130 дка (един декар сто и тридесет квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП „Др.посевна площ“ с площ
0.976 дка (деветстотин седемдесет и шест квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП „Др.посевна площ“ с площ
0.823 дка (осемстотин двадесет и три квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП „Др.посевна площ“ с площ
0.656 дка (шестстотин петдесет и шест квадратни метра), пета категория

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

Земеделска земя с НТП „Др.посевна площ“ с площ
0.644 дка (шестстотин четиридесет и четири квадратни метра), пета категория

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

Дворно място с площ от 13 450 (тринадесет хиляди четиристотин и петдесет)
кв.м.

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

Полумасивна едноетажна сграда със ЗП 112 (сто и дванадесет) кв.м. и дворно
място с площ от 760 (седемстотин и шестдесет) кв.м.

Имотът се управлява 31
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв.м. 0.2956 ид. части от УПИ №I-91, целият с площ 2 250 (две хиляди двеста и
петдесет) кв.м.

Имотът се управлява 11
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 600 (шестстотин) кв.м.

Имотът се управлява 74
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 860 (осемстотин и шестдесет) кв.м.

Имотът се управлява 7
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м.

Имотът се управлява 16
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 850 (осемстотин и петдесет) кв.м.

Имотът се управлява 16
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 000 (хиляда) кв.м.

Имотът се управлява 16
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 840 (осемстотин и четиридесет) кв.м.

Имотът се управлява 15
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 480 (хиляда четиристотин и осемдесет) кв.м.

Имотът се управлява 15
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 250 (хиляда двеста и петдесет) кв.м.

Имотът се управлява 20
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 145 (хиляда сто четиридесет и пет) кв.м.

Имотът се управлява 94
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 640 (шестстотин и четиридесет) кв.м.

Имотът се управлява 8
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 1 000 (хиляда) кв.м.

Имотът се управлява 15
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 510 (петстотин и десет) кв.м. или 0.5424 ид. ч. от УПИ №Х- Имотът се управлява 4
9, целият с площ 940 (деветстотин и четиридесет) кв.м.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Дворно място с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв.м. или 0.5275 ид. ч. от
УПИ №ХI-9, целият с площ 910 (деветстотин и десет) кв.м.

Имотът се управлява 4
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 570 (петстотин и седемдесет) кв.м. или 0.5938 ид.ч. от
Имотът се управлява 5
УПИ №X-общ. (десети общински), целият с площ 960 (деветстотин и шестдесет) от Кмета на
кв.м.
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Дворно място с площ 1 010 (хиляда и десет) кв.м.

Имотът се управлява 76
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 15 820 (петнадесет хиляди осемстотин и двадесет) кв.м.

Имотът се управлява 35
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 11 235 (единадесет хиляди двеста тридесет и пет) кв.м.

Имотът се управлява 53
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "Друг вид земеделска земя" с площ от 3 007 (три
хиляди и седем) кв.м., трета категория

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

Земеделска земя с НТП "Друг вид земеделска земя" с площ от 5 484 (пет
хиляди четиристотин осемдесет и четири) кв.м., трета категория

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

Дворно място с площ 10 529 (десет хиляди петстотин двадесет и девет) кв.м.

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

Дворно място с площ 670 /шестстотин и и седемдесет/ кв.м - 0.4012 ид. ч. от
УПИ № VII- 474, целият с площ 1 670 /хиляда шестстотин и седемдесет/ кв.м.

Имотът се управлява 80
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС

Дворно място с площ 1 540 (хиляда петстотин и четиридесет) кв.м.

Имотът се управлява 16
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Дворно място с площ 830 (осемстотин и тридесет) кв.м. или 0.5321 ид.ч. от УПИ Имотът се управлява 20
№IX-общ., целият с площ 1 560 (хиляда петстотин и шестдесет) кв.м.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 840 (осемстотин и четиридесет) кв.м. или 0. 9767 ид.ч. от
УПИ №XVI-общ., целият с площ 860 (осемстотин и шестдесет) кв.м.

Имотът се управлява 20
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 900 (деветстотин) кв.м.

Имотът се управлява 19А
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ 7 289 /седем хиляди двеста
осемдесет и девет/ кв.м., трета категория

Дворно място с площ 1 693 (хиляда шестстотин деветдесет и три) кв.м.

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

Дворно място с площ 503 (петстотин и три) кв.м.

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 925 (девет стотин двадесет и Имотът се управлява
пет) кв.м., четвърта категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "пасище" с площ от 70 726 (седемдесет хиляди
седемстотин двадесет и шест) кв.м., десета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид поземлен имот, без определено стопанско
предназначение" с площ от 802 (осемстотин и два) кв.м., трета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 152 (сто петдесет 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 "друг вид нива" с площ от 146 (сто четиридесет и
шест) кв.м., четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 93 кв.м. (деветдесет и три)
кв.м., трета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид посевна площ" с площ от 284 (двеста
осемдесет 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 "друг вид нива" с площ от 650 (шестстотин и петдесет ) Имотът се управлява
кв.м., четвърта категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 426 (четири стотин двадесет Имотът се управлява
и шест ) кв.м., четвърта категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 2417 (две хиляди
четиристотин и седемнадесет) кв.м., четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 796 (седемстотин деветдесет Имотът се управлява
и шест) кв.м., четвърта категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 159 кв.м. (сто петдесет 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 "друг вид нива" с площ от 107 кв.м. (сто и седем) кв.м., Имотът се управлява
четвърта категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 10372 (десет хиляди триста
седемдесет и два) кв.м., трета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 1156 (хиляда сто петдесет и
шест) кв.м., четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 2 598 (две хиляди петстотин
деветдесет 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 "друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение" с площ от 802 (осемстотин и два) кв.м., трета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 152 (сто петдесет 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 "друг вид нива" с площ от 146 (сто четиридесет и шест) Имотът се управлява
кв.м., четвърта категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 925 (деветстотин двадесет и Имотът се управлява
пет) кв.м., четвърта категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 311 (триста и единадесет)
кв.м., четвърта категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 568 (петстотин шестдесет 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 "друг вид нива" с площ от 178 (сто седемдесет и осем) Имотът се управлява
кв.м., четвърта категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 848 (осемстотин четиридесет Имотът се управлява
и осем) кв.м., трета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 317 (триста и седемнадесет) Имотът се управлява
кв.м., четвърта категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 341 (триста четиридесет и
един) кв.м., трета категория

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

Дворно място с площ 220 (двеста и двадесет) кв.м. или 0.1222ид. ч. от УПИ №III- Имотът се управлява 11
97, целият с площ 1 800 (хиляда и осемстотин) кв.м.
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "нива" с площ от 4 254 (четири хиляди двеста петдесет Имотът се управлява
и четири) кв.м., трета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "нива" (училищна) с площ от 90 014 (деветдесет хиляди Имотът се управлява
и четиринадесет) кв.м., трета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 3 000 (три хиляди) кв.м.

Имотът се управлява 81
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ 390 (триста и деветдесет) кв.м. или 0.3451 ид. ч. от УПИ
№IX-84, целият с площ 1 130 (хиляда сто и тридесет) кв.м.

Имотът се управлява 27
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Дворно място с площ от 2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м.

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

Дворно място с площ от 115 (сто и петнадесет) кв.м. или 0.0457 ид. ч от УПИ
№XV-23, целият с площ 2515 (две хиляди петстотин и петнадесет) кв.м.

Имотът се управлява 4
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "гробищен парк" с площ от 7 978 (седем хиляди
деветстотин седемдесет 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 "нива" с площ от 55 255 (петдесет и пет хиляди двеста Имотът се управлява
петдесет и пет) кв.м., четвърта категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "нива" с площ от 38 582 (тридесет и осем хиляди
петстотин осемдесет 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 "нива" с площ от 17 379 (седемнадесет хиляди триста
седемдесет 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 "нива" с площ от 58 431 (петдесет и осем хиляди
четиристотин тридесет и един) кв.м., трета категория

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

Земеделска земя с НТП "нива" с площ от 45 407 (четиридесет и пет хиляди
четиристотин и седем) кв.м., трета категория

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

Земеделска земя с НТП "нива" с площ от 44 607 (четиридесет и четири хиляди
шестстотин и седем) кв.м., трета категория

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

Земеделска земя с НТП "за друг вид застрояване" с площ от 61 (шестдесет и
един) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "за друг вид застрояване" с площ от 13 932
(тринадесет хиляди деветстотин тридесет и два) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "за друг вид застрояване" с площ от 479 (четиристотин Имотът се управлява
седемдесет и девет) кв.м., пета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение" с площ от 367 (триста шестдесет и седем) кв.м., трета
категория

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

Земеделска земя с НТП "нива" с площ от 2395 (две хиляди триста деветдесет и Имотът се управлява
пет) кв.м., трета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "за друг вид застрояване" с площ от 589 (петстотин
осемдесет и девет) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид поземлен имот без определено стопанско
Имотът се управлява
предназначение" с площ от 184 (сто осемдесет и четири) кв.м., трета категория от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Земеделска земя с НТП "друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение" с площ от 637 (шестстотин тридесет и седем) кв.м., трета
категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид земеделска земя" с площ от 473
(четиристотин седемдесет и три) кв.м., трета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение" с площ от 186 (сто осемдесет 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 "друг вид нива" с площ от 854 (осемстотин петдесет и
четири) кв.м., пета категория

Имотът се управлява
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Дворно място с площ Имотът се
от 820 (осемстотин и управлява
двадесет) кв.м.
от Кмета
на
Общината
на
основание
чл.12, ал.5
от ЗОС.

Дворно място с площ Имотът се
от 800 (осемстотин) управлява
кв.м.
от Кмета
на
Общината
на
основание
чл.12, ал.5
от ЗОС.

Земеделска земя с
НТП "друг вид нива"
с площ от 1 004
(хиляда 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 "друг вид нива"
с площ от 1 812
(хиляда осемстотин
и дванадесет) кв.м.,
пета категория

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

Земеделска земя с
НТП "нива" с площ от
78 671 (седемдесет и
осем хиляди
шестстотин
седемдесет и един)
кв.м., трета
категория

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

Земеделска земя с
НТП "за друг вид
застрояване" с площ
от 2237 (две хиляди
двеста тридесет и
седем) кв.м., пета
категория

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

Земеделска земя с
НТП "нива" с площ от
733 (седемстотин
тридесет и три) кв.м.,
трета категория

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

Земеделска земя с
НТП "друг вид
поземлен имот без
определено
стопанско
предназначение" с
площ от 436
(четиристотин
тридесет и шест)
кв.м., трета
категория
Земеделска земя с
НТП "друг вид
поземлен имот без
определено
стопанско
предназначение" с
площ от 2 713 (две
хиляди седемстотин
и тринадесет) кв.м.,
трета категория

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

Земеделска земя с
НТП "друг вид
поземлен имот без
определено
стопанско
предназначение" с
площ от 599
(петстотин
деветдесет и девет)
кв.м., трета
категория

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

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

Земеделска земя с
НТП "друг вид
поземлен имот без
определено
стопанско
предназначение" с
площ от 9 329 (девет
хиляди триста
двадесет и девет)
кв.м., трета
категория
Земеделска земя с
НТП "за друг вид
застрояване" с площ
от 90 (деветдесет)
кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с
НТП "друг вид
поземлен имот без
определено
стопанско
предназначение" с
площ от 104 510 (сто
и четири хиляди
петстотин и десет)
кв.м., трета
категория
Дворно място с площ
от 1 380 (хиляда
триста и осемдесет)
кв.м.

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 963 (деветстотин шестдесет
и три) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 2 974 (две хиляди
деветстотин седемдесет 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 "друг вид нива" с площ от 4 506 (четири хиляди
петстотин и шест) кв.м., пета категория

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

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

Имотът се
управлява
от Кмета
на
общината
на
основание
чл. 12, ал.
5 от Закона
за
общинскат
а
собственос
т.

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 842 (осемстотин четиридесет Имотът се управлява
и два) кв.м., пета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 3 380 (три хиляди триста и
осемдесет) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 3 635 (три хиляди шестстотин Имотът се управлява
тридесет и пет) кв.м., пета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 4 099 (четири хиляди
деветдесет и девет) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 1 491 (хиляда четиристотин
деветдесет и един) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 643 (шестстотин четиридесет Имотът се управлява
и три) кв.м., пета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 661 (шестстотин шестдесет и Имотът се управлява
един) кв.м., пета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Дворно място с площ от 1 040 (хиляда и четиридесет) кв.м.

Имотът се управлява 20
от Кмета на
общината на
основание чл. 12, ал.
5 от Закона за
общинската
собственост.

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 652 (шестстотин петдесет и
два) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 613 (шестстотин и
тринадесет) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 1 269 (хиляда двеста
шестдесет и девет) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 4 506 (четири хиляди
петстотин и шест) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 4 574 (четири хиляди
петстотин седемдесет 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 "друг вид нива" с площ от 2 966 (две хиляди
деветстотин шестдесет и шест) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 3 492 (три хиляди
четиристотин деветдесет и два) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 3 252 (три хиляди двеста
петдесет и два) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 14 546 (четиринадесет
хиляди петстотин четиридесет и шест) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 2 582 (две хиляди петстотин
осемдесет и два) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 4 375 (четири хиляди триста
седемдесет 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 "друг вид нива" с площ от 2 538 (две хиляди петстотин
тридесет и осем) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 2 233 (две хиляди двеста
тридесет и три) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 1 824 (хиляда осемстотин
двадесет 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 "друг вид нива" с площ от 2 211 (две хиляди двеста и
единадесет) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 583 (петстотин осемдесет и
три) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 719 (седемстотин и
деветнадесет) кв.м., пета категория

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

Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 753 (седемстотин петдесет и Имотът се управлява
три) кв.м., пета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.
Земеделска земя с НТП "друг вид нива" с площ от 774 (седемстотин
седемдесет 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 "друг вид нива" с площ от 1 016 (хиляда и шестнадесет) Имотът се управлява
кв.м., пета категория
от Кмета на
Общината на
основание чл.12,
ал.5 от ЗОС.

Парцел

I

Кадас Поземлен имот №
трале
н
район
574

V

2106

Граници

Разпореждания

ул."Д.Орлов",
ул."В.Априлов",
ул."Г.С.Раковски"
, 5 ет.ЖБ и 4
ет.ЖБ.

1.С договор №ИП-05-966/05.04.96г. по
реда на ЗПСК е продаден "Магазин за
риба".
2.С договор №ИП-05-1296/09.05.96г. по
реда на ЗППДОбП е продаден "Магазин
за хр.стоки".
3.С договор №АО-16-20а/07.01.97г. по
реда на ЗППДОбП е продаден "Магазин
за месо".
4.С договор №ИП-05-1570/30.06.97г. по
реда на ЗППДОбП е продаден "Магазин
за железария".
5.С договор №ИП-05-1569/27.06.97г. по
реда на ЗППДОбП е продаден магазин за
хранит. и пром.стоки.
6.С договор №117 т.XII вх.рег.№6096 от
20.12.1997г.е продаден ап.5.ет.2,вх.Б
7.С договор №211 т.I вх.рег.№216 от
16.01.1998г. е продаден ап.7,ет.3,вх.Б

съседи на ЖБ ул."Трети март"
ул."Дружба",
сграда на
гранични войски (
бивша ЦДГ ) и
ЖБ на ОФ "
Дъбовете".

1.С договор №ИП-05-1599/01.07.97г., т.3
от Раздел 19, е извършена продажба по
реда на ЗППДОбП на магазин бутик (бивш
магазин плод.зеленчук)
2.С договор №ИП-05-1560/27.06.97г. е
извършена продажба по реда на
ЗППДОбП на магазин за риба .
3.С договор №ИП-05-231/30.01.98г. е
извършена продажба по реда на
ЗППДОбП бръснаро-фризьорски салон и
шивашко ателие .

шосето С договор за продажба имота е
Г.Тошево - ИПС, предоставен на Любомир Стефанов Бахов
празно място,
по реда на ЗПСК
халета в строеж
и празно място
до люпилнята
ул."Волга", УПИ
№VІІІ-18, УПИ
№ІХ-19, УПИ №ІІІ16, УПИ №ІV-16,
УПИ №V-17

IX

1059

Съседи:
С договор №425/27.12.2002г. е извършена
ул."Г.С.Раковски" продажба по реда на ЗОС
- дървени бараки
по чл.120 от
ЗТСУ на
ул."В.Левски" и
общинско място.

IV

съседи:
ул."В.Априлов", 2ет.ЖБ, общинско
място и Петър
Атанасов
Дамянов

IV

1839

съседи :
ул."Трети март" ,
2-ет.ЖБ, СОУ
"Н.Й.Вапцаров" и
ДТБ - АД (БНБ)

IX

1060

съседи:
ул."В.Априлов",
ул."В.Левски",
общинска
дървена барака и
2-ет.ЖБ.

2118 (бивш 2066)

съседи:
ул."В.Маринов",
п.XI-139,
пл.№141 кв.14 и
ул."Марица",
Сладкарски цех

XIV

XI

1.С договор №ИП-05-1538/26.06.97г. е
извършена продажба по реда на
ЗППДОбП на магазин за пром.стоки.
2.С договор №ИП-05-3165/23.12.98г.
вписан в ГТРС под №274, том III,
вх.регистър №2054 от 4.09.2001г., е
извършена продажба по реда на
ЗППДОбП на магазин "Детмаг"
3.С договор №ИП-05-363/12.02.98г. е
извършена продажба на
ап.2,ет.1,вх.В,бл.6 по ул."Трети март"

Общ.недвижим имот, описан в раздел 19,
е продаден на "Добруджански хляб" ООД
гр.Добрич съгл. Договор №ФС-03-09-1963А/15.07.1996г. по реда наЗППДОбП чрез
преговори с потенциален купувач.
Дворното място е продадено по реда на
ЗОС, съгл.договор №ИП-05-1793
21.07.1997г. вписан под №66 т.VII вх.рег
№3055/29.07.1997г. т.XXIII, стр.39 в
Районен съд гр.Г.Тошево.

съседи: улица ,
парцел XII,
парцел XV и
парцел XVI

1093

кад.№119

Дворното място е продадено на
ЕТ"Иванов - Иван Гочев" гр.Дорбич
съгласно Договор №АО-161839/02.07.1996г., вписан под №77, т.V,
вх.рег.№1049/02.07.1996г. на партидната
книга т.XVII стр.191 при Ген.Тошевския
Районен съд
ул."П.Евтимий", С договор №ИП-05-774/23.03.1998г. е
парцел I - 1092, извършена продажба по реда на
парцел II - 1091 и ЗППДОбП - ЕТ"МОКС - Стефко Станев" парцел X - 1094 Стефко Станев Стефков.

вдясно от главен
път с.Василево с.Конаре, от три
страни празно
място, черен път
и залесителен
пояс

Продажба с договор №168/25.06.2003г.
вписан в ГТРС под №25, том V,
вх.рег.№1909/01.07.2003г. по реда на
ЗПСК - Купувач - Рачо Стоянов Георгиев

III

III-2137

II

III

2131

ул."В.Ангелов",
пл.№ 2127 (
"Ловмийт" ООД ),
пл.№2123 (
"Добруджа
Месопромимпекс
" ЕООД )

С договор №ИП-05-466/04.03.1997г.,
вписан в ГТРС под №159, том.I, регистър
№578 от 04.03.1997г. в партид.книга, том
XXI,стр.84 на основание чл.35, ал.1 и 4 от
ЗОС и чл.21.т.8 от ЗМСМА
Купувач - "Ловмийт"ООД, представляван
от Т.Парашкевов

2129

път, празно
място, борова
гора ( вляво на
изхода
Ген.Тошево за
Добрич )
имот №038006,
№038007,
№038008.
№038009,
№038010,
№038011,
№000141,
№000139,
№038001,
№038002,
№038003
от две страни
улици, парцел X19 и парцел IV-19

С договор №ИП-05-1239/21.05.1997г. е
извършена продажба на имот с пл.№2129
по плана на пром.зона , на основание
зап.№099/14.03.1997г.
Купувач - ЕТ"Йорданов" - Йордан
Михайлов Йорданов
Договор за продажба №ИП-05753/27.03.1997г.
Купувач - "Керамик - ГТ" ЕАД,
гр.Г.Тошево, 30дка - част от имот
№038012, целият е с площ 204.223дка

ул."Янтра",
ЕООД"Хан
Аспарух",
"Смесени
превози" (САС) и
дере.
улица,
Ив.Миланов,
Пешо Тодоров,
Петър Петров /
парцел I-152,
парцел VIII-151,
парцел VI-151,
парцел XI-150 /
парцел II, парцел
I, парцел III и
улица

Продажба по реда на ЗППДОбП с договор
№ИП-05-2182/26.08.98г.
Купувач Сава Александров Савов от
гр.Белослав.

Договор за продажба по реда на ЗОС
№ИП-05-2877/02.12.97г., вписан в ГТРС
под №210, т.XII вх.рег.№5631/05.12.97г.
парт.кн.т.2690, стр. 2896, 1226 на
основание зап.№275/18.06.97г. и реш.№33/20.05.97г.
Купувач: Аднан Шукриев

I

ул."Мадара",
ул."Д.Чинтулов",
парцел II-общ, и
парцел X-общ

С договор №456/20.12.2005г. е извършена
продажба на Георги Иванов Вълков, по
реда на ЗОС, за сумата от 1190лв.

VI

ул."Славянска", С договор №437/27.07.07г. имота е
п.IV-общ, п.III - за продаден по реда на ЗОС на Костадин
магазин и
Атанасов Костадинов
ул."Д.Чинтулов"

X

VII

ул."Славянска",
ул."Д.Чинтулов",
п.I-общ., п.IXобщ.

С договор №134/21.05.2003г вписан под
№244, том.IV, вх.рег.№1753/03.06.2003г. е
извършена замяна с
Господина Петрова Панайотова,
Петър Димитров Атанасов,
Мариян Димитров Атанасов от
гр.Г.Тошево

2105

ул."В.Априлов"
(Г.Димитров), на
изхода на
гр.Г.Тошево за
ИПС, Метален
дърводелски цех
на ТПК, двор на
ДСО "Търговия
на едро",
Общ.магазин
"Мототехника"

С договор за покупко-продажба по реда на
ЗППДОбП чрез конкурс №ИП-05805/02.04.99г. вп.под №134, т.IV,
вх.рег.№1543/09.07.2002г. в ГТРС, на
основание Решение №1-12/18.03.1999г.
на ОбС Г.Тошево.

69

улици от 3 страни
и парцели VIIIобщ., VI-общ.

IV

ул."Ал.Димитров"
, ЖБ №2,
ул."Д.Орлов",
ул."Г.С.Раковски"

I-ОБЩ

улица, п.III-общ,
п.XVI-общ, п.XVобщ, п.X--19, п.VI19, п.IV-19

III-ОБЩ

от двете страни
улици, п.XVI-общ
и п.I-общ.
улица, п.X-19, п.I- Дворното място е продадено на Марин
общ. и п.XVI-общ. Милев Христов, гр.Добрич, съгл.Договор
№ИП-05-2084/21.08.97г., на основание
Заповед №395/19.08.97г. по реда на ЗОС
и Наредбата по чл.8 от ЗОС.

XV-ОБЩ

XVI-ОБЩ

Дворното място е продадено на Петър
Димитров Петров, гр.Добрич,
съгл.Договор №ИП-05-2082/21.08.97г., на
основание Заповед №394/19.08.97г. по
реда на ЗОС и Наредбата по чл.8 от ЗОС

улица, п.XV-общ, Дворното място е продадено на Георги
п.I-общ и п.IIIАнгелов Костов от гр.Добрич,
общ.
съгл.Договор №ИП-05-2083/21.08.97г., на
основание Заповед №397/19.08.97г. по
реда на ЗОС и Наредбата по чл.8 от ЗОС

VII

69

улица, п.VI-общ., Дворното място е продадено на Марийка
п.XVI-69, п.XV-69, Кирчева Козарева от с.Балканци,
п.XIII-69
съгл.Договор №ИП-05-2494/08.10.97г. и
вписан в ГТРС №67, т.VIII/13.10.97г. на
основание №473/03.10.97г. по реда на
ЗОС и Наредбата по чл.8 от ЗОС

XIII

69

улица, п.VII-69,
п.XV-69, п.XIV-69
и парцел за
озеленяване

Дворното място е продадено на Панчо
Петков Нанков от гр.Варна, съгл.Договор
№ИП-05-2493/08.10.97г. и вписан в ГТРС
№68, т.VIII/13.10.97г. на основание
Заповед №474/03.10.97г. по реда на ЗОС
и Наредбата по чл.8 от ЗОС

XIV

69

от двете страни
улици, парцел озеленяване,
п.XIII-69 и п.XV69

XV

69

улица, п.XIV-69, С договор за продажба №ИП-05п.XIII-69, п.VII-69 2681/27.1097г. вписан в ГТРС под №55,
и п.XVI-69
т.XI, вх.рег.№4822/31.10.97г., т.197,
стр.1228, 1226
на основание Заповед №476/03.10.97г.
дворно място е продадено на Кольо
Костадинов Николов

II

554

XVI

69

III

555

улици от двете
страни, п.XIII-69 и
п.XIV-69
ул."Ст.Милев".
ЖБ №2,
ул."Д.Орлов", ЖБ
№4

улица, п.XV-69,
п.VII-69 и п.VIIIобщ.

Дворното място е продадено на Гиньо
Михайлов Гинев от гр.Добрич,
съгл.Договор №ИП-05-2612/17.10.97г. и
вписан в ГТРС №56, т.XI/31.10.97г., на
основание Заповед №475/03.10.97г. по
реда на ЗОС и Наредбата по чл.8 от ЗОС

Продажби
1.С дог.№ИП-05-2908/05.12.97г. вп.под
№219, т.XII,вх.рег.№5645/05.12.97г. на
парт.книга том-2714-2715, стр.1226-2610 е
продаден ап.14 ет.5 вх.А бл.3 на Божидар
Илиев Колев
2.С дог.№ИП-05-2693/29.10.97г. вп.под
№57, т.XI,вх.рег.№4824/31.10.97г. на
партидна книга том-1099, стр.1226-1230 е
продаден ап.2 ет.1 вх.Б бл.3 на Стоян
Николов Стоянов
3.С дог.№ИП-05-3020/24.08.2000г. вп.под
№265, т.III,вх.рег.№2045/14.09.2000г. е
продаден ап.1 ет.1 вх.А бл.3 на Пламен
Николов Тодоров

С договор за продажба №ИП-052680/27.10.97г., вписан в ГТРС под №54,
т.XI, вх. рег.№4821/31.10.97г., т.196,
стр.1228, 1225, на основание заповед
№477/03.10.97г.
Дв.място е продадено на Костадин
Николов Чобанов
ул"Ст.Милев"("Ал 1.С дог.№114/26.04.05г. е продаден ап.13
.Димитров"), ЖБ със ЗП 78.36кв.м. на 5ет. в едно с изба
№3, ул."Д.Орлов" №13 - площ 4.33кв.м и 4.31612% ид.ч.
и ЖБ №1
възлизащи на 6.64кв.м. с отстъпено право
на строеж в/у 85кв.м. в УПИ III-555 в кв.61
по реда на ЗОС; купувач-София Тодорова
Стойчева
2.С дог.№ИП-05-2973/12.12.97г. е
продаден ап.5,ет.2,вх.Б със ЗП 45.21кв.м.
в едно с изба - 4.13кв.м., общи части4.80кв.м и отст.право за строеж-50.01кв.м;
купувач-Ани Енчева
3.С дог.№096/24.03.2008г. е продаден
ап.10,ет.4,вх.Б; купувач-Мария Йорданова
Атанасова
4.С дог.№513/14.11.2008г. е продаден
ап.7,ет.3,вх.Б; купувач-Венелин Божанов
Добрев

VIII

"Васил Априлов"
("Г.Димитров"),
п.IX-1648, и п.VII1648

ап.4,ет2, в ЖБ е предоставен като
обезщетение по ЗТСУ на н-ци Стоян
Димов Стоянов, съгл.заповед
№510/18.06.2001г. на кмета на
общ.Г.Тошево

ЧАСТ ОТ П.I

ул."Станьо
Милев"
("Ал.Димитров"),
пл.№551,
пл.№552,
ул."Д.Орлов" и
ЖБ №3
от двете страни
улици, парк и
парцел III

Отстъпено право на строеж за гараж №2 с
дог.№081/05.03.07г. на Димо Ив.Димов
гр.Г.Тошево; гараж №3 с
дог.№082/05.03.07г. на Никола Стоянов
Иванов гр.Г.Тошево

XXI-412

ул."Огражден
Планина" ,
фурна, п.II-398 и
п.XX-415

1.С договор №ИП-05-4613/29.12.2000г. е
продаден ап.1 ет.1 на Атанас Т.Михайлов
и Галя Р.Михайлова от с.Кардам
2.С договор №443/20.10.2006г. е
продаден ап.2 на Борислав Минчев
Балчев от с.Кардам

XXII-ОБЩ.

улица, п. XV-53,
п.XVIII-общ. и
п.XVII.
улица, п.XIXобщ., п.XXII-общ.
и п.XVI-54
улица, п.XX,
п.XXI, п.XVII,
п.XXII-общ. и
п.XVIII-общ.
улица, п.XVII,
п.XIX-общ. и п.XX

V

XVIII-ОБЩ

XIX-ОБЩ.

XXI

XX

пл.№313

улици от двете
страни, п.XXI и
п.XIX-общ.
вдясно от главна
улица KaрдамСпасово, от
двете страни
дере, път, п.III314 и п.II-313

Продажба по реда на ЗППДОбП дог.№ИП-05-2596/13.10.99г. ; Купувач ЕТ"Петър Цонев - Транспорт", Петър
Георгиев Цонев от гр.Варна

VII-БКС

2085 и (2049)

вторични
суровини, борова
гора, Районно
пътна служба пл.№2050 и път

2052

ул."Янтра"
(Г.Тошево с.Люляково), път,
Вторични
суровини,
Районна пътна
служба:
"Дружба" (
Етаж 1 от сградата е продаден на
"Вишинска" ) ,
ЕТ"Добри Петков" Г.Тошево
п.VIII-970, п.VII972 и ул."Кирил и
Методий"
"Опълченска"
("Червеноармейс
ка ), имот
пл.№2113 (
Бетонов възел на
Добротица - БСК
) и борова гора

971

2112

XXII-261

IV-1795

III-390 (БИВШ IX-ОБЩ)

I

улица, п.XXIII262, п.VII-247,
п.VIII-248 и п.XXI260
ЖБ "Ал.Димитров",
ЖБ №2,
ул."Д.Орлов" и
ул."Г.С.Раковски"

ул."Опълченска"
("Червеноармейс
ка"), п.II-390, п.Xза озеленяване и
п.IV-391 - църква

Договор за продажба №112/22.04.05г. на
Мария Ив.Стоева от гр.Добрич.

1.Продажба по реда на ЗППДОбП на
помещение за търг.услуги със ЗП
87.70кв.м., с дог.№ИП-05-1285/15.05.98г.
на Аделина Димитрова Михайлова със
съгласието на майка си Звезделина
А.Петрова и Михаил Д.Михайлов гр.Г.Тошево
2. С дог.№157/30.08.2004г. вписан под
№197, том.VIII, вх.рег.№3353/03.09.2004г.
ГТРС, имотът е продаден на К"ВЗКАЧС
ГТ" чрез председателя Петър Христов
Великов, гр.Г.Тошево по ЗОС чрез търг.
ЗП - 85.23кв.м.

С Договор №ИП-05-1436/24.04.2000г.,
вп.под №84, том II,
вх.рег.№1037/25.04.2000г. е продаден
ап.3, ет.2, вх.А на Радка Маркова
Георгиева.
С Договор №ИП-05-727/20.03.1998г.,
вп.под №11, том V,
вх.рег.№1476/23.03.1998г. е продаден
ап.1, ет.1, вх.А на Мария Веселинова
Атанасова
С Договор от 30.01.1991г. е продаден
ап.2, ет2, вх.А на Павлина Ангелова
Найденова
ул."В.Маринов", С дог.№187/14.07.2005г. имота е
"Зърнени храни", продаден на Димо Василев Георгиев ЖСК "Добруджа" вх.Б, ет.2, ап.5 със ЗП 56.65кв.м. в едно с
и
изба №5 с площ 11.14кв.м. и с ОП за
междублок.прост строеж в/у 64.29кв.м. в кв.38
ранство
С дог.№058/25.02.2008г. ап.4, ет.2 е
продаден на Валентин Вълков
гр.Г.Тошево

I

главен път, терен продаден на Петър Георгиев Димов
за озеленяване,
път ( пасище ),
пл.№53 и пл.№52

XV И XVI

п.XIV-210, п.XVII- 1.С дог.№672/21.09.07г. имота е продаден
207, улица, п.XIII- на Атанас Хараламбиев Атанасов,
210 и п.XVIII-207 с.Росен - закупен ап.1 ет.1, и ап.4 ет.2
2.С дог.№687/26.09.07г. е продаден ап.6
ет.2 на Стоян Георгиев Стоянов, с.Красен
3.С дог.№673/21.09.07г. е продаден ап.5
ет.2 по реда на ЗОС, на Златко Вълчев
Златев, с.Красен
4.С дог.№826/17.12.07г. е закупено
общ.жилище със ЗП 77.69кв.м., изба №4 с
площ 9.52 и 51.44% ид.ч от общ.ч. и гараж
- 21.08кв.м. по реда на ЗОС и
ЗУЖВГМЖСВ и ППЗУЖВГМЖСВ,
Купувач: Тошко Петков Тачев, с.Красен

XI

от двете страни С договор от 27.07.1992г. е продаден ап.3,
улици, п.X и п.V - ет.1, със ЗП 72.60кв.м., изба - 14.76кв.м. и
Здравна служба гараж - 22.40кв.м., на Минко Йорданов
Кирчев, с.Росица

I

583

"Васил Априлов"
("Г.Димитров"),
градски площад,
ул.Г.С.Раковски и
два 5 етажни ЖБ.

Продажба по реда на ЗППДОбП на офис
№302, дог.№ИП-751/29.03.99г., Купувач:
ТО на НТС Добрич - ОбС на НТС
Ген.Тошево; Йордан Иванов Бахов

бозлук, път,
Георги
Костадинов,
Иван Петков и
Петър Панайотов
I-576

"Васил Априлов"
("Г.Димитров") ,
общ.дворно
място и магазин
за мебели и
книжарница

С дог.№ИП-05-262/28.01/2000г. вписан в
ГТРС под №139, т.I,
вх.рег.№215/28.01.2000г. е извършена
продажба по реда на ЗППОбП на
основание ЗП - 110.79кв.м.
Купувач - Манол Димитров Йорданов ,
гр.Г.Тошево

II

"Опълченска"
("Червеноармейс
ка") ,
ул."В.Маринов", 2
ЖБ и старата
администр.сград
а на Зърнени
храни

1.Продажба по реда на ЗППДОбП на
складкарница, ул. "Опълченска"
("Червеноармейска") 26, със ЗП 59.60
кв.м. с дог.№ИП-05-974-а/14.04.98г. - ЕТ
"Таврия - 3"
на Коста Андреев Павленков гр.Добрич
2. С дог.№ИП-05-2575/11.10.1999г.бивша
столова на соц.грижи със ЗП 168кв.м. е
продадена по реда на ЗОС на Михаил
Димов Михайлов

2136

X

VI

202

270

улица. Вторични
суровини, имоти
с пл.№2048,
пл№2052, и
пл.№2050
ул." "Кирил и
Методий" , СОУ
"Н.Й.Вапцаров:,
пл.№1842 и
ул."Дружба"
от двете страни
улици, п.VII - общ
и п.V-134

С дог.№ ИП-05-214/28.01.1998г. е
извършена продажба на п.X в кв.63 по
ЗРП на гр.Г.Тошево с площ 635кв.м. на
"Добруджа" ООД Ген.Тошево, ул."Стара
планина" 27
Продадена на Ивелин Костов от
гр.Добрич, жк.Балик фак.№85/10.04.2000г.
само сграда за събаряне
С дог.за продажба №452/15.12.2005г.
имота е продаден (дв.място 3920кв.м.) на
Димитър Матеев Матеев с.Спасово по
реда на ЗПСК

улица, пл.№271,
пл.№260 и
пл.№259

Продажба по реда на ЗППДОбП
-договор №ИП-05-1713/29.06.1999г.
-купувач: "Титан Експрес" ООД чрез
пълномощник Красимир Андонов Иваное
от с.Спасово
С договор № ИП-05-2275/27.06.2000г. чрез
конскурс е продадена бензиностанция
с.Красен със ЗП 24кв.м. и дв.място общо
застр. и незастр. с площ 2340кв.м.
съставл. парцел II в кв.16а по РП на
с.Красен
Купувач: "Агротрейд 95" ООД с
представител Петър Димитров Петров

ЧАСТ ОТ II

главна улица,
общ.място,
улица, бивша
автоспирка

VI

парцел I-47,
главен път
Спасово-Кардам
и борова гора

С договор №136/26.07.2001г. по реда на
ЗОС чрез търг е продадена
минибензиностанция с.Спасово със ЗП
24кв.м. и дв.място общо застр. и незастр.
с площ 1500кв.м. на ЕООД "Виста Ойл"
гр.Добрич, представлявано от Веселин
Атанасов Черкезов.

II-49

улица, парцел
XIV-49, парцел I и
терен за
озеленяване
улица, парцел за
озеленяване,
парцел II-49 и
парцел XIV-49

Продажба по реда на ЗППДОбП - Договор
№ИП-05-1641/24.06.98г.
Купувач: Петър Георгиев Димов,
гр.Г.Тошево, ул."Р.Даскалов" 14

I

XIV-49

улица, парцел II49, парцел I и
парцел III
-52
"Станьо Милев"
("Ал.Димитров") ,
ЕЖБ
"Станьо Милев"
("Ал.Димитров") ,
ЕЖБ и терени за
озеленяване
път, сграда на
кметството и от
две страни
стопански двор

V

IX

1064, 1065, 1062, 1061,
1060 и 1059

от двете страни
улици, пл.№113 и
парцел IV
ул."В.Априлов"
(ул.Г.Димитров),
ул."В.Левски",
ул."Г.С.Раковски"
и ул."Трети март"
(ул.М.Толбухин)

II

улица 1,
трафопост,
парцел I - двор и
училищна сграда
на техникума,
нива

III

ул."П.Волов",
парцел II и
парцел I

С дог.№ИП-05-1190/26.05.1999г. е
извършена продажба на парцел III в кв.30
по ЗРП на гр.Г.Тошево с площ 3920 кв.м.,
на основание чл.35 от ЗОС и чл.26, чл.37
и чл.39 от Наредбата по чл.8 от ЗОС
Купувач: Георги Атанасов Георгиев от
гр.Асеновград

II

ул."П.Волов" ,
парцел III и
парцел I

С договор № ИП-05-1189/26.05.1999г. е
извършена продажба на парцел II в кв.30
по ЗРП на гр.Ген.Тошево от 2160кв.м. на
основание чл.35 от ЗОС и чл.26, чл.27 и
чл.39 от Наредбата по чл.8 от ЗОС
Купувач:Георги Атанасов Георгиев от
гр.Асеновград

II-1906

"Васил Априлов"
("Г.Димитров"),
музей,
ул."Г.С.Раковски"
и павилиони за
услуги

Продажба по ЗППДОбП на Евангелска
Петдесятна Църква, представлявана от
Атанас Д.Иванов от гр.Ген.Тошево, на
основание договор №ИП-05551/16.02.2000г.

XII-2022

ул."Калиакра",
ул."П.Д.Петков",
Фезула
Мустафов
Асанов и бозлук

Сградата подлежи на събаряне

I

от две страни
Замяна - Иван Гочев Иванов
път, парцел III и Договор №АО-16-4593/27.12.2000г.
торище
Вписан в ГТРС под №124, т.XII,
вх№5265/27.12.2000г.

V

"Д. Благоев",
п.XIII-общ, п.VI1199, п.X-общ,
ул."Подоф.Г.Шоп
ов"
(ул.Д.Христова) и
улица ОК 183183а-220

път и общ.мера
път и общ.място
ул."Д. Благоев" ,
5-ет.ЖБ ( Iмагазини, II - IV жилищни ),
ул."Подоф.Г.Шоп
ов" (Д.Христова),
п.XIII-1802, п.XII1192 и п.X-1801.
V-94

път, парцел IV90, парцел X общ и парцел VI-100
главна улица,
п.VII, нкв.14 по
РП на
с.Люляково
път, имот
пл.№43, дере и
общ.мера
от всички страни
общинска мера

ДО П.VII

от всички страни
общ.мера
кад.№021005

н-ци на Димо
Денев,
общ.място и
общ.мера
път и общ.мера

пл.№12

път и общ.мера

ПЛ.143

X-ОБЩ

"Подоф.Г.Шошов
"(Д.Христова) ,
парцел V
"Компл.ж.стр.",
парцел VI-1199,
парцел VII-1200,
парцел VIII-1201
и имот пл.№1797
път и общ.мера
на Север - път;
на изток
общ.мера; на юг имот пл.№136;на
запад - парцел III134, кв.16
път и общ.мера
пл.№186

път, общ.мера и
дерето
път и общ.мера

С договор за продажба №429/12.10.2006г.
имота е продаден на Марчо Стефанов
Атанасов, гр.Ген.Тошево,
жк.Ал.Димитров, бл.3 вх.Б, ет.3 по реда на
ЗОС

I

ул."Г.Кирков" , 5ет.ЖБ ,
ул."П.Евтимий"
(В.Коларов), п.III1217, п.IV-1218,
п.V-1219 и имот
пл.№1229

С договор №591/29.11.2006г. е ОПС за
гараж №5 с площ 19.06кв.м. на Стоян
Методиев Вучков, гр.Ген.Тошево по реда
ПС в/у Общ.земя чрез търг
С договор №391/26.09.2006г. е ОПС за
гараж №1 с площ 19.06кв.м. на Маринка
Тодорова Ненова гр.Ген.Тошево по реда
ПС в/у Общ.земя чрез търг

път и общ.мера
VIII-ОБЩ

път, парцел IX51,парцел VI-57 и
парцел VII-общ

ОКОЛО XX-34

път и общ.мера
пл.№182

III

път и общ.мера
стопански двор

045001

имот №0002641,
№000207,
№045002 и
№000188

2144

ул."Д. Благоев" ,
склад за фуражи,
имот пл.№2156,
дере

С договор №ИП-05-3183/30.12.1998г. е
извършена продажба на имот с пл.№2144,
находящо се в Пром.зона на гр.Г.Тошево
с площ 1490кв.м. на основание Заповед
№364/30.12.1998г.
Купувач: Симеон Николов Георгиев,
гр.Г.Тошево

2143

ул."Д. Благоев" ,
дере, имот
пл.№2129

С дог.№ИП-05-925/15.04.1999г. е
извършена продажба на имота, на
основание чл.35 от ЗОС и чл.26, чл.37 и
чл.39 от Наредбата по чл.8 от ЗОС на
Стоян Енчев Стоянов гр.Г.Тошево.

2085

2049

ул."Тодор
Рачински"(Вл.По
птомов),
ул."Г.Кирков",
парцел I-1419
Районна пътна
Сградата е продадена от фирма
служба,
"Дъбовете"
пл.№2049
(складова база),
пл.№2084 и път
Пл.№2048
(Вторични
суровини),
борова гора,
пл.№2085
(Бетонов възел)
и път

С договор №089/14.04.2005г. е извършена
продажба по реда ЗПСК на лицето
Йордан Йорданов, гр.Г.Тошево,
ул."Д.Дончев" 8 за сумата 2816лв.

шосе, улица,
бозлук
двора не е
заграден

VIII-283

XX

I

574, 576

улица, пл.№284,
парцел.IX-283 и
Комунална
битова сграда
улица, парцел I198, парцел II187 и парцел XIX196
ул."В.Априлов"
("Г.Димитров"),
обслужваща
улица,,
ул."Г.С.Раковски"
и ул."Д.Орлов"

I

ул."Г.С.Раковски"
и обслужващи
блоковете улици

II

ул."Д.Благоев",
ул."Г.С.Раковски"
, ученическо
общежитие и
дворно място на
ТБ"Биохим"
търговска сграда
на два етажа,
улица и
общ.бензиностан
ция

II

V

п.V-52, п.IV-52,
п.VII и от двете
страни улици

III

улици, п.I-общ, и
п.II ( църковен
двор ) и п.IV

Съгл.договор №138/23.07.04г. вписан в
ГТРС под №194, т.VI,
вх.рег.№2797/23.07.04г. имотът е
продаден на Манол Димитров Йорданов и
Георги Ат.Сивков за сумата 1352лв.

1.С дог.№ИП-05-261/27.01.2000г. по реда
на ЗОС чрез търг е продадена сграда за
автоспирка със ЗП 70кв.м. по РП на
с.Красен на Иван Георгиев Христов от
гр.Добрич
2.С дог.№ИП-05-560/17.02.2000г. по реда
на ЗОС е продадено дв.място с площ 420
кв.м., съставл.парцел III, в кв.16а по РП
на с.Красен отреден за сграда за
автоспирка, на Иван Георгиев Христов.
С фактура №0000176/07.05.2002г.
сградата е продадена за събаряне на
Никола Мирчев Стоянов от гр.Добрич
С дог.№452/25.07.07, дворното място е
продадено на ЕТ"Хелиус - Валентин
Паунов" гр.Добрич, предтсвл. от Валентин
Паунов , по реда на ЗОС

I

583

"Васил Априлов"
("Г.Димитров"),
пешеходна зона
и озеленяване,
ул."Г.С.Раковски"
и
комплек.жилищно
строителство и
магазини

I

575

ул."Г.С.Раковски"
, магазин хранит.и
промишлени
стоки и
междублоково
пространство

Търг.обект №1 - "Магазин за цветя и кафеаператив"
Съгл.дог.№127/01.07.04г. вписан в ГТРС
под №134, т.VI, вх.рег.№2586/01.07.04г.,
имотът е продаден на Манол Д.Йорданов,
гр.Г.Тошево
Търг.обект №2 - "Магазин за перилни
препарати"
Съгл.дог.№126/01.07.04г. вписан в ГТРС
под №138. т.VI. вх.тег.№2605/05.07.04г.
Купувач: Димитричка Йорданова Добрева,
гр.Г.Тошево, ул."Е.Пелин" 1а
Купувач: Петър Мокрев - С
дог.№91/14.04.05г. е закупил 86.20кв.м. за
10 054лв. - адрес:гр.Г.Тошево,
ул."П.Евтимий" 2

"Иван
Куманов"/Мичури
н/, гаражи,
стоп.двор и
микроцентър

II

II

IX

С дог.№ИП-05-2622/18.10.1999г. вписан в
ГТРС под №147, том IV,
вх.рег.№1991/20.10.1999г. е извършена
продажба по реда на ЗОС
Купувач: ЕТ "Божур - Енчо Стоянов" Енчо Стоянов Йорданов, гр.Г.Тошево,
ул."Д.Дончев" 12
"Д. Благоев" 3,
Договор за продажба по реда на ЗОС
междублоково
№ИП-05-1676/24.06.99г. и вписан в ГТРС
пространство 5
вх.рег.№298, т.III, рег.№1684/13.09.99г.
ет.ЖБ /ИПС/,
Купувач: Дафинка Илиева Иванова ,
ул."Подоф.Георги гр.Г.Тошево, ул.Й.Йовков 53
Шопов"
/Д.Христова/ и
обслужваща
улица
ул."Д. Благоев" , Договор за продажба по ЗОС
междублоково
№159/22.06.05г., вп.под №86, том VIII,
пространство, 5- вх.рег.№3636/30.06.05г.
ет.ЖБ/ИПС/,
Купувач: Наско Рачев Коев от гр.Добрич
ул."Подофицер
Георги
Шопов"/Д.Хтисто
ва/ и обслужваща
улица
от една страна
Договор за покупко-продажба №ИП-05улица, парцел VII- 1675/24.06.99г., вп.под №83, т.III,
КБС, парцел VIII- вх.рег.№1298/30.06.99г. в ГТРС за сумата
магазин и парцел 420000
I-ЦДГ
Купувач: Георги Илиев Георгиев,
гр.Г.Тошево, ул."П.Евтимий" 2 /В.Коларов/

XI

ул."Д. Благоев" ,
имот на Петър
Василев, парцел
V"
Комплек,жил.стр.
и магазини"

000145

XXV-90

IV

IV

XVIII-ОБЩ (XXVIII) И
XVII-614 (XXVII)

1/2 ид.ч.от №614

II

IV

№000158,
Местен път
№000172,
Спортен терен
№000171,
Др.селскостоп.те
рен
№000144, Полски
път
№000412, Полски
път
ул."Трети март"
(М.Толбухин) ,
ул."Ив.Вазов",
улица ОК 137 138 и
ул."Й.Йовков"
ул."Трети март"
(М.Толбухин) ,
ул."Дружба",
обслужв. ЖБ
улица, имот
пл.№1841
"Гранично
поделение"
ул."Добруджа",
Имотът е продаден с договор
ул."В.Априлов"
№216/17.07.2002г. на "Арис Импорт /Г.Димитров/,
Експорт" ООД гр.Ямбол, база гр.Г.Тошево
парцел V-997 и
п.III-994
ул."Опълченска"
("Червеноармейс
ка), ул."Трети
март"/М.Толбухи
н/, п.XXVI-615 и
п.XXIX-613
ул."Васил
Априлов"
("Г.Димитров") ,
ул."Г.С.Раковски"
и ул."В.Левски"

636

С договор №256/08.10.2004г. вп.под
№200, т.IX, вх.рег.№4253/25.10.2004,
ГТРС
Имотът е продаден на Илко Борисов
Илиев , гр.Добрич, ул."Стоил Войвода" 16,
вх.А, ап.17, чрез пълн.Веско Митев
Великов, гр.Г.Тошево, ул."Вит" 9,
пълномощно №6523/11.08.2004, за сумата
1938лв.

ул."Трети март"
(М.Толбухин) , 4ет.ЖБ, имот
пл.№1841
"Гранично
поделение",
обслужваща
блока улица и 3ет.ЖБ

III

площад,
общинска
нежил.сграда,
здравна служба и
п.IV-90
главна улица (
Ген.Тошево Люляково),
улица, парцел III252 и парцел I за
озеленяване

II

ДО IX

ул."Г.С.Раковски"
, общ.място, 2ет.администр.сгр
ада (Бюро по
труда), 2-ет.ЖБ и
клуб на инвалида

I-179

от две страни
улици, ЗС и
кметство, парцел
II-186, парцел III187 и парцел IV179 в кв.48

I

от две страни
улици, парцел II63 и читалище
от две страни
улици, парцел I и
парцел III
от двете страни
улици, парцел
VIII-61 и парцел
XVII-61
път, Момчо
Мудев Недков,
път и Станю
Димитров Станев

II

XIX

39

ОПС на Петя Николова Костадинова в
петно №1 с площ 64кв.м. с
дог.№241/02.08.2002г.вписан под №193,
том IV вх.рег.№1642/08.08.2002г.
ОПС на Петя Николова Костадинова в
петно №2 с площ 64кв.м. с
дог.№242/02.08.2002г.вписан под №194,
том IV вх.рег.№1643/08.08.2002г.
С договор №595/10.12.2018г. са
продадени петно №1 с площ 64 кв.м. и
петно №2 с площ 64 кв.м. на "Тони-Ники
09" ЕООД, представлявано от Петя
Николова Костадинова от с.Люляково.

С дог.№ИП-05-1435/24.04.2000г. по реда
на ЗОС чрез търг е продадена нежилищна
сграда ПМС /бивше училище/ със ЗП
212кв.м. в едно с дворно място от
1800кв.м., находящи се в с.Лозница на
Христо Йорданов Христов, с.Люляково

от всички страни С дог.№ИП-05-815/10.03.2000г. по реда на
улици
ЗОС чрез търг е продадена нежилищна
сграда / бивше училище / със ЗП 115кв.м.
и дв.място от 3650кв.м. находящи се в
с.Калина, съставл. имот №39 по плана на
селото на Костадин Колев Костадинов,
гр.Добрич

кад.№38

ул."Пета",
ул."Втора",
Шюкрю Кюша
Мехмедов кад.№37,
Николчо Миков
Миколов кад.№30
дере, улица и
парцел II
улица, парцел
XV, парцел XIII60 и парцел XVII61
от двете страни
улици, парцел IV90 и парцел II169

С дог.№198, том VIII,
вх.рег.№3355/03.09.04г.при ГТРС, имотът
е продаден на Снежана Георгиева
Иванова,с.Гурково, ул."Рила"7, за сумата (
за сградата - 149лв., за дв.място - 316лв. )
по ЗОС чрез търг.

II-187

улица, парцели
III, IV и I.

С договор №086/14.04.05г. е извършена
продажба по реда на ЗПСК на Мариян
Кирилов Алексиев, гр.Каварна, за сумата
2250лв.

V-ОБЩ

улица, парцели
VI, XIV, XIII и XIVобщ
улица, парцели
VII, XV, XIV и Vобщ.
от двете страии С договор №ИП-05-2014/06.06.2000г. по
улици, парцели
реда на ЗОС е продадена масивна сграда
VI-71 и III-71
със ЗП 191.20кв.м. в едно с дворно място
от 2010кв.м., вкл. в парцел IV,кв.16 по РП
на с.Пленимир на Йордан Диков Иванов и
Васил Дянков от с.Равнец

I
XVI

III-169

VI-ОБЩ

IV

I

I-ОБЩ

20 и №8

1.Продажба по реда на чл.35 от ЗОС
Купувач Желязко Георгиев Георгиев,
с.Житен - договор от 10.04.2000г. №ИП-051249/10.04.2000г., вписан в ГТРС под
№53, том II, вх.рег.№901/10.04.2000г., е
продадено дв.място с площ 500кв.м.,
п.XXX,в кв.14 по РП на с.Житен
2.С договор №ИП-05-666/25.02.2000г.,
вписан в ГТРС под №278, том I,
вх.рег.№540/01.03.2000г. е извършена
продажба по реда на ЗППОбП на сграда
на един етаж /бивше кметство/ със ЗП
114кв.м.
Купувач: Желязко Георгиев Георгиев,
с.Житен

от двете страни Договор за продажба чрез търг
път, бозлук,
38/24.02.2003г.
бивше училище и Купувач: Димитър Симеонов Димитров,
Митю Колев
гр.Добрич, ул."Хан Крум" 13а
Ташев
от трите страни
улици, парцели V22 и VI-23.

от двете страни С договор №213/26.08.2003г. вписан в
улици, парцел II- ГТРС под №159, том V,
общ и парцел XIII- вх.рег.№2200/26.08.2003г. е извършена
общ
замяна с "Керамик ГТ" АД гр.Ген.Тошево

II-ОБЩ

улица, парцели I- С договор №213/26.08.2003г. вписан в
общ, III-общ и XIII- ГТРС под №159, том V,
общ
вх.рег.№2200/26.08.2003г. е извършена
замяна с "Керамик ГТ" АД гр.Ген.Тошево

III-ОБЩ

улица, парцели II- С договор №213/26.08.2003г., вписан в
общ, XII-общ и IV- ГТРС под №159, том
общ
V,вх.рег.№2200/26.08.2003г. е извършена
замна с "Керамик ГТ" гр.Ген.Тошево

IV

от двете страни С договор №213/26.08.2003г. вписан в
улици, парцели III- ГТРС под №1591, том V,
общ и XII-общ
вх.рег.№2200/26.08.2003г. е извършена
замяна с "Керамик ГТ" АД.

V-ОБЩ

улица, парцели
VI-общ, XX-общ и
XXI-озеленяване

VI-ОБЩ

улица, парцели Vобщ, VII-общ. и
XIX-общ.
улица, парцел VIобщ.,парцел VIIIобщ. и парцел
XVIII-общ.

VII-ОБЩ.

VIII-ОБЩ

улица, парцели
VII-общ., IX-общ.,
и XVII-общ.

IX-ОБЩ.

улица, парцели
VIII-общ, X-общ.
и XVI-общ.
улица, парцели
IX-общ., XI-общ.
и XV-общ.
улица, парцели X- С договор №213/26.08.2003г. вписан в
общ., пар.XIIГТРС под №159, том V,
общ. и XIV-общ. вх.рег.№2200/26.08.2003г. е извършена
замяна с "Керамик ГТ"АД гр.Ген.Тошево

X-ОБЩ.

XI-ОБЩ.

XII-ОБЩ.

улица, парцели III- С договор №213/26.08.2003г. вписан в
общ., IV-общ. XI- ГТРС под №159, том V,
общ. и XIII-общ
вх.рег.№2200/26.08.2003г. е извършена
замяна с "Керамик ГТ" АД гр.Ген.Тошево

XIII-ОБЩ.

улица, парцели I- Със Заповед №306/12.04.2010г. и във
общ., II-общ., XII- връзка с Договор за продажба
общ. и XIV-общ. №48/16.04.2010г., вх.№66, том
III,вх.рег.№1269/19.04.2010г. при ГТРС,
имотът УПИ XIII в кв.153 по плана на
гр.Ген.Тошево е отписан от актовите книги
Купувач: Христофор Кирчев, от
гр.Пловдив

XIV-ОБЩ.

улица, парцели
Продажба по ЗОС чрез търг с Договор
XIII-общ.,XI-общ. №541/03.12.2008г. вп.под №6, том I,
и XV-общ.
вх.рег.№74/13.01.2009г. в СВ при ГТРС
Купувач: "Херакъл" ООД гр.Добрич Светослав Михайлов Михайлов.

XVI-ОБЩ.

улица, парцели
IX-общ., XV и
XVII-общ.

XVII-ОБЩ

улица, парцели
VIII-общ, XVIобщ. и XVIII-общ.

XVIII-ОБЩ.

улица, парцели
VII-общ., XVIIобщ. и XIX-общ.
улица, парцели
VI-общ., XVIIIобщ. и XX-общ.
улица, парцели Vобщ., XIX-общ. и
XXI-озеленяване

XIX-ОБЩ.

XX-ОБЩ.

XXI-ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

от трите страни
улици, парцели Vобщ. и XX-общ.

I-ОБЩ.

улица, кад.№42 и
парцел II-общ.
улица, парцел Iобщ., кад.№42 и
парцел III-общ.

II-ОБЩ

III-ОБЩ.

улица, парцел IIобщ., кад.№42 и
парцел IV-общ.

IV-ОБЩ

улица, парцел IIIобщ., кад.№42 и
парцел V-общ.

V-ОБЩ.

улица, парцел IVобщ., кад.№42 и
парцел VI-общ.

VI-ОБЩ

улица, парцел Vобщ, кад.№42 и
парцел VII-общ.
улица, парцел VIобщ. и кад.№42

VII-ОБЩ

I-ОБЩ

от трите страни С договор №213/26.08.2003г. вписан в
улици и парцел II- ГТРС под №159, том V,
озеленяване
вх.рег.№2200/26.08.2003г. е извършена
замяна с "Керамик ГТ" АД гр.Ген.Тошево

II-ОБЩ.

от трите страни
улици и парцел I

I-ОБЩ

от двете страни
улици, парцел II и
обслужваща
улица
улица "В.Левски",
парцели I и III и
обслужваща
улица

II-ОБЩ

III

ул."В.Левски",
ул."Васил
Априлов",
осблужваща
улица и парцел II.

IV

ул."В.Априлов",
обслужваща
улица, парцели V
и VI.
парцели IV, VIмузей, п.VIII, VII и
обслужваща
улица
ул."Г.С.Раковски"
, ул."В.Априлов",
парцели IV, Vбаня, VII

V

VI

VII

ул."Г.С.Раковски" С договор №ИП-05-2201/21.06.2000г.
, парцели VIII, V- вписан в ГТРС под №168, том II,
баня, VI - музей вх.рег.№1368/21.06.2000г. е извършена
продажба по реда на § 50а от ЗИД ЗДС,
парцел VII, кв.100 с площ 155кв.м.
Купувач: Динко Иванов Георгиев

VIII

ул."Г.С.Раковски"
, обслужваща
улица, парцел V
и парцел VII
парцели I, II, III,
IV, V и VIII
от двете страни С договор №192/05.10.04г. е извършена
улици, парцел III- продажба по реда на ЗПСК на Мариян
16 и парцел V-17 Кирилов Алексиев, гр.Каварна,
ул."Добротица" 31, за сумата 11181лв.

IV

I-118

III-118

000319

005039

от двете страни
улици, парцел III
и терен за
озеленяване
улица, парцел I118, парцел II119 и терен за
озеленяване
№000031 - пътна С договор №ИП-05-799/09.03.2000г. по
мрежа на ДПФ - реда на ЗОС е продадена пътна мрежа с
МЗГАР
площ 17кв.м., съставл.имот №000319 по
Земеразделителния план на с.Кардам на
"Булгаргаз" ЕАД, гр.София, представл. от
Кирил Георгиев Гегов
имот №005040 общинска нива

С договор №ИП-05-798/09.03.2000г. по
реда на ЗОС е продадена нива с площ
120кв.м., находяща се в с.Йовково,
съставл.имот №005039 по
Земеразделителния план на с.Йовково на
"Булгаргаз" ЕАД, гр.София, представл. от
Кирил Георгиев Гегов.

005040

IV

имоти с №005001нива, №005002нива, №005034нива, №005035нива, №000076полски път,
№000077-полски
път, №000012канализ.провод,
№005014-нива,
№005005-нива.

от двете страни С договор №2610/24.07.2000г. по реда на
улици и парцел I ЗОС чрез търг е продаден парцел IV, в
кв.30 по ЗРП на гр.Г.Тошево с площ
2620кв.м. на Георги Атанасов Георгиев от
гр.Асеновград
2169

ул."В.Койчев",
С договор №2612/24.07.2000г. по реда на
пл.№2091 и 2092 ЗОС чрез търг е продадено дв.място
съставл.имот с пл.№2169 в кв.27 по ЗРП
на гр.Ген.Тошево с площ 4490кв.м. на
"Агродимекс"ООД гр.Добрич, представл.от
Емил Александров Димитров.

V

улица, от двете С договор №214/12.06.06г. имота е
страни ЖП линия продаден на "Норма-тур" ЕООД,
гр.Добрич представлявано от управителя
Ивелин Петров Апостолов по реда на
ЗОС.
№000199 - лозе,
№000188 - ЖП
линия, №045002 нива, №000207 пътна мрежа

III

улица,
бензиностанция
и парцел за
обществ.строите
лство
от двете страни
улици, парцел I и
парцел III търговия

II

I

IV
III
XXX

от трите страни
улици:
-улица О.Т. 5А О.Т.5
-улица О.Т. 5 О.Т.157
-улица О.Т. 157 О.Т.3А
улица, парцели III
иV
улица, парцели I
и IV
от две страни
улица, здравна
служба и
автоспирка

С договор №2275/27.06.2000г. чрез
конкурс е продадена бензиностанция
с.Красен със ЗП 24кв.м. и дв.място с
площ 2340кв.м. общо застр. и незастр.,
съставл.парцел II в кв.16б по РП на
с.Красен на "Агротрейд 95"ООД с
представител Петър Димитров Петров

Продажба по ЗППДОбП
Купувач: Желязко Георгиев Георгиев от
с.Житен
Договор от 10.04.2000г.

XXXI

улица и площад ,
парцел IV-90,
Здравна служба п.III и п.XXX

I

терен за
футболно
игрище, парцел
III-общ., улица и
общ.мера:
терен за
футболно
игрище, парцел
IV-общ., улица,
парцел I-общ.
терен за
футболно игрище
, парцел V-общ.,
улица, парцел IIIобщ.

III-ОБЩ

IV-ОБЩ.

V-ОБЩ.

000154

XIII

XI

улица и парцели
X, II-общ. и XIIобщ.
улица и парцели
X-8, IX и XII-9

XI

XVII

XII
XI
XV

II

терен за
футболно
игрище, улица от
две страни,
парцел IV-общ.
№ 000151 територия
ЕИРВМ
№ 000158 местен път
№ 000172 спортен терен
№ 000171 др.селскостоп.те
рен
№ 000144 полски път
улица и парцели
X, XII, XIV

15

С дог.№ 172/19.06.2014г., имотът е
продаден на Стоян Великов Хинев от
с.Къпиново.
С договор №277/13.10.2004г., вп.под
№103, том IX, вх.рег.№4101/14.10.2004г. в
ГТРС, имотът е продаден на Цвета
Атанасова Иванова, гр.Ген.Тошево,
ул."Вл.Комаров"№17, за сумата от
1045лв., продажба по ЗОС чрез търг.

улица, парцели
XIV-106, XVI-106
и XVIII.
улица, парцели
XI, III, XIII
улица, парцели
XII, XIII и XV
улица, път,
парцел XIV и
парцел II-71
улица, парцели I- С договор №170/09.09.2004г., вп.под
4, III-15, XIV-5 и №249, том VII,
IV-15.
вх.рег.№3435/13.09.2004г.при ГТРС ,
имотът е закупен от Йорданка Добрева
Вълкова от гр.Ген.Тошево, ул."Трети
март" 10, за сумата 750лв., продажба по
реда на ЗОС чрез търг.

XIV

III-54

улица, парцели
XIII-106, XV-106 и
XVII-105
улица, парцели II54, V-55 и IV-54

XIII

ул."Д.Дончев",
ул."Дора Габе",
парцел XIV-691 и
парцел XII-536

XIII

ул."Д.Благоев",
ул."Мусала",
пар.XII-1822,
пар.XI-1821 и
пар.XIV-1823
бозлук, път,
Георги
Костадинов,
Иван Петков и
Петър Панайотов

XIX

улица, парцели I- С договор №376/11.09.06г., имота е
общ, XX-общ, XXI- продаден на Стоян Симеонов Стоянов,
общ, IV-общ. и
гр.Добрич по реда на ЗОС.
XVIII.
от двете страни С договор №252/27.06.2006г., имотът е
улици, парцел
продаден на Димитър Костадинов Иванов,
XIX-общ. и
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС
парцел XX-общ.
улица и парцели I- С договор №254/27.06.06г. имота е
общ., XIX-общ. и продаден на Димитър Костадинов Иванов,
XXI.
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.

I-ОБЩ.

XX

IV-ОБЩ.

V-ОБЩ

Със Заповед №921/21.10.2010г. и договор
за продажба №334/24.11.2010г., вписан
под №143, том XI,
вх.рег.№4858/26.11.2010, имотът е
отписан от актовите книги
Купувач: Петър Стоянов Атанасов,
гр.Ген.Тошево

от двете страни С договор за замяна №028/27.02.2004г.
улици и парцел V- имота е заменен със земеделска земя,
общ.
собственост на Елена Несторова
Василева.
от двете страни С договор №432/17.07.07г. имота е
улици и парцели продаден на Димитър Митков Димитров,
IV-общ, VI-общ. гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

VI-ОБЩ

от двете страни С договор №433/17.07.07г., имота е
улици и парцели продаден на Димитър Милков Димитров,
V-общ. и VII-общ. гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.

VII-ОБЩ

от двете страни
улици и парцели
VI-общ и VIIIобщ.
от двете страни
улици и парцели
VII-общ и IX-общ.

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

X-ОБЩ

С договор №435/17.07.07г. имота е
продаден на Димитър Милков Димитров,
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС
С договор №829/18.12.07г. имота е
продаден на Метин Нури Болат, гр.Добрич
по реда на ЗОС

от двете страни С договор №831/18.12.07г. имота е
улици и парцели продаден на Метин Нури Болат от
VIII-общ. и Xгр.Добрич по реда на ЗОС.
общ.
от двете страни
улици и парцели
IX-общ и XI-общ.

XI-ОБЩ

от трите страни С договор №188/14.07.2005г. е извършена
улици и парцел X- продажба на Павлин Димитров Стоянов,
общ.
за сумата 1490лв., по реда на ЗОС.

VI-ОБЩ

улица и парцели
V-948, XIII-198,
XII-1774 и VIIобщ.
улица и парцели
VI-общ, XII-1774,
XI-1775 и VIIIобщ

VII-ОБЩ.

С договор №830/18.12.07г. имота е
продаден на Метин Нури Болат, гр.Добрич
по реда на ЗОС.
С договор №268/11.10.2004г., вп.под №84,
том IX, вх.рег.№4079/13.10.04г. при ГТРС,
имотът е продаден на Христо Хинев
Христов, гр.Ген.Тошево, ул."В.Ангелов"
28, за сумата 1290лв. продажба по ЗОС
чрез търг.

XXI-ОБЩ

улица, парцели II- С договор №253/27.06.2006г.имота е
общ, III-общ, XIX- продаден на Димитър Костадинов
общ, XX-общ.
Иванов,гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

II

от двете страни
улици, парцел Iобщ. и парцел IIIобщ.
улица, II-общ, IVобщ и XX-общ.

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

С договор №378/11.09.2006г. имота е
продаден на Стоян Симеонов Стоянов,
гр.Добрич по реда на ЗОС

С договор №377/11.09.06г. имота е
продаден на Стоян Симеонов Стоянов ,
гр.Добрич по реда на ЗОС
улица и парцели С договор №516/26.10.06г. имота е
III-общ. и XIXпродаден на Михаил Тодоров Димитров,
общ.
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

VIII-ОБЩ

от двете страни С договор №266/11.10.04г.вп.под №85,
улици, парцел VII- том IX, вх.рег.№4080/13.10.04г.при ГТРС,
общ. и X-1776
имота е продаден на Христо Хинев
Христов,гр.Ген.Тошево, ул."В.Ангелов"28,
за сумата 1610лв. продажба по ЗОС чрез
търг.

II-199

улица, парцел I- С договор №267/11.10.2004г.вп.под №152,
199, парцел IIIтом IX, вх.рег.№4171/19.10.04г.при ГТРС,
940 и парцел XVII- имота е продаден на Петър Стоянов
194.
Атанасов,гр.Ген.Тошево, ул."Трети
март"8, за сумата 1680лв. продажба по
ЗОС чрез търг.

I

ул."Трети март"
(М.Толбухин),
ул."Г.С.Раковски"
, парц.XIV,
парц.II, парц.III,
парц.IV, парц.XIII,
парц.XII.

II

парцел XIV,
парцел III,
парцел I култ.дом,
ул."В.Априлов"

С договор №ИП-05-2787/04.08.2000г.
вписан в ГТРС под №282, том II,
вх.рег.№1673/07.08.2000г.е извършена
продажба по реда на ЗОС на дв.място с
площ 1100кв.м.
Купувачи:
1.Цветка Павлова Михайлова,
гр.Ген.Тошево
2.Пламен Йорданов Иванов като ЕТ с фма "МДИ - 7" гр.Добрич
3.Георги Христов Йовчев като ЕТ с ф-ма
"Терца-Д"
4.Вярка Тодорова Гочева като ЕТ с ф-ма
"Еми - В.Тодорова"

IV

ул."Васил
Априлов"
("Г.Димитров") ,
парцел V, парцел
III, парцел I култ.дом.

V

ул."Васил
Априлов"
("Г.Димитров"),
парцел IV,
парцел VIII,
парцел XIII,
парцел VI
парцел V,
ул."Васил
Априлов"
("Г.Димитров"),
парцел VII,
парцел VIII

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

парцел VI,
ул."Васил
Априлов"
("Г.Димитров"),
ул."В.Левски",
парцел VIII
парцел VI,
парцел VII,
ул."В.Левски",
парцел IX,
парцел XIII и
парцел V.
парцел VIII,
парцел XIII,
парцел X и
ул."В.Левски"
ул."Васил
Левски", парцел
IX, парцел XI и
парцел XII.

С договор №ИП-05-2770/03.08.2000г.
вписан в ГТРС под №294, том II,
вх.рег.№1676/08.08.2000г.е извършена
продажба на парцел VI,в кв.66 по ЗРП на
Ген.Тошево с площ 190кв.м.
Купувач: ЕТ "Чар" представл.от Софка
Георгиева, гр.Ген.Тошево.
В УПИ №VII кв.66 се намира
административна сграда, за която е
съставен АОС №7/01.06.1995г., вписан
под №188, том VII,
вх.рег.№3870/06.10.2004г. при ГТРС.

С договор №ИП-05-3022/24.08.2000г.
вписан в ГТРС под №177, том III,
вх.рег.№1927/25.08.2000г.е извършена
продажба на парцел X в кв.66 по ЗРП на
гр.Ген.Тошево
Купувач: Ивелина Йорданова Станчева
като ЕТ с ф-ма "Ситет" и Живка Кирилова
Лазарова като ЕТ с ф-ма ЕТ "Лазар
И.Лазаров".
ул."Васил
С договор №ИП-05-3003/23.08.2000г.
Левски",
вписан в ГТРС под №202, том III,
ул."Г.С.Раковски" вх.рег.№1961/25.08.2000г.е извършена
, парцел XII и
продажба на парцел XI в кв.66 с площ
парцел X.
540кв.м.
Купувач: Стойко Ганчев Стойков и Илко
Христов Павлов.
парцел XI,
С договор №425/27.12.2002г. е извършена
парцел X, парцел продажба н алицето Петър Атанасов
XIII, парцел IГеоргиев, гр.Ген.Тошево, ул."В.Априлов"
културен дом и
14 за сумата 8980лв. по реда на ЗОС
ул."Г.С.Раковски"

улица, парцел V, С договор №229/16.06.06г. имота е
парцел IX,
продаден на Емил Георгиев Душилов по
парцел X,
реда на ЗОС.
парцел XII.

XIV

ул."Трети Март",
ул."В.Априлов",
парцел II, парцел
I-култ.дом,
изл.зала,
озеленяване

ул."Г.С.Раковски"
, парцел Iкулт.дом, парцел
IV, парцел
XIII,парцел XII
I-УЧИЛИЩЕ

от двете страни С договор №305/28.07.2008г. имота е
улици, парцел VII- продаден на Метин Нури Болат от
общ и парцел VI. гр.Добрич по реда на ЗПСК.

VII-ОБЩ

улица, парцел I- С договор №443/07.12.2005г. е извършена
училище, парцел продажба на лицето Илка Илиева РусеваVIII-общ, парцел Минчева, за сумата 1073лв. по ЗОС
V-22 и парцел VI.

VIII-ОБЩ.

улица, парцел VII- С договор за продажба №186/14.07.2005г.
общ., парцел V- имота е продаден на Борислав Атанасов
22, парцел XIТачев, гр.Балчик, за сумата 1180лв. по
общ и парцел IX- реда на ЗОС.
общ.
улица, парцел
С договор №164/27.06.2005 г. имота е
VIII-общ, парцел продаден на Димитричка Неделчева
XI-общ. и парцел Узунова, гр.Добрич за сумата 1250лв. по
X-общ
реда на ЗОС
от двете страни С договор №166/27.06.2005г. имота е
улици, парцел IX- продаден на Стоян Петров, с.Бранище за
общ и парцел XI- 4112лв. по реда на ЗОС
общ
улица и парцели С договор №165 от 27.06.2005г. имота е
IX-общ, X-общ, IV- продаден на Димитричка Неделчева
22 и II-7
Узунова от гр.Добрич, за сумата 873 лв.
по реда на ЗОС
от двете страни С договор №099/19.04.05г. е извършена
улици, парцел III- продажба на лицето Мариян Кирилов
49, парцел V-49, Алексиев, гр.Каварна, ул."Добротица"31
парцел VI-42 и
за сумата 7534лв. по реда на ЗОС.
парцел VII-43.
№029001-нива,
С договор №006/12.01.2001г. чрез конкурс
№000028-пътна е продадена земя/пасище,мера/
мрежа, №025006- представляваща имот с кад.№026001 по
нива, №025005- плана за земеразделяне на с.Къпиново с
нива, №025010- площ от 0.050 дка на Георги Русев
нива, №000033- Георгиев от гр.Ген.Тошево.
полски път,
№118006-нива,
№000035населено място Къпиново.

IX-ОБЩ

X-ОБЩ

XI-ОБЩ

I

000026

V

ул."Ст.Милев"
/ул.Ал.Димитров/,
ул."Г.С.Раковски"
, обслужваща
улица с ОК 163164, парцел IVжил.с-ство и
търговия

С договор №ИП-05-3056/28.08.2000г.
вписан в ГТРС под №217, том III,
вх.рег.№1976/28.08.2000г. е извършена
продажба на парцел V в кв.61 с площ
290кв.м.
Купувач: ЕТ "Лимбо" представляван от
Любомир Иванов Момчев, гр.Ген.Тошево,
ул."Стара планина" 30

I

улица, Зърнобаза
- с.Спасово и
парцел II

II

улица, парцел I,
Зърнобаза с.Спасово и
парцел III
улица, парцел II,
Зърнобаза с.Спасово и
парцел IV
улица, парцел III,
Зърнобаза с.Спасово,
парцел V
от двете страни
улици, парцел IV
и Зърнобаза с.Спасово
от трите страни
улици, парцели
VII-265, VIII-262,
IX-261, X-261.

III

IV

V

XI

I

Изток-ап.13Йордан
Ил.Василев;
запад-ап.15Стоян
Ив.Стоянов, горе
последен, долу
ап.11-Иванка
Димитрова
Димова

С договор №134/19.05.2005г. е извършена
продажба по реда на ЗОС на Виолета
Атанасова Трендафилова, чрез
пълномощника си Елена Йорданова
Георгиева, гр.Ген.Тошево, ул."Пирин
планина"№6 за сумата 5135лв.

I

ул."Васил
Априлов"
("Г.Димитров"),
ул."Ст.Димитров"
, парцел II-946,
парц.III-945,
парц.IV-941,
парц.V-939,
парц.XXVII-общ.,
парц.XI-929,
парц.XII-929,
парц.XIII-общ.,
XIV-общ.,XVобщ., всички в
кв.115 по ЗРП на
града

С договор №646/12.09.2007г., имота от
196кв.м., продаден на Георгие Янакиев
Георгиев, гр.Ген.Тошево по реда на § 27
от ПЗР на Закона за собствеността

XXVII-ОБЩ

ул."Ст. л-т
Й.Тенчев"/"Малч
ика"/, парцел V939, VI-938, XI929 всички в
кв.115 по ЗРП на
гр.Ген.Тошево

XV

обслужваща
улица с ОК 153151-147А, парцел
XVI, парцел X,
обслужваща
улица с ОК 153152 всички в
кв.63 по ЗРП на
гр.Ген.Тошево

VIII

ул."Трети март"
(М.Толбухин),
парцел VII,
парцел XVI,
парцел IX всички
в кв.63 по ЗРП на
гр.Ген.Тошево

V

ул."Опълченска"
("Червеноармейс
ка"), парцел VI,
парцел IV,
парцел VII,
обслужваща
улица с ОК 147148 всички в
кв.63

IV

ул."Опълченска"
("Червеноармейс
ка"), парцел V,
парцел III,
обслужваща
улица с ОК 147148, всички в
кв.63 по ЗРП на
Ген.Тошево

III

ул."Опълченска"
("Червеноармейс
ка"), парцел IV,
парцел II,
обслужваща
улица с ОК 147148 всички в
кв.63 по ЗРП на
гр.Ген.Тошево

II

ул."Опълченска"
("Червеноармейс
ка"), парцел III,
обслужваща
улица с ОК 145147А,
обслужваща
улица с ОК 147148, всички в
кв.63 по ЗРП на
Ген.Тошево

II

имот №057012 пасище и мера
собственост на
кметство
с.Спасово

С договор №064/10.04.2001г. по реда на
ЗОС продаден чрез търг парцел VIII,
кв.63 по ЗРП на гр.Ген.Тошево с площ
680кв.м. на Митко Стойчев Узунов

С договор №145/17.08.2001г. по реда на
ЗОС чрез търг е продаден парцел II, кв.63
по ЗРП на гр.Ген.Тошево с площ 290кв.м.
за сумата 5645лв. на ЕТ "Ралица-83 Петко Тодоров" от гр.Ген.Тошево.

XXVII-1183

ул."Д. Благоев",
парцел XXVIII1184, кв.89 и
улици

XXVIII-1184

ул."Д. Благоев",
парцел XXIX1185, XXVII-1183
и улица

XXIX-1185

ул."Д. Благоев",
парцел XXX1189, XXXI-1187,
XXXII1180, XXVIII1184, улица

V

ул."Васил
Априлов"
("Г.Димитров"),
парцели VI, VIII,
XIII, IV.

VIII И IX

п.X, п.XIII, п.V,
п.VI, п.VII, кв.66
по ЗРП и
ул."В.Левски"
ул."Д. Благоев",
парцели III, IV,
VI, I

II

1465

III

1465

IV

1465

V

1465

VI

1465

С договор №067/12.04.2001г. по реда на
ЗОС е продаден чрез търг парцел II в
кв.44 по ЗРП на гр.Ген.Тошево с площ
740кв.м. на "Дружба-94"ООД с
представител Георги Господинов
Георгиев.
ул."Д. Благоев", С договор №068/12.04.2001г. по реда на
"Д.Полянов",
ЗОС чрез търг е продаден парцел III в
парцели IV и II.
кв.44 по ЗРП на гр.Ген.Тошево с площ
735кв.м. на "Агротрейд 95"ЕООД
представлявано от Петър Димитров
Петров
ул."Д.Полянов" , С договор №055/29.03.2001г. по реда на
парцели V, VI, II, ЗОС чрез търг е продаден парцел IV в
III.
кв.44 по ЗРП на гр.Ген.Тошево с площ
700кв.м. на "Агроном"ЕООД, гр.Добрич,
представлявано от Тодор Костадинов
Губатов
ул."Д.Полянов", С договор №770/02.11.2007г. имота е
парцели IVи VI, и продаден на Метин Нури Болат, гр.Добрич
ул."Огоста"
по реда на ЗОС.

ул."Огоста",
парцели I, II, IV,
V.

С договор )828/18.12.2007г. имота е
продаден на Метин Нури Болат, гр.Добрич
по реда на ЗОС

2117/стар 2065/

ул."В.Ангелов",
РД"Държавен
резерв",
Сладкарски цех,
общинско място,
ул."Марица" и
трафопост

С договор №163/27.06.2005г. е извършена
продажба на ЕТ "Ханджиев-Сава
Ханджиев" гр.Варна за сумата 9468лв. по
реда на § 3 ал.2 от ПЗР.

XI

236

ул."Д.Петков"
/"Л.Димитрова"/,
п.X-237, п.IX-235,
п.VIII-234 и п.XII232

С договор №206/14.08.2003г. вп.под
№222, том V, вх.рег.№2332/12.09.2003г.
при ГТРС, имотът е продаден на Марийка
Колева Маринова, гр.Варна, за сумата
544лв., продажба по реда на ПМС
№235/1996г. и ЗОС.

IX

235

ул."В.Койчев" ,
п.X-237, п.XI-236,
п.XII-232, п.VIII234
от две страни
Със Зап.№575/04.06.2008г. на Кмета на
път, п.XI-80, п.XII общината е отписано 170кв.м. от УПИ,
и п.XIII
неправилно актувано за общ.собственост
и предадено на н-ци Иван Савов
Ханджиев
път, п.IX-80, п.XI- Със Зап.№575/04.06.2008г. на Кмета на
80, п.XIV и п.XIII Общината е отписано 720кв.м. от УПИ,
неправилно актувано за общ.собственост
и предадено на н-ци Иван Савов
Ханджиев.
улица, п.XI -парк,
п.VIII-читалище,
п.Xнезавърш.строеж

XIV

XII

VII

211

X

улица, п.VIIбивше училище,
п.VIII-читалище,
п.IX-църква, п.X216, п.VI-212

XIII

от две страни
път, п.XIV, п.XI80 и п.XII

Със Зап.№575/04.06.08г. на Кмета на
Общината е отписано 210кв.м. от УПИ,
неправилно актувано за общинска
собственост и предадено на н-ци на Иван
Савов Ханджиев
парцел IV-35,
С договор №103/17.03.2006г. имота е
парцел XII-26,
продаден на Огнян Любомиров Йончев,
парцел X и улица гр.Варна, по реда на ЗОС

XIII-ОБЩ

XVII,XVIII,XIX-ОБЩ

XV

С фактура №0000222/12.06.2002г.
сградата е продадена за събаряне на
Станчо Стефков Станев от гр.Ген.Тошево 1 ет.сграда със ЗП 84кв.м.
С договор №030/14.02.2009г. имота е
продаден на Димитър Костадинов Иванов
от гр.Ген.Тошево

1882

парцел XVI-107,
парцел XX-106 и
от две страни
улица
п.XVI-788, п.XIV1881 и от две
страни улица

IV-ОБЩ.

парцели VII-общ,
парцел II-общ,
парцел I-общ и
улица

VI-1461

парцели VII-1460,
парцел IV-1461,
парцел V-1462 и
улица
парцели XVIIобщ, парцел IXобщ и от две
страни улица
парцели XVIIIобщ., парцел IXобщ, парцел VIIIобщ, парцел XVIобщ и улица.

XVIII-ОБЩ

XVII-ОБЩ

XVI-788

IV-44

000017

000026

III-114

XIV

парцел XV-1882.
парцел XVII-787 и
улица
парцел III-43,
парцел V-45,
общ.мера и
улица
имоти с №000008път, IIкл.,
№000075-полски
път, №000019храсти
имоти с №000008- С договор №394/20.12.04г. е извършена
път IIкл.,
продажба на Красимир Балчев
№000029-храсти, Костадинов, гр.София, ЖК "Надежда III"
№0000198-ЖП
бл.318, вх.Б, ап.63 за 707.00лв.
транспорт
парцел IV-105,
парцел II-115,
общинска мера и
улица
път и общинска
мера
път и стопански
двор на бивше
ТКЗС
парцел I, парцел С Нот.акт №5 том XIa, рег.№3668,
II и от две страни нот.дело №847/2004г. имота е продаден
улица
на Росен Георгиев Тонков, гр София и
Михаил Илиев Василев от гр.Ген.Тошево

XXI

парцел XIII,
парцел XIX,
парцел XX и от
две страни улица

V-227

парцел VI-228,
парцел XII-233,
парцел IV-226 и
улица

XX-496

парцел XIX,
парцел XXI-495,
парцел XVIII-498
и улица

XXI-495

парцел XIX,
парцел XX-496,
парцел XVIII-498
и улица
парцели I-28, IV28, V-28, VI-28,
VII-27, VIII-27 и от
две страни улица

IX-27

X

С договор №117/26.04.05г. е извършена
продажба на Веселина Димитрова
Тодорова, гр.Ген.Тошево,
ул."Независимост"8 по реда на ЗОС за
сумата 1290лв.

парцел IX,
парцел XIозеленяване и
улица
парцел II-за
магазин и от две
страни улица

I

II

парцел III-общ,
парцел I-училище
и детска

III

парцел II-общ,
Продажба с договор №196/26.06.2003г.
парцел IV-общ. и Купувач: Валентин Иванов Христов,
улица
гр.Ген.Тошево, ул."Огоста"№2
067021

II

II

IV

XI

имот №067501,
имот №057018,
имот
парцел I, парцел
III-общ и парцел
V-22
парцел XVIII-общ;
парцел XIX-1216;
парцел 1217;
ул."Г.Кирков"

С договор №206 и 207/07.06.06г. е ОПС на
Николай Йорданов Николов за гараж №1 с
площ 18,97кв.м.; за гараж №2 с площ
18,97кв.м., парцел II компл.жил.стр-во
кв.57 по реда на УПС в/у ОБ.земя чрез
търг. С договор №205/07.06.06г. е ОПС на
Стоян Пенчев Стоянов, гараж №3 по реда
на УПС в/у ОБ земя.

ул."Опълченска", С договор №466/28.12.05г. е извършена
път и парцел I
продажба на лицето Георги Иванов
Георгиев - ЕТ "Диляна - Георги Георгиев",
гр.Ген.Тошево за сумата 7760лв. по реда
на ЗОС.
от трите страни
улици и парцели
VII-265, VIII-262,
IX-261, X-261

XVI-76

парцел XIV-76,
улица и
общ.мера

VI-ОБЩ

парцели VII-общ,
V-общ, XIV-общ и
улица
парцели VII-общ,
V-общ, XIV-общ и
улица

VII-57

С договор №500/08.08.07г. имота е
продаден на Антон Красимиров Атанасов
от гр.Варна по реда на ЗОС.

С договор №622/05.9.07г. имота е
продаден на Тодор Нинов Статков от
гр.София по реда на ЗОС

VII-ОБЩ

парцел VI-228,
парцел VIII-229,
парцел X-231 и
улица

Договор за продажба №040/17.03.2009г.,
вп.под №171, том III,
вх.рег.№2127/29.04.09г. в СВ при ГТРС
Купувач: ЗП Христо Хинев Христов,
гр.Ген.Тошево, ул."В.Ангелов" 28.

XV-ОБЩ

парцел XIV-общ,
парцел XVI-932 и
от две страни
улица
парцел XIV-общ,
парцел XVIII-общ,
парцел XII-929 и
улица

С договор №322/07.08.06г. имота е
продаден на Антон Стефанов Гочев,
ге.Ген.Тошево по реда на ЗОС.

XIII-ОБЩ

XIV-ОБЩ

Договор за продажба от 27.12.1995г.
Купувач: Златка Стоянова Илиева

парцел XIII-общ, С договор №396/01.10.2008г. имота е
парцел XVIII-общ, продаден на "Евро-06"ЕООД,
XV-общ и улица представлявано от собственика Антон
Стефанов Гочев от гр.Генерал Тошево по
реда на ЗОС
парцел XIII-общ.,
парцел XIV-общ.,
парцел XIX-929,
парцел XVI-932,
парцел XVII-932 и
улица

XVIII-ОБЩ

036017

имот №036009,
имот №000112,
имот №036018,
имот №036019 и
имот №036013.

036018

Имот №036017, С договор №736/09.10.07г. имота е
имот №000112,
продаден на Димитър Панчев Димитров
имот №000111 и от гр.Добрич по реда на ЗОС
имот №036019

XV

парцел XIII,
Имотът е продаден на ЕТ "Еделвайс парцел XVII,
Иван Петков" от с.Кардам с договор за
парцел XVI и
продажба №179/31.05.2002г.
улица
парцел XI,
парцел XVII,
парцел XV и
улица
парцел IX-232,
парцел XVII,
парцел XV и
улица
парцел XIII и
парцел XV
парцел XVI и от
две страни улица

XVI

XIII

XVII
XI

XXV

90

ул."Трети март",
ул."Иван Вазов" ,
пл.№91, улица
ОК 137-138 и
ул."Й.Йовков"

XXV

90

ул."Трети март",
ул."Иван Вазов",
пл.№91, улица
ОК 137-138 и
ул."Й.Йовков"

060038

045002

I-34

XIV

имот №060036,
№060037,
№000132,
№060028,
№060029,
№060046 и
№060045
имот №000207,
№000200,
№000188 и
№045001

С договор №063/16.02.07г., имота е
продаден на "Арис Агро "ЕООД, гр.Ямбол,
управител Атанаска Д. Папатеодору, чрез
пълн.Милена Иванова Петрова,
гр.Ген.Тошево.
парцел I-34,
С договор №340/23.08.06г. имота е
парцел III-25 и от продаден на Борислав Атанасов Тачев от
две страни улица гр.Балчик по реда на ЗОС
парцел XС договор №747/17.10.07г. имота е
училище , парцел продаден на Сидина Халибрям Юсуф,
XV, парцел XI и с.Преселенци по реда на ЗОС
улица

107017

имот №107018,
имот №000046 и
имотт №000045
от двете страни
път и общинска
мера
парцели II-парк,
IV и от две
страни улица
парцел I, II-парк и
улица

I

IV

000119

Сградите са съборени съгласно Заповед
№063/15.01.2002г.
Имотът е продаден с договор
№223/25.07.2002г. на Стоян Василев
Стоев от с.Люляково
Имотът е продаден съгласно договор
№219/22.07.2002г. на ЕТ "Пейо Вълчев",
представляван от Пейо Вълчев от
с.Люляково

имот №000120,
имот №000113 и
имот №000112

VI-228

парцели V-227,
Договор за продажба по ЗОС
VII-общ, XI-232 и №039/17.03.09г., вп.под №172, том III,
улица
вх.рег.№2128/29.04.09г. в СВ при ГТРС
Купувач: Христо Хинев Христов,
гр.Ген.Тошево, ул."В.Ангелов" №28

X-231

парцели IX-230,
VII-общ, XI-232 и
улица
парцели X-231,
VII-229, XI-232 и
улица
парцели II-224,
XIII-234 и от две
страни улица
парцели II-224, IV226 и от две
страни улица
парцели I-223,
XIII-234, III-225 и
от две страни
улица
имот №000119,
имот №000113,
имот №000112 и
имот №000115

IX-230

I-223

III-225

II-224

000120

II-331

парцел Iпром.терен ,
пл.№330-ЗДУ
"Скития" и от две
страни улица
000320

УПИ I

2100

064029

017028

имот №000281,
имот №000321,
имот №323, и
имот №061021
УПИ II, III, IV, VIII,
IX, X и от две
страни улица

Със заповед №1473/09.12.2010г. и във
връзка с договор за продажба
№340/13.12.2010г., вписан под №151, том
XII, вх.рег.№5437/16.12.2010г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги
Купувач: ЗП "Георги Недков Георгиев" от
гр.Добрич
Продадено дворно място - 3196кв.м.

ул."В.Априлов /на
изхода на
гр.Ген.Тошево за
ИПС/, имот
№2103, имот
№2105 и имот
№1709
имот №000062,
имот №064030,
имот №000062 и
имот №064011
имот №017029

УПИ I-118

УПИ III-118 и от
две страми улица

УПИ III-118

УПИ I-118, УПИ II119 и от две
страни улица
имот №061052,
имот №061007,
имот №061054 и
имот №000327

061053

С договор №077/12.03.02г., вписан под
№114, том II, вх.рег.№605/12.03.2002г. е
извършена замяна

С договор за продажба
№126/18.04.2002г., вписан в ГТРС под
№251, том II, вх.рег.№867/18.04.2002г. е
извършена продажба на имота
Купувач: "Булгаргаз"ЕАД гр.София

УПИ II-ДЕТСКА
ГРАДИНА

склад , гараж №2
и УПИ III-140

УПИ IV-ОБЩ

общ.мера. улица, С договор за продажба №ИП-05УПИ V-общ и
2211/19.07.1995г. имота е продаден на
УПИ III-общ
Цветан Кръстев Доповски

УПИ V-ОБЩ

общ.мера, улица,
УПИ VI и УПИ IVобщ
общ.мера, улица
и УПИ V-общ

УПИ VI-ОБЩ

УПИ I-ОБЩ

УПИ V-75

С договор за продажба №ИП-053116/1995г. имота е продаден на Йордан
Костадинов Йорданов
С договор №ИП-05-2978/19.09.1995г.
имота е продаден на Димитър Георгиев
Плугаров.
от две страни
С договор №ИП-05-3155/04.10.1995г.
улица и УПИ II-17 имота е продаден на Георги Русев
Николов и Стоян Стоянов Димов
УПИ III-76, IV-76,
VI-72, VII-72, XI74, IX-74, VIII-75
и улица

УПИ VIII-75

УПИ VII-72, XI-74,
IX-74, V-75 и
улица
УПИ II-70, VII-68
и от две страни
улица
УПИ XII-71, IV-за
читалище и
улица

С договор за продажба от 11.07.1995г.
имота е продаден на Тодор Тошков
Тодоров

УПИ XII-71

УПИ VI-71, XI-67,
XIII-общ, XIVобщ, XV-общ и
улица

ОПС на Илия Илиев Атанасов с договор
от 09.02.1990г.
С договор №381/30.09.2005г. на лицето
Марияна Едрева, е продадено дворно
място за 270лв. по реда на ЗОС.

УПИ II-70

УПИ I-69, III-71,
VII-68 и улица

УПИ I-69

УПИ VI-71

С договор за продажба от 23.05.1995г.
имота е продаден на Златко Стоянов
Петров
УПИ IV-за
С договор за продажба №ИП-05читалище, VI-71, 1161/19.04.1995г. имота е продаден на
VII-68 и улица
Кольо Колев Петков.

УПИ III-71

УПИ X-ОБЩ

УПИ I-8

УПИ II-9

УПИ IX-41

УПИ V-65

УПИ VI-ОБЩ

001024

УПИ XIII-ОБЩ

УПИ V-1

УПИ IV-1

УПИ III-1

УПИ II-1

УПИ XII-80

С договор №386/11.10.2005г. е извършена
продажба на лицето Желязко Иванов
Желязков от гр.Добрич, за сумата 280лв.
по реда на ЗОС.

УПИ IX-66, XI-67
и от две страни
улица
УПИ II-9, VI-7 и от С договор №732/08.10.07г. имота е
две страни улица продаден на Кольо Василев и Петър
В.Петров от гр.Варна по реда на § 27 от
ПЗР на ЗОС.
УПИ I-8, VI-7, III- Имотът е продаден с договор
10 и улица
№358/28.12.2012г. на ООД"Конекшън",
с.Пленимир
УПИ X-41, VIII-37 С договор за продажба №ИП-05и улица
2159/14.09.1995г. имота е продаден на
Петър Йорданов Георгиев
УПИ IV-64, VIС договор за продажба №АО-16общ и улица
3035/22.09.1995г. имота е продаден на
Димитър Николов Димитров
УПИ V-65 и от
С договор за продажба №АО-16две страни улица 3373/27.10.1995г. имота е продаден на
Димитър Йорданов Митев
парцел №38 и
С договор №515/26.10.06г. имота е
парцел №37
продаден на Михаил Тодоров Димитров
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
УПИ XIV-общ, XI- Съгласно договор №123/20.06.2004г.
67, XII-71 и улица вписан в ГТРС под №132, том VI,
вх.рег.№2582/30.06.2004г. имотът е
продаден на Живко Петров Маринов,
гр.Ген.Тошево, ул."Мусала" №4 за сумата
546лв. по ЗОС чрез търг.
УПИ IV-1, VII-общ С договор за продажба №ИП-05и от две страни 1232/27.04.1995г. имота е продаден на
улица
Димо Желев Димитров.
УПИ V-1, III-общ С договор за продажба от 26.04.1995г.
и улица
имота е продаден на Екатерина
Желязкова Димитрова.
УПИ IV-1, II-общ, С договор за продажба №ИП-05парк и улица
1506/28.05.1995г. имота е продаден на
Илия Петров Илиев
УПИ III-1, I-за
С договор за продажба №ИП-05селкооп, парк и
1240/02.05.1995г. имота е продаден на
улица
Иван Ганчев Лозев.
УПИ XI-81, XIII-80 С договор за продажба №ИП-05и от две страни 3158/05.10.1995г. имота е продаден на
улица
Илия Илиев Илиев

УПИ XI-81

УПИ XII-80, X-82, С договор за продажба №ИП-05XIII-80 и улица
3153/04.10.1995г. имота е продаден на
Живко Стоянов Катранджиев.
УПИ XII-80, X-82, С договор за продажба №ИП-05XI-81, XIV-79 и
3158/05.10.1995г. имота е продаден на
улица
Илия Илиев Илиев.
от три страни
С договор №096/19.04.05г. е извършена
улица, УПИ II-47 продажба по реда на ЗОС на лицето
и УПИ XI-48
Мариян Кирилов Алексиев от гр.Каварна,
ул."Добротица" 31, за сумата 2530лв.

УПИ XIII-80

УПИ I-51

026005

УПИ XI

000134

УПИ IX-97

УПИ I

УПИ IX-632

УПИ VII-ОБЩ

УПИ IV-ОБЩ

УПИ VIII-ОБЩ

ПИ №000132,
№000134,
№000138 и
№000131
УПИ X-192, УПИ
VIII-193 и улица

Имота е продаден с договор
№357/04.09.06г. на "Арис Агро"ЕООД,
представлявано от пълномощника
Милена Иванова Петрова, гр.Ген.Тошево
по реда на ЗОС

ПИ №026005,
№000132,
№000170 и
№000138
УПИ VIII-96, XVIII- С договор №102/17.03.2006. имота е
98, IV-98, X-100 и продаден на Огнян Любомиров Йончев,
улица
гр.Варна по реда на ЗОС.
ул."Кап.Венко
Савов", 5-ет.
ЕЖБ, трафопост,
УПИ II-946
ул."Трети март" - Имотът е продаден съгл.договор за
обсл.улица ОК
доброволна делба №368/18.11.2002г. на
225а - ОК 225б, ЕТ"Веселин Стоянов Митев" от
УПИ I-632, УПИ гр.Ген.Тошево
VII-633СОУ"Н.Й.Вапцар
ов", гаражи към 4ет.ЖБ
УПИ I-23, II-23, VI- С договор от 10.XI.1961г. е ОПС на лицето
24 и улица
Иван Иванов Василев, с.Равнец.
УПИ III-общ, VI24 и от две
страни улица
УПИ VII-общ, VI24, IX-24, X-25 и
улица

С договор от 08.03.1988г. е ОПС на Иван
Желев Куртев, гр.Ген.Тошево,
ул."Ал.Димитров"№5
С договор за продажба №ИП-053095/1995г.имота е продаден на Йордан
Йорданов Узунов.

УПИ VI-ОБЩ

УПИ VII-69, V-71, ОПС с договор от 01.08.1988г. на Желязко
XIII-71 и улица
Симеонов Маринов, гр.Ген.Тошево,
ул."Малчика"3.
С договор №099/16.03.06г. имота е
продаден на Иван Желязков Симеонов,
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.

УПИ I-ОБЩ

УПИ II-общ, XVII- С договор от 20.10.1982г. е ОПС на Борис
общ и улица
Василев Борисов от с.Равнец

УПИ XVI-ОБЩ

УПИ XV-общ,
XVII-общ, II-общ
и улица
УПИ XIV-72, XVIобщ, III-общ и
улица
УПИ I-общ, XVIобщ и улица

УПИ XV-ОБЩ

УПИ XVII-ОБЩ

УПИ II-ОБЩ

УПИ XVII-ОБЩ

УПИ XVI-ОБЩ

УПИ XV-46

УПИ III-ОБЩ

УПИ IX-ОБЩ

УПИ XIV-9

УПИ III-17

УПИ IX-17

УПИ VIII-17

УПИ IV-17

УПИ II-ПЪЛН.

V-ОБЩ

С договор от 06.12.94г. е ОПС на лицето
Илиян Чернев Стоянов, гр.Ген.Тошево,
ул."Дружба"30.
С договор за продажба №ИП-051849/22.06.1995г. имота е продаден на
Калина Тодорова Колева.
С договор от 22.11.85г. е ОПС на Иван
Димитров Михайлов, гр.Ген.Тошево,
ул."Ан.Вишински 30.
С договор №089/07.03.06г. имота е
продаден на наследниците Димитър
Михайлов и Мария Добрева по реда на
ЗОС
УПИ I-43, XIX-43, С договор за продажба №ИП-05VI-43, II-общ, IV- 1216/27.04.1995г.
44 и улица
УПИ X-45, XVIОПС с договор от 24.11.1988г. на Георги
общ и от две
Стоянов Георгиев, гр.Ген.Тошево,
страни улица
ул."М.Толбухин" 10-в
УПИ X-45, XV-46,
XVII-общ и улица
УПИ X-45, XIV-46,
XVI-общ, XI-46 и
улица
УПИ IV-44, II-общ
и от две страни
улица
УПИ VIII-11, X-12,
XI-10 и улица

С договор за продажба №АО-161892/27.06.1995г. имота е продаден на
Димитър Атанасов Иванов
С договор за продажба №ИП-051809/22.06.1995г. имота е продаден на
Стоян Димитров Савов
УПИ XIII-8, XV-9 и С договор за продажба №ИП-05улица
3154/04.10.95г. имота е продаден на
Живко Алексиев Иванов
УПИ II-16, IV-17, С договор №АО-16-1944/29.06.1995г.
IX-17 и улица
имота е продаден на Митко Проданов
Димитров и Валентин Генадиев Славов
УПИ VIII-17, X-16, С договор за продажба №ИП-05III-17 и улица
1027/12.04.95г. имота е продаден на
Момчо Жеков Димитров
УПИ VII-18, VI-18, С договор за продажба №ИПIX-17, IV-17 и
120/18.04.95г. имота е продаден на Георги
улица
Иванов Иванов
УПИ V-18, VI-18, ОПС с договор от 30.09.1988г. на Йордан
III-17, VIII-17 и
Михайлов Йорданов
улица
УПИ III-63, I-у-ще
и от две страни
улица
УПИ I-у-ще, IV-60 С договор от 11.04.1990г. е ОПС на
и от две страни лицето Ганчо Ганчев Димитров
улица
гр.Ген.Тошево

УПИ VII-ОБЩ

УПИ IX-69, XI-70, С удостоверение №301/09.05.91г. се
VI-67 и улица
разрешава прехвърляне ОПС на Георги
Георгиев Георгиев гр.Добрич от Керим
Феаминов Сюлейманов с.Равнец
С договор №187/23.05.06г. имота е
продаден на Бонка Стефанова Колева и
Стоян Христов Стоянов от гр.Добрич, чрез
пълномощника си Петя Иванова Петрова
от с.Селце, общ.Каварна по реда на ЗОС

УПИ I-ОБЩ

УПИ II-37, IV-37 и
от две страни
улица
УПИ IV-37, VIII37, VI-38 и улица

УПИ V-25

УПИ VII-17

УПИ IV-17

УПИ III-17

УПИ VII-ОБЩ

УПИ V-ОБЩ

УПИ I-ОБЩ

УПИ XIX-ОБЩ

X-39

УПИ IV-75

УПИ XVI-35

УПИ XVII-35

УПИ XV-34

УПИ VIII-ОБЩ

УПИ VII-ОБЩ

С договор за продажба №ИП-052943/14.05.95г. имота е продаден на Иван
Желязков Ковачев
С договор за продажба №ИП-051047/13.04.1995г. имота е продаден на
Йордан Иванов Димитров
УПИ VIII-19, IXС договор за продажба №ИП-05култ.дом, IV-17 и 1047/13.04.95г. имота е продаден на
улица
Йордан Иванов Димитров.
УПИ V-18, VI-18, С договор за продажба №ИП-05VII-17, III-17 и
1217/27.04.95г. имота е продаден на Димо
улица
Донев Димов
УПИ II-16, VIII-19, С договор №ИП-05-1028/12.04.95г. имота
IV-17 и улица
е продаден на Петър Димитров Стоянов.
УПИ VI-3, IX-4,
VIII-4 и улица

С договор за продажба №ИП-051223/27.04.95г. имота е продаден на
Петър Георгиев Стоянов
УПИ VI-3, IV-3 и С договор за продажба №ИП-05от две страни
1308/05.05.1995г. имота е продаден на
улица
Стефан Стойков Вълков.
УПИ II-50 и от
С договор №ИП-05-3062/26.09.1995г.
две страни улица имота е продаден на Христо Йовев
Иванов от гр.Ген.Тошево
УПИ XIV-48, XVIII- С удостоверение №4190/20.06.1957г. е
общ и от две
ОПС на лицето Ибрям Мустафа Мехмед
страни улица
от с.Равнец
УПИ XII-общ, XI- С договор от 10.02.78г. е ОПС на Минко
общ, VII-74 и
Матеев Димитров от с.Равнец
улица
УПИ III-75, VI-73,
VII-74, XII-общ и
улица
УПИ XV-34, XVII35, IV-30 и улица
УПИ XIX-36, XVIII36, XVI-35, III-30
и улица
УПИ XVI-35, XIV34, V-31 и улица
УПИ VII-общ, IX33 и от две
страни улица
УПИ VIII-общ, IX33, VI-31 и улица

УПИ XIV-34

УПИ XIII-78, XV34, V-31 и улица

УПИ V-64

УПИ IV-64, VI-65
и от две страни
улица

С договор от 21.06.1982г. е ОПС на Янко
Стефанов Петров от с.Равнец
С договор от 12.10.1981г. е ОПС на
Христо Ангелов Велев от с.Равнец

УПИ III-173

УПИ IV-172

092023

УПИ V

УПИ I
УПИ XIV

УПИ XV

УПИ XVI

УПИ XVII

УПИ XVIII

УПИ XIX

УПИ XX

УПИ XXI

УПИ XXII

УПИ II-озелен.,
XXV-172, IV-172 и
от две страни
улица
УПИ III-173, XXV- а) Със заповед №114/09.02.2010г. и във
172, XXIV-171, V- връзка с Договор №18/12.02.2010г.,
162 и улица
вписан под №169, том I,
вх.рег.№446/18.02.2010г. имотът е
отписан от актовите книги
б) Купувач: Галина Симеонова Колева от
гр.Ген.Тошево
имот №092022,
№000118,
№092024,
№092015 и
№092014
УПИ IV, УПИ III- С договор №161/31.08.04г. е извършена
113 и от две
продажба по реда на ЗПСК на Нели
страни улица
Манева Тачева от гр.Балчик, ЖК"Балик",
бл.22, вх.А, ап.5 за сумата 2750лв.
от всички страни
улица
УПИ XIII-2092 и
С договор №434/17.07.07г. имота е
от две страни
продаден на "Лорд 7" гр.Варна,
улица
представлявано от Арутюн Мишаевич
Овсепян от гр.Варна по реда на ЗОС.
УПИ XVIII, XVI и С договор №585/23.11.06г. имота е
от две страни
продаден на "Лорд 7" ООД,
улица
представлявано от Арутюн Мишаевич
Овсепян гр.Варна по реда на ЗОС.
УПИ XVII, XV и от С договор №585/23.11.06г. имота е
две страни улица продаден на "Лорд 7"ООД
представлявано от Арутюн Мишаевич
Овсепян от гр.Варна по реда на ЗОС.
УПИ XVI, XVIII,
С договор №585/23.11.06г. имота е
XX и улица
продаден на "Лорд 7" ООД
представлявано отАрутюн Мишаевич
Овсепян от гр.Варна по реда на ЗОС
УПИ XV, XVII, XIX С договор №585/23.11.06г. имота е
и улица
продаден на "Лорд 7" ООД
представлявано отАрутюн Мишаевич
Овсепян от гр.Варна по реда на ЗОС
УПИ XXII, XVIII,
С договор №585/23.11.06г. имота е
XX и улица
продаден на "Лорд 7" ООД,
представлявано от Арутюн Мишаевич
Овсепян от гр.Варна по реда на ЗОС.
УПИ XVII, XIX,
С договор №585/23.11.06г. имота е
XXI и улица
продаден на "Лорд 7" ООД,
представлявано от управителя Арутюн
Мишаевич Овсепян, гр.Варна по реда на
ЗОС.
УПИ XX, XXII,
С договор №585/23.11.06г. имота е
XXIII и улица
продаден на "Лорд 7" ООД,
представлявано от управителя Арутюн
Мишаевич Овсепян, гр.Варна по реда на
ЗОС.
УПИ XXI, XIX,
С договор №585/23.11.06г. имота е
XXIV и улица
продаден на "Лорд 7" ООД,
представлявано от управителя Арутюн
Мишаевич Овсепян, гр.Варна по реда на
ЗОС.

XXIII

УПИ XXI, XXVI,
XXIV и улица

УПИ XXIV

УПИ XXV

УПИ XXVI

УПИ XXVII

УПИ XXVIII

УПИ VII-108

120005

УПИ I

С договор №585/23.11.06г. имота е
продаден на "Лорд 7" ООД,
представлявано от управителя Арутюн
Мишаевич Овсепян, гр.Варна по реда на
ЗОС.
УПИ XXII, XXV,
С договор №585/23.11.06г. имота е
XXIII и улица
продаден на "Лорд 7" ООД,
представлявано от управителя Арутюн
Мишаевич Овсепян, гр.Варна по реда на
ЗОС.
УПИ XXIV, XXVI, С договор №585/23.11.06г. имота е
XXVIII и улица
продаден на "Лорд 7" ООД,
представлявано от управителя Арутюн
Мишаевич Овсепян, гр.Варна по реда на
ЗОС.
УПИ XXIII, XXVII, С договор №585/23.11.06г. имота е
XXV и улица
продаден на "Лорд 7" ООД,
представлявано от управителя Арутюн
Мишаевич Овсепян, гр.Варна по реда на
ЗОС.
УПИ XXVI, XXVIII, С договор №585/23.11.06г. имота е
I-949, II-987, IIIпродаден на "Лорд 7" ООД,
987 и улица
представлявано от управителя Арутюн
Мишаевич Овсепян, гр.Варна по реда на
ЗОС.
УПИ XXVII, XXV, С договор №585/23.11.06г. имота е
IV-988, V-988 и
продаден на "Лорд 7" ООД,
улица
представлявано от управителя Арутюн
Мишаевич Овсепян, гр.Варна по реда на
ЗОС.
УПИ VI-104, X106, IX-107, VIII109 и улица
имот №000060,
С договор №278/13.10.04г. вписан под
№120006,
№244, том IX, вх.рег.4343/29.10.2004г. в
№120502,№1200 ГТРС, имотът е продаден на Димитър
07, №120009,
Енчев Петров от с.Пчеларово, за сумата
№120010,
2676лв. продажба по ЗОС чрез търг.
№000070,
№000089,
№120501,
№120003,
№120002
от две страни
Продажба с договор №103/08.01.03г.
улица и УПИ IIКупувач: ЕТ"Стъни-Стилиян Делев" със
терен за
седалище гр.Добрич, ул."В.Търново" №14,
футболно игрище вписан в рег. 3 на ДОС решение
№218/30.01.1997г. по дело 123/97г.
Стилиян Делев Стоянов, гр.Добрич,
ул."В.Търново" №14

УПИ XVIII-997

УПИ V-997, IV, III994 и улица

УПИ II

улица, УПИ I и
УПИ Iкомпл.жил.стр-во
в кв.1
ул."Опълченска", С договор за замяна №082/03.04.2003г.
ПИ №2113 и УПИ вп. в ГТРС под №221, том III,
I-УПК в кв.12
вх.рег.№1139/03.04.2003г. е извършена
замяна с Тодор Господинов - имот
№118065 /нива/.

2164

част от №200

път №000207
гр.Ген.Тошево с.Кардам и от три
страни имот
№200

част от №200

път №000207
гр.Ген.Тошево с.Кардам, имот
№000199 и имот
№000188
път №065002,
С договор №021/27.01.03г. вписан в ГТРС
имот №000066 и под №206, т.I, вх.рег.№272/29.01.2003г. е
имот №000067
извършена замяна със Съби Стоянов от
с.Кардам, ул."Добротица" №54

065001

115101

път №000286,
имот №115100,
имот №115102 и
имот №115092

033005

път №033002,
имот №033006 и
имот №033004

033004

път №033002,
имот №033006,
имот №033005 и
имот №033003

033003

път №033002,
имот №032003,
имот №033006,
имот №033004 и
имот №032005

115093

път №000163,
имот №115092,
имот №115058,
имот №115005 и
имот №115094

115094

път №000163,
имот №115093,
имот №115006,
№115005 и имот
№115095
път №000163,
С договор за замяна №073/28.03.03г. е
имот №115098,
извършена замяна с имот №115097
имот №000286 и собственост на Михаил Колев Стоянов
имот №115096

115097

115099

115100

път №000163,
имот №115092,
имот №115100,
път №000286 и
имот №115098
път №000286,
имот №115099,
имот №115101 и
имот №115092

С договор за замяна №362/13.11.2002г.
вписан в ГТРС под №117, том VI,
вх.рег.№2544/13.11.2002г. е извършена
замяна с имот №115101 собственост на
Стоян Миланов Митев

115102

път №000286,
имот №115101,
имот №115103 и
имот №115092

115103

път №000286,
имот №115102,
имот №115104 и
имот №115092

115104

път №000286,
имот №115103,
имот №115105,
имот №115092 и
имот №115093

115106

път №000163,
имот №115107 и
път №000313
път №000163,
имот №115106,
имот №115105,
имот №115108 и
път №000313
път №000313,
имот №115107,
имот №115105 и
имот №115109

115107

115108

115109

115110

115111

115112

115113

УПИ II

С договор за замяна №379/22.11.2002г.
вписан в ГТРС под №231, том VI,
вх.рег.№2672/22.11.2002г. е извършена
замяна с имот №010019 - лозе,
собственост на Руси Вълков Вълков

С договор за замяна №061/2003г. е
извършена замяна с имот №010018,
собственост на Георги М.Маринов и
Марийка Т.Господинова и Йордан
М.Михайлов

път №000313,
имот №115108,
имот №115105,
имот №115110 и
път №000284
път №000313,
имот №115109,
имот №115111 и
път №000284
път №000313,
имот №115110 и
път №000284

С договор за замяна №061/18.03.2003г. е
извършена замяна с имот №010018
собственост на Георги М.Маринов

имот №115110,
път №000284 и
път №000313

С договор за замяна №380/22.11.2002г.
вписан в ГТРС под №232, том VI,
вх.рег.№2673/22.11.2002г. е извършена
замяна с имот №010007 - лозе,
собственост на Тонко Стоянов Стоянов от
с.Кардам

С договор за замяна №061/2003г. е
извършена замяна с имот №010018,
собственост на Марийка Тодорова
Господинова
път №000313,
С договор за замяна №011/17.01.2003г. е
имот №115075,
извършена замяна с имот №010020,
имот №115009 и собственост на Димитър Вълков Атанасов
имот №115113

ул."Хр.Ботев",
С договор №369/12.11.2014г., имотът е
паркинг на
продаден на Ивелин Бонев Бонев от
пазара и група
гр.Ген.Тошево.
търговски обекти
улица от О.Т.51
до О.Т.46а,
имоти пл.№244 и
243, улица от
О.Т.72 до
О.Т.41б и имот с
пл.№401

УПИ VII-583

XI

УПИ III-10

УПИ III-ОБЩ

УПИ IX

УПИ VIII

УПИ IV-37

УПИ XII-116

УПИ II-390

от две страни
улица, УПИ VI-535 и УПИ VIII584
от две страни
улица, канал и
УПИ XIV

С договор №098/19.04.2005г. е извършена
продажба на лицето Георги Добрев
Атанасов за сумата - 2134лв. по реда на
ЗОС

улица, УПИ II-9,
УПИ IV-11 и УПИ
V-12
улица, УПИ IIобщ, УПИ IV-72 и
УПИ XV-общ
от две страни
улица, УПИ VIII37 и УПИ X-39
улица, УПИ V-25,
УПИ VII-37, УПИ
IX-25 и УПИ X-39
улица, УПИ Iобщ, УПИ III-37 и
УПИ V-25
от три страни
улица, УПИ XI117 и УПИ XIII118
улица
"Червеноармейск
а", УПИ III-390 и
УПИ IX-за
озеленяване

УПИ XVIII-135

от две страни
улица, УПИ XXI134 и УПИ XVII132

Договор за доброволна делба
№160/16.06.2003г.
собственик: Васил Йовчев Василев,
с.Малина, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

УПИ IX-186

ул."Хан Кардам",
ул."Цар Самуил",
УПИ X-184 и УПИ
VIII-183

УПИ VI

от три страни
улица и УПИ V

УПИ I

улица
С договор №213/26.08.03г. вписан в ГТРС
"Опълченска",
под №159/26.08.03г. е извършена замяна
ул."Йоан Екзарх", с "Керамик ГТ"АД гр.Ген.Тошево
ул."Митрополит
Киприан", УПИ
№II-озеленяване,
УПИ XIII-общ и
УПИ X-общ

УПИ I

улица
С договор за продажба имота е продаден
"Опълченска",
на "Керамик ГТ" АД гр.Ген.Тошево ул."Йоан Екзарх" Веселин Господинов, по реда на ЗОС
и УПИ IIстопанска
дейност

С договор №266/12.06.08г. имота е
продаден на "АС" ЕООД, представлявано
от Сашко Георгиев Ставрев от
с.Пчеларово по реда на ЗОС

УПИ II

улица
С договор №213/03г. вписан в ГТРС под
"Опълченска",
№159/03г. е извършена замяна с
ул."Йоан Екзарх" "Керамик ГТ" АД гр.Ген.Тошево
и УПИ №I
113011

от всички страни С договор №213/12.06.06г. имота е
улица
продаден на Георги Христов Георгиев по
реда на ЗОС
от всички страни
улица
ул."Опълченска",
УПИ №XXXIX,
№XI-591, №I-592,
№XLV-500,
№XLVI-500 и
улица О.К.140141-142-143-144

УПИ №XLVII-599

УПИ I-191

УПИ II-191

УПИ V-74

038044

част от имот с пл.№191

XXVI

ул."Цар Симеон", С договор №809/14.12.07г. имота е
ул."Хан Крум",
продаден на Илия Николов Димов и Димо
УПИ II-191
Николов Димов от гр.Ген.Тошево по реда
на ЗОС
ул."Цар Симеон, С договор №810/14.12.07г.имота е
УПИ I-191 и УПИ продаден на Илия Николов Димов и Димо
III-190
Николов Димов от гр.Ген.Тошево по реда
на ЗОС
улица, УПИ IX,
УПИ VIII и УПИ IV74
път №000140,
Договор за замяна №029/02.03.2004г.,
имот №000142,
вписан под №260, том III,
№038037,
вх.рег.№1077/11.03.2004г. - заменител
№038036,
"Керамик ГТ" АД - гр.Ген.Тошево
№038038,
№038029,
№038033,
№038039,
№038027,
№038025 и ...
ул."Хан Кардам ",
стопански двор,
УПИ №I-191 и
УПИ №II-191
ул."Трети март",
паргинг и УПИ
XXV-Болница

000212

XIV

път №000114,
имот №113015,
имот №113004 и
имот №113010

С договор №173/01.07.03г. вписан в ГТРС
под №26, том V, вх.рег.1910/01.07.03г. е
извършена продажба на "СТРЕДИ" ЕООД
гр.Варна - Дияна Владимирова
Кавалджиева

път №000284,
път №000405,
път №000286,
имот №000221 и
имот №000228
от две страни
улица, УПИ XII116 и УПИ XIII118

Продажба с договор №171/01.07.2003г.
вписан в ГТРС под №32, том V,
вх.рег.№1925/03.07.2003г.
Купувач: "Малина" ЕООД, гр.Добрич Васил Йовчев Василев

XII-116

от две страни
улица, УПИ XI117 и УПИ XIVучилище и детска
градина

С договор №172/01.07.03г. вписан в ГТРС
под №33, том V, вх.рег.№1926/03.07.03г.,
имотът е продаден на "Малина" ЕООД,
гр.Добрич - Васил Йовчев Василев

2085

път, ПИ №2084,
ПИ №2203 и ПИ
№2050-пътно уние

С договор №088/14.04.05г. е извършена
продажба по реда на ЗПСК на "ХЕЛЛА"
ЕООД, адрес на у-ние - гр.Варна,
ул."Константин Фотинов" 16,
представлявано от Иван Г.Стойчовски,
гр.Варна за сумата 3828лв.

2203

път, ПИ №2049,
ПИ №2173, ПИ
№2085, ПИ
№2050-Пътно уние и гора

С договор №087/14.04.05г. е извършена
продажба по реда на ЗПСК на "ХЕЛЛА"
ЕООД, адрес на у-ние: гр.Варна,
ул."Константин Фотинов" 16,
представлявано от Иван Г.Стойчовски,
гр.Варна - за сумата 1575кв.м.

УПИ XII-2022
000123

000325

000272

ул."Калиакра" и
УПИ XI-2021
път №000098,
Договор за замяна №202/07.08.03г. имот №000098,
Заменител: Рачо Стоянов Георгиев
имот №000125 и
имот №000124
път №000321,
имот №000322,
път №000324,
път №000281 и
пътна мрежа
№000270
път №000273,
имот №000271,
имот №000285,
имот №000275 и
имот №000287

VI-1840

ул."Трети март",
ул."Дружба" и
обслужваща
улица ОК 251250а

IV-1839

ул."Трети март" и
обслужваща
улица ОК 252252а-226а

Продажба с договор №220/01.09.03г.
Купувач: Петър Димитров Петров от
гр.Ген.Тошево, ул."Ал.Стамболийски"
№23

УПИ II-636

ул."Трети март" ,
обслужваща
улица ОК 255226б и
обслужваща
улица ОК 252а226а

С дог.№133/17.04.06г.ап.2 със ЗП
73.88кв.м. е продаден на Теменуга
Тодорова Георгиева от гр.Ген.Тошево по
реда на ЗОС
.С дог.641/18.12.06г. ап.4 със ЗП
73.88кв.м. е продаден на Йордан Стоянов
Димов от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС
С дог.653/21.12.06г. ап.3 със ЗП 50.56кв.м.
е продаден на Петър Стоянов Атанасов
от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС
С дог.248/14.06.07г. ап. със ЗП 73.88кв.м.
е продаден на Ана Асенова Чавдарова от
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС
С дог.600/22.08.07г. ап.3 ет.3 вх.Б със ЗП
73.88кв.м. с изба №3 - 6кв.м. е продаден
на Калинка Василева Пейчева от
гр.Ген.Тошево по ре

000090

имот №000095,
имот №000096,
имот №000118 и
имот №000168

118065

имот №118064,
С договор №48/06.03.2015г., имотът е
имот №000119,
продаден на Генчо Иванов Алексиев от
имот №118022,
гр. Добрич по реда на ЗОС
имот №118021 и
имот №000074

000190

имот №000132,
имот №189005
имот №189002
имот №000191 и
имот №000240

УПИ IV-1

улица ОК 1 - ОК
3, УПИ III-1, УПИ
I-1, УПИ II-1 и
улица ОК 4 - ОК
4а - ОК 5а
от две страни
улица, УПИ №I-1
и УПИ №IV-1

УПИ III-1

УПИ I-ОБЩ

IX-1460

000156

Север ул."Г.Кирков"
Юг - УПИ XXI1453
Изток ул."Мусала"
Запад - УПИ II1814
Север ул."Мусала"
Юг - УПИ II - ВиК
управление
Изток ул."Мусала"
Запад - УПИ VII1460
имот №000157,
имот №000155,
имот №000318 и
имот № 000357

Продажба с договор №208/21.08.2003г
Купувач: Димитър Симеонов Димитров от
гр.Добрич, ул."Хан Крум" №13а

Договор за продажба №209/21.08.2003
Купувач: Димитър Симеонов Димитров от
гр.Добрич, ул."Хан Крум" 13а

000096
000063

IV-1461

026003

пасище, мера
№000034
имот №000066,
имот №000064,
имот №000043
север:
ул."Мусала", юг:
УПИ ІХ-1460,
изток:
ул."Мусала",
запад: УПИ І-за
стоп.дейност
имоти №026004,
№000027,
№026004,
№000033,
№118006,
№000035,
№029001,
№000028,
№025006,
№025005 и
№026001

XVII-ОЗЕЛ

от две страни
улица, УПИ XVI107 и УПИ XIXобщ

XIX-ОБЩ

от две страни
улица, УПИ XVI107, УПИ XX-106
и УПИ XVIIозеленяване

000078

000182

042082

056023

VII-ОБЩ

2100

имот №000071,
имот №000076,
имот №000075
ж.п.линия
№000176, имот
№059001 и имот
№058006
имот №042078,
С договор №740/09.10.07г. имота е
№042081,
продаден на Димитър Панчев Димитров
№042045,
от гр.Добрич по реда на ЗОС
№042024 и имот
№042083
имот №000210,
№000036,
№056022 и имот
№056011
улица, УПИ ІХ-5,
УПИ ХХІІІ-17 и
квартална
градина
ул."В.Априлов"
/на изхода на
гр.Ген.Тошево за
ИПС/, имот
№2103, имот
№2105 и имот
№1709

2205

УПИ IX

УПИ X

000190

053173

III-153

II-ПАРК

УПИ IV

УПИ XIII

ул."Д.Благоев",
ПИ №2143, ПИ
№2129 и дере

Договор за продажба чрез търг
№207/20.08.2003г.
Купувач: Веселин Златев Иванов "Глория Ойл" ООД със седалище
гр.Ген.Тошево, жк."Ал.Димитров" бл.3 вх.Б
ет.5 ал.15
улица от О.Т.21 Договор за продажба №148/12.06.2009г.
до О.Т.19, УПИ
Купувач: "Космовик" ООД ЕИК 124623626
№VІІІ, УПИ №Х и от гр.Добрич, жк "Добротица" бл.14
УПИ №ХІ
улица от О.Т.21 Договор за продажба №150/12.06.2009г.
до О.Т.19, улица Купувач: "Космовик" ООД ЕИК 124623626
О.Т. 21 до
от гр.Добрич, жк "Добротица" бл.14
ул.О.Т. 6, УПИ
№ІХ, УПИ №ХІ и
УПИ №ХІ
имот №000132,
имот №189005,
имот №189002,
имот №000191 и
имот №000240
имот №053191,
С договор №078/01.03.06г. имота е
имот №053001 и продаден на Живко Стоянов Катранджиев
имот №053169
от гр.Ген.Тошево, ул."Елин Пелин" №3 по
реда на ЗОС
улица, УПИ ІІДоброволна делба № 303/30.10.03г.
парк и УПИ №ІV Купувач: Димитричка Ат.Данчева от
с.Люляково, общ.Ген.Тошево
улица, УПИ №І,
УПИ № ІV и УПИ
№ІІІ-153
улица, УПИ №І, Договор за доброволна делба
УПИ ІІ-парк и
№294/17.10.2003г. на "Пейо Вълчев" със
УПИ №ІІІ-153
седалище с.Люляково, собственик Пейо
Георгиев Вълчев
улица
"Д.Благоев", УПИ
№ХХІІІ-общ, УПИ
№ХІІ-1822, УПИ
№ХІ-1821 и УПИ
№ХІV-1823

УПИ XXIII

ул. "Д.Благоев", С договор №718/23.09.2015г., имотът е
ул."Мусала", УПИ продаден на „МАШИНОСТРОЕНЕ ДС”
№ХІІІ-общ и УПИ ЕООД, гр.Генерал Тошево.
№ХІV-1823

УПИ III

ул. "П. Волов",
УПИ №ІІ-987,
УПИ №ІV-988 и
УПИ №ХХVІ

015007

имот №015030,
имот №000085 и
път №000091

039067

имоти: №039041,
№039042,
№039059,
№039048,
№039047 и
№039056

065038

имот №065037,
имот №000396 и
имот №065031

047083

имот №047082,
имот №0047006,
имот №000288 и
имот №000286

020013

имот №020012,
имот №000026,
имот №000028 и
имот №020002

038014

имоти: №038010,
№000137,
№000123,
№038015,
№038005 и имот
№038004

009041

имоти: №009008,
№009014,
№009016,
№009044,
№009043 и имот
№009042

009046

имоти: №009047, С договор №736/09.10.07г. имота е
№009045,
продаден на Димитър Панчев Димитров
№000131 и имот от гр.Добрич по реда на ЗОС
№009014

009039

имоти: №009001,
№000012,
№009029 и имот
№009040

IV-101

ул.Ропотамо,
УПИ №V-103,
УПИ №ХІІ-102 и
УПИ №ІІІ-100

III-330

улица, УПИ ІV333, УПИ ІІ-331 и
УПИ VІІІ-за общ.
застр.
УПИ ІV, ІІІ,
сграда на бивше
у-ще и сграда на
бивш физк. салон

I-У-ЩЕ

от две страни
улица и УПИ
№ХІV-370

С договор №617/03.09.07г. имота е
продаден на Маргарита Стефкова
Станева от гр.Ген.Тошево по реда на
ЗОС.

С договор №158/30.08.2004г. вписан под
№177, том VII, вх.рег.№3316/31.08.2004г.
в ГТРС, имотът в продаден на Йордан
Симеонов Йорданов, гр.Ген.Тошево,
кв.Пастир, ул."Г.Делчев" 12, за сумата
790лв, продажба по ЗОС чрез търг

УПИ VII

от две страни
улица и УПИ №ІV44

изток ул."Мусала";
запад ул."Дунав"; север
- УПИ №VІІІ-1458
и №Х-1827, кв.40;
юг УПИ №І кв.41

V-1462

запад ул."Дунав";
североизток УПИ №І-1462; юг УПИ №VІ-1461 и
№ІV-1461

IX--1459

изток ул."Мусала";
запад - УПИ №ІІІ1459; север УПИ №ХІ-1460;
юг - двор В и К

VII-1460

запад ул."Дунав"; север
- УПИ №VІ-1461;
изток - УПИ №ХІ1460; юг - УПИ ІІІ1459

X-1827

изток ул."Мусала"; юг ул.ОК 209-ОК
210; запад - УПИ
№VІІІ-1458;
север - двор В и
К
запад ул."Дунав"; юг ул.ОК 209-ОК
210; изток - УПИ
№Х-1827; север двор В и К

VIII-1458

С договор №101/19.04.05г. е извършена
продажба по реда на ЗОС на Георги
И.Йорданов от гр.Ген.Тошево, ул."Черно
море"18 за сумата 1280лв.

С договор №090/14.04.05г. е извършена
продажба по реда на ЗОС на Гинка
Николова Костадинова от гр.Варна, к-с
"Изгрев" бл.39, вх.1, ап.8, за сумата
1200лв.

III-1459

запад Съгласно договор №132/07.07.04г. вписан
ул."Дунав"; юг в ГТРС под №167, том VI,
двор В и К; изток - вх.рег.№2713/09.07.2004г. имотът е
УПИ №ІХ-1459;
продаден на Георги Ив.Йорданов от
север - УПИ
гр.Ген.Тошево ул."Черно море" 18
№146

VII

юг - главен път
Ген.ТошевоКардам; запад ПИ V; север - ПИ
ІІІ, ПИ ІІ; изток стопански двор

Съгласно договор №125/29.06.04г. вписан
в ГТРС под №188, том VI,
вх.рег.№2758/16.08.04г. имотът е
продаден на "Щарк" ООД у-тел: Мирка
К.Калева от с.Кардам

II

от две страни
улица и УПИ №І

IV-105

улица, УПИ №Vобщ, №VІІ-98, №І97 и №ІІІ-97
улица, УПИ №VІІ184, №VІІІ-185 и
№VІ-общ
улица, УПИ №ХІ- С договор №818/17.12.07г. имота е
258, пл.№259 и
продаден на Румен Атанасов Драганов от
общинско дв.
гр.Добрич по реда на ЗОС
място

VI-185

X-259,....

Съгласно договор №124/29.06.04г. вписан
в ГТРС под №187, том VI,
вх.рег.№2757/16.07.04г. е продаден на
"Щарк" ООД, у-тел: Мирка К.Колева от
с.Кардам

V

улица, УПИ №VІІІ- С договор №165/07.09.2004г. вписан под
озелен., УПИ
№215, том VII, вх.рег.№3383/07.09.2004г.
№ІІІ и УПИ №VІ в ГТРС, имотът е продаден на Ердинч
Шабан Мюстеджеб от гр.Добрич,
ул."Струма" 2, за сумата 1485лв. по ЗОС
чрез търг

VIII

от две страни
улица, УПИ №V и
УПИ №ІІІ
улица, пл.№260 и С договор №822/17.12.07г. имота е
общинска земя
продаден на Радка Христова Николова от
с.Пчеларово по реда на ЗОС

X-259,...

X-259...

улица, пл.№261,
№259 и
общинска земя

С договор №823/17.12.07г. имота е
продаден на Димо Манолов Димитров от
с.Пчеларово по реда на ЗОС

XVI

УПИ №ХVІІ, УПИ
№ХІХ-632, УПИ
№VІІ-училище и
улица ОК 252 ОК 252а

Съгласно договор №135/17.07.04г. вписан
в ГТРС под №183, том VI,
вх.рег.№2745/15.07.04г. имотът е
продаден на Йордан Костадинов
Йорданов от гр.Ген.Тошево, ул."Трети
март" 6

СОУ
"Н.Й.Вапцаров",
УПИ №ІV-1839,
УПИ №ХІХ-632
ХІХ-632

улица ОК 252-ОК
252а, УПИ №ІХ632, УПИ №ХVІІІ632, УПИ №ХVІ и
УПИ №VІІучилище
000413

имоти: №000157,
№000412,
№000299 и
№000414

000409

имоти :№000157,
№000408,
№000299,
№000410

000414

имоти :№000157,
№000413,
№000299 и
№000415

С договор №298/29.10.04г. вписан под
№104, том XI, вх.рег.№5189/16.12.04г. при
ГТРС, имотът е продаден на Веселин
Стоянов Минев, гр.Ген.Тошево, ул."Трети
март" 6 за сумата 1050.90лв. по ЗОС чрез
търг

000089

имоти: №000091,
№109108,
№000075,
№108123 и..........

V

улица, УПИ
№VІІІ, УПИ №VІ
и УПИ №ІV

VI

улица, УПИ №V,
УПИ №ІV, УПИ
№І и УПИ №ІІ

I-ОБЩ

от две страни
улица, УПИ № Xобщ и УПИ № IIобщ

С договор №237/24.06.2013г. имота е
продаден на Георги Енчев Ганев с.Росица, ул."Първа"№122, по реда на
ЗОС.

VII-ОБЩ

улица, УПИ №Vобщ, УПИ №ІV60, УПИ №ІІ и
УПИ №І

С договор №365/22.11.04г. вписан под
№3, том XI, вх.рег.№4994/06.12.2004г.
ГТРС, имотът е продаден на Георги
Господинов Георгиев от гр.Ген.Тошево,
ул."Трети март" 38 за сумата 2052лв. по
ЗОС чрез търг

VIII-ОБЩ

от две страни
Имота е продаден на Георги Господинов
улица, УПИ №IV- Георгиев от гр.Ген.Тошево с Договор
60, УПИ №VII№102/19.04.05г. по реда на ЗОС
общ и УПИ №I
2167

XXVI

085138

II-ОБЩ

I

XIV-1027

II-229

ул."Ив.Куманив", С договор №507/08.08.07г. имота е
ул."Ас.Златаров" продаден на Михаил Тодоров Димитров
и имот №1464
от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

от две страни
С договор №068/23.02.06г. имота е
улица и УПИ
продаден на Снежина Стефанова Желева
№XXV
от гр.Добрич по реда на ЗОС
от две страни
улица и УПИ №II

I-ОБЩ

X-ОБЩ

С Договор №092/14.04.2005г. е извършена
продажба по реда на ЗОС на лицето Илко
Манолов Илиев от гр.Добрич, ул."Ален
Мак" 28 за сумата 7 440 лв.

имоти
№085138"др.посе
вна площ",
№000081"пасища
,мера"
от две страни
улица, УПИ №IIIобщ и УПИ №I общ
улица, УПИ №I- Имотът е продаден с договор
общ, УПИ №V№182/10.06.2013г. на ЧЗС Недялко
441 и УПИ №III- Тодоров Славов
общ
улица, общ.мера,
УПИ №VII и УПИ
№II
улица, УПИ №XV1017. УПИ №VIII1014 и УПИ №XIII1012
улица, УПИ №Х- С договор №131/13.04.06г. имота е
229, №ХІІ-общ и продаден на Димчо Иванов Димов от
УПИ №ІІІ-228
с.Пчеларово по реда на ЗОС

I-145

I

VI-214

изток - УПИ №ХІІобщ;
запад - улица;
север - УПИ №ІІ146;
юг - улица
ул."Асен
Златаров",
ул."Иван
Куманов", УПИ
№ІІ и общинско
място

С договор №097/19.04.05г. е извършена
продажба по реда на ЗОС на лицето
Мариян Кирилов Алексиев от гр.Каварна,
ул."Добротица" 31 за сумата 3844 лв.

ул."Опълченска",
УПИ №VІІ, №ІІІ223, №ІV-213 и
№V-213.

С договор №160/31.08.2004г. е извършена
продажба по реда на § 27 от ПЗР на ЗОС
на Красимир Петков Стоянов от гр.Варна,
ЖК "Младост" бл.146 вх.7 ап.80 за сумата
960 лв.

044015

имоти: №000112,
№044008,
№044006,
№044016

000080

имоти: №000078,
№014021,
№014020,
№000411,
№000089,
№000079

000152

имоти: №037016,
№037022,
№037023,
№037024,
№037025 и ..........

000219

имоти: №000218,
№000220,
№000224,
№000212 и
№000217

000223

имоти: №000218,
№000207,
№000226,
№000225 и
№000224

000228

имоти: №000286
и №000212

000239

имоти: №000212,
№000389,
№000238,
№000240 и ..........

000250

имоти: №000249,
№000247,
№000240 и
№000241

028015

имоти: №028032,
№028031,
№000914,
№028039 и
№000128

038054

имоти: №038053,
№038055 и №
038022

041001

имоти: №000169,
№000104 и
№011002

041002

имоти: 041003,
№000104,
№041001 и
№000169
имоти: №000104,
№000103,
№000101,
№000169 и
№041002

041003

045002

имоти: №000509,
№000188,
№200002 и
№000207

047032

имоти: №047033, С договор №451/25.07.2007г. имота е
№047073 и
продаден на Марчо Стефанов Атанасов
№000286
от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

052004

имоти: №052005,
№052038,
№000306 и
№000394

060002

имоти: №060008, С договор №250/27.06.2006г. имота е
№060007 и
продаден на Маргарита Стефкова
№000177
Станева от гр.Генерал Тошево по реда на
ЗОС
имоти: №000022,
№000065,
№033064,
№000010

033063

56005 10422

168014

56009 10422

№ 056006,
№ 000062,
№ 056004,
№ 056015
имоти: №168015,
№168028,
№168030,
№168029,
№000166 и
№168026
№ 056010,
№ 000062,
№ 056008,
№ 056019

107015

56015 10422

108028

45058 10422

107018

имоти: №107002,
№000045,
№107018,
№107007 и
№107016
№ 056016
№ 056005
№056014
№ 000062
имоти: №108012,
№108027 и
№000046
№ 045057
№ 000081
№ 000050
№ 045018
имоти: №107017,
№000046,
№107010,
№107009,
№107007 и ….

017001

имоти: №107002,
№034063,
№033062,
№034060 и
№000041

С договор №162/30.05.2013г. имота е
продаден на Калин Василев Василев от
гр.Ген.Тошево, ул."Г.С.Раковски" №1,
ап.7, по реда на ЗОС.

011015

имоти: №000067,
№011016,
№011009,
№011013,
№011007 и
№000076

011013

имоти: №011007,
№000076,
№011010,
№011009 и
№011005

012008

имоти: №012016, С Договор №197/05.06.06г. имотът е
№012009,
продаден на Антон Николов Русев от
№000069 и
гр.Добрич по реда на ЗОС
№012002

012019

имоти: №012021, С Договор №230/16.06.06г. е продаден на
№000072 и
Антон Николов Русев от гр.Добрич по
№012003
реда на ЗОС

018006

имоти: №018017,
№018020,
№018030,
№000099

102013

имоти: №102023, С Договор за продажба №087/07.03.2006г.
№102014 и
имота е продаден на Илия Николов Димов
№000072
от гр.Ген.Тошево и на Димо Николов
Димов от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

008004

имоти: №000122,
№000032,
№000033,
№008015,
№008014,
№008013 и
№008012

015044

имоти: №000114, С Договор за продажба №112/27.03.2006г.
№015059,
имота е продаден на Димитър Манев
№015009 и
Матеев от с.Спасово по реда на ЗОС.
№015052

044006

имоти: №000053,
№025022,
№044021,
№044022,
№044017 и
……….

045020

имоти: №045019,
№000050,
№000029 и
№045011

047009

имоти: №000050,
№047015,
№047017 и
№000134

064001

имоти: №000134,
№064006,
№064007 и
№000135

072007

имоти: №000136,
№072045,
№072054,
№072055 и
№000140

101055

имоти: №000093,
№101056,
№000156 и
№000079

101056

имоти: №101055,
№000093,
№101032,
№101040 и
№000156

015061

имоти: №015060, С Договор №246/27.06.06г. е продаден на
№000053,
Антон Николов Русков от гр.Добрич по
№023018 и
реда на ЗОС
№015025

018006

имоти: №000049,
№018005,
№018007 и
№000017

018028

имоти: №018018,
№000032 и
№018029

029009

имоти: №029014,
№029008,
№000020 и
№000031

034001

имоти: №000032,
№000044,
№000049,
№000020 и
№000031

038078

Имоти: №038077,
№000008 и
№000110

066001

имоти: №000020,
№000052,
№066024,
№066023 и
№000134

066019

имоти:№066020,
№066004,
№066023,
№000134 и
№000020
улица
"Опълченска",
ул."Р.Даскалов",
УПИ №ХІ-591 и
УПИ №ХLVІІ-599

XLVIII

XII-1292

I

037019

ул.
"Ал.Константинов
", ул."Поп
Андрей", УПИ
№ХІ-1293 и УПИ
№1291
ул.Кап.В.Савов",
УПИ №ІІ-946,
трафопост и
жилищен блок
имоти: №037018, С договор №824/17.12.2007г. имота е
№000114 и
продаден на Марчо Стефков Атанасов от
№000102
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.

019029

имоти: №000033,
№019030,
№019022,
№019020 и
№000041

039015

имоти: №039002, С договор №819/17.12.07г. имота е
№000104 и
продаден на Марчо Стефков Атанасов от
№039014
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

010029

имоти:№000008,
№010014,
№010030 и
№000029
имоти: №038039,
№038040,
№038041,
№038012,
№038042 и
№000080

038009

038045

037025

035006

035002

034009

009013

020005

104001

001042

019001

имоти:№038044,
№038013,
№038028,№0380
29,№038030 и
………
имоти: №037002, Имотът е продаден с договор
№037026 и
№388/23.09.2013г. на Стелиян Иванов
№000117
Стоянов по реда на ЗОС
имоти:№035007,
№035005,
№000061 и
№000037
имоти:№000061,
№000062,
№035003 и
№035005
имоти:№034025,
№034023,
№000057 и
№000047
имоти:№000003,
№000027,
№009014 и
№000029
имоти:№020004,
№000075,
№000080,
№000083 и
№000074
имоти: №022001,
№022002,
№000094 и
№017001
имоти:№001041,
№001021,
№000260 и
№000011
имоти: №000103,
№000097,
№000268,
№000266 и ……

021005

имоти: №021006,
№021007 и
№000012

022008

имоти: №000100,
№022015,
№022016,
№000002 и
№000091

022016

имоти:№022015,
№022005,
№000002 и
№022008
имоти: №029037,
№000031,
№000107 и
№029022

029025

С договор №426/16.07.07г. имота е
продаден на Колю Русев Русев от
с.Кардам по реда на ЗОС
Договор за продажба №168/28.06.05г.,
вп.под №70, том VIII,
вх.рег.№3573/28.06.05г. в СВ при ГТРС
Купувач: "Вайн" ЕООД гр.Варна - Нелко
Георгиев Начев

093005

133007

140015

имоти:№000270,
№140004,
№140024,
№140025 и …..
имоти:№000132,
№133010 и
№133029
имоти: №093005,
№140025,
№140017 и
№000091

147017

имоти: №147016,
№147012,
№147018 и
№000091

196004

имоти:№196003,
№000162,
№000195 и
№000200
ул."Асен
Златаров",
ул."Ив. Куманов",
УПИ №ІІ и
общинско място

I

005040

030022

033010

043006

047001

047002

047011

047012

016048

имоти:№005001,
№005002,
№005034,
№005035 и ……
имоти:№030024,
№000046,
№000037,
№000022 и
№000018
имоти:№033009,
№033012,
№033011 и
№000081
имоти:№043005,
№000018 и
№0000046
имоти:№000046,
№000086,
№000034,
№000037 и
№000031
имоти:№000046,
№044009,
№044001,
№044002,
№044007 и ……
имоти:№000034,
№047019,
№047022 и
№047012
имоти:№047013,
№000065,
№000034,
№047011 и
имоти:№016049,
№000014 и
№016044

Договор за продажба по ЗОС (ПМС
№235/96г.)
Купувачи: Иванка Димова Ранкова и Пепа
Димова Атанасова от гр.Добрич.
№159/31.08.04г., вписан под №178, том
VII, вх.рег.№3317/31.08.2004г. при ГТРС.

016067

026073

040001

062003

011005
012001

017027

017028

029030

000368

000391

013041

021001

023009

029002

031004
038013

039005

имоти:№016066,
№016064,
№000071,№0000
68
имоти:№026071,
№026072,
№026049,№0260
15 и №026061
имоти:№085001,
№000044,
№000083,№0000
42 и ……
имоти:№062002,
№000011,
№000049 и
№000058
имоти:№000079 и
№000099
имоти:№000096,
№000107 и
№000098
имоти:№000113,
№000111,
№017025,
№017026 и …..
имоти:№017025,
№000109,
№017018,
№017019 и …...
имоти:№029006,
№000136,
№029031,
№029005
имоти:№000331,
№000165,
№000394,
№000403 и
имоти:№000372,
№000165,
№000393 и
№402001
имоти:№013040,
№000207,
№000219,
№013030
имоти:№000195,
№000188,
№021011,
№021006 и …..
имоти:№023048,
№023047,
№000152,
№000162 и
№023027
имоти:№029015,
№029003 и
№000127
имоти:№031012 и
№031019
имоти:№038012,
№038005,
№000128 и
№000169
имоти:№000253,
№000143,
№039004,
№039003 и
№000363

С договор №355/23.04.2015г., имотът е
продаден на Сали Мохамед Сали от
с.Великово по реда на ЗОС

С договор №503/25.06.2015г., имота е
продаден на "Омега Агро Инвест"
ЕООД,ЕИК 201304848, гр.Пловдив.

101005

001025

022030

032013

037019

040003

049001

057002
065005

066021

038036

000053

011021

012011

018098

018100

имоти:№101011,
№000180,
№000184,
№101006
имоти:№0001029,
№001016 и
№001017
имоти:№022029,
№022011 и
№022031
имоти: №032014,
№0032012,
№027004,
№032008
имоти:№037013,
№037038,
№037011,
№037027 и
№037014
имоти:№039008,
№040001,
№040002,
№048008
имоти:№049003,
№049002,
№051001,
№049004
имоти:№057012 и
№057008
имоти: №065008,
№065007,
№065006,
№0057008,
№064004 и
№064008
имоти:№024011,
№025002,
№066004,
№066020 и …..
имоти:№038035,
№039007,
№038009,
№038022 и
№038018
имоти:№011021,
№000050 и
№000086
имоти:№000086,
№000053,
№000050,
№000092 и …..
имоти:№000055,
№000051,
№012002,
№012028 и …..
имоти:№018088,
№018082,
№018079,
№018080
имоти:№000050,
№018099,
№018021,
№018017 и ........

Имотът е продаден с договор
№391/23.09.2013г. на Стелиян Иванов
Стоянов по реда на ЗОС
Имотът е продаден с договор
№390/23.09.2013г. на Стелиян Иванов
Стоянов
С договор №035/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград по реда на ЗОС

017001

I-ОБЩ

002044

Договор за продажба №168/28.06.2005г.,
вп.под №70, том VIII, вх.рег.№3573 от
28.06.05г. в СВ при ГТРС.
Купувач: "ВАЙН" ЕООД гр.Варна - Нелко
Георгиев Начев

от две страни
улица, УПИ Xобщ и УПИ IIобщ
имоти: №002027,
№022045,
№002025,
№002052,
№002018,
№002019

021013

имоти: №021014,
№021040,
№021048,
№000167

021014

имоти: №000167,
№021001,
№021040,
№021013,
№000200,
№000165......

026002

имоти: №026001,
№026003,
№000117

104001

имоти: №022001,
№022002,
№000094,
№017001

000185

XIII-268

имоти : №104001,
№000094,
№000018,
№000014 и
№022001

Договор №168/28.06.2005г. вп.под №70,
том VII, вх.рег.№3573/28.06.05г. в СВ при
ГТРС
Купувач: "ВАЙН" ЕООД, гр.Варна - Нелко
Георгиев Начев
имоти: №000089, С договор №442/24.10.2008г. имота е
№022021,
продаден на "Билдконтрол" ЕООД, по
№022014,
реда на ЗОС
№022013,
№000186,
№022009,
№022011......

000094

имоти: №000103,
№022002,
№104001,
№017001,
№000018

Договор №168/28.06.05г. вп.под №70, том
VIII, вх.рег.№3573 от 28.06.05г. в СВ при
ГТРС
Купувач: "ВАЙН" ЕООД гр.Варна - Нелко
Георгиев Начев

000018

имоти: №000014,
№019001,
№000103,
№000094,
№017001

Договор №168/28.06.05г. вп.под №70, том
VIII, вх.рег.№3573/28.06.05г. в СВ при
ГТРС
Купувач: "ВАЙН" ЕООД гр.Варна - Нелко
Георгиев Начев

УПИ №I-парк,
градина; УПИ
№XIV-269 и
улица

XX

XVIII-632

ул."Дружба", УПИ
№ІХ-641, УПИ
№ІІІ-1841,
обслужваща
улица ОК 251-ОК
250

С договор №690/27.09.07г. Минка
Михайлова Димитрова, ОПС върху 84
кв.м. за търговска или фирмена дейност.
С договор №92/19.05.2014г. Стоян
Георгиев Райков, ОПС върху 25 кв.м. за
построяване на гараж.
С договор №124/03.06.2014г. Минка
Михайлова Димитрова, ОПС върху 84
кв.м. за търговска или фирмена дейност.

ул."Дружба", УПИ
№ХХ, УПИ №ІІІ1841, УПИ №VІ 1840
ул." Трети март",
УПИ №І-632,
УПИ №ІV-1839,
УПИ №ХІХ- 632

IV-988

ул."П.Волов",
УПИ №ІІІ-987,
УПИ №V-988 и
УПИ №ХХVІІІ

С договор №226/10.08.2005г. за
доброволна делба е продадено на Атанас
Донев Иванов и Милена Николова
Иванова, и двамата от гр.Ген.Тошево.

XV

изток - улица от
ОТ 32 до ОТ 13,
запад - УПИ
№ХVІ-125 кв.5,
север - УПИ
№ХІV-126 кв.5,
юг - улица от ОТ
32 до ОТ 31
изток - улица от
ОТ 21 до ОТ 36,
запад - УПИ №ІІІ132 кв.14,
север - улица от
ОТ 22 до ОТ 23,
юг - УПИ №V-134
кв.14
север - общинско
дворно място,
изток - общинско
дворно място,
юг - общинско
дворно място,
запад - улица

С договор №271/12.10.2004г. вписан под
№68, том IX, вх.рег.№4016/12.10.2004г. в
ГТРС, имотът е продаден на Румен
Стефанов Стоянов от гр.Ген.Тошево,
ул."Трети март" 38, за сумата 312 лв
продажба по ЗОС.

север - Панайот
Петров
Костадинов,
изток - Христо
Вълчев Колчев,
юг - общинско
дворно място,
запад - улица
север общинско,
изток - Христо
Вълчев Колчев,
юг - мера,
запад - улица

С договор №406/23.12.04г. е извършена
продажба на Мариян Кирилов Алексиев от
гр.Каварна, ул"Добротица" 31 , за сумата
от 700 лв, по реда на ЗОС.

IV-133

С договор №696/28.09.07г. имота е
продаден на Васил Дянков Дойчев от
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

С договор №408/23.12.04г. е извършена
продажба на Мариян Кирилов Алексиев от
гр.Каварна, ул."Добротица" 31 по реда на
ЗОС, за сумата 581 лв.

С договор №407/23.12.04г. е извършена
продажба на Мариян Кирилов Алексиев от
гр.Каварна, ул."Добротица" 31, за сумата
600 лв.

VIII

север - УПИ ІV 44,
изток - УПИ V,
юг - улица ОК 42 ОК 45 и улица ОК
42 - ОК 43

III

североизток - ОК
29 - ОК 28,
югоизток - УПИ V
и УПИ ІV,
югозапад - улица
ОК 30 - ОК 43 и
улица ОК 30 - ОК
29
имоти: №000044,
№000041,
№000045.

038004

038003

038002

С договор №095/19.04.05г. е извършена
продажба по реда на ЗОС на Димитър
Костов Иванов от с.Пчеларово за сумата
605лв.

имот: №000038,
№000037,
№000039,
№000041.
имоти: №000034,
№000033,
№000035,
№000037.

038001

имот №000031,
имот №000032 и
имот №000033

020030

имоти: №000089,
№000092,
№000090,
№000096.

210002

имоти: №210001, С договор №088/05.03.07г. имота е
№000145,
продаден на Димитър Панчев Димитров
№000125,
от гр.Добрич по реда на ЗОС.
№000152.

208004

имоти: №208003, С договор №085/05.03.07г. имота е
№000151,
продаден на Димитър Панчев Димитров
№208005,
от гр.Добрич по реда на ЗОС.
№208015.

106002

имоти: №106001,
№105025,
№000069,
№105037,
№105036,
№105025

017157

имоти: №000031, С договор №223/16.06.06г. имота е
№000030,
продаден на "Дрей" ЕООД,
№000029
представлявано от Управител на
дружеството Стефан Кондев Кондев от
гр.Бургас по реда на ЗОС.
имоти: №211005, С договор №092/06.03.07г. имота е
№000152,
продаден на Димитър Панчев Димитров
№000125,
от гр.Добрич по реда на ЗОС
№211013

211006

024001

имоти: №000023,
№025019,
№025006,
№025005,
№025004 и
№025003

016045

имоти: №000023,
№000026,
№000022,
№016047 и
№000062

025025

имоти: №025027, Имотът е продаден с догговор
№025001,
№172/06.06.2013г. на Стоян Енчев
№025020 и
Стоянов
№025018

010002

имоти: №010003,
№010010,
№000013 и
№000010

032015

имоти: №000031, С договор за продажба №269/04.07.2013г.
№032013,
имота е продаден на Пенка Василева
№000104 и
Христова от гр.Добрич, по реда на ЗОС.
.............

011007

имоти: №011006,
№011014,
№000028,
№011026 и
№011027

033005

имоти: №033004,
№033006,
№000039

032009

имоти: №000125, С договор №90/24.03.2015г., имотът е
№000077 и
продаден на "Омега Агро Инвест"
№032012 и
ЕООД,ЕИК 201304848 гр.Пловдив.
№032010

043001

имоти: №000035,
№000044 и
№043002

033022

имоти: №000117,
№033021,
№033016,
№033015 и …...

055017

имоти: №055021,
№064002,
№064003 и …...

035026

имот: №000092,
№000084,
№035025,
№035005 и
№000082
Имот №000059

060001

С договор за продажба №210/17.06.2013г.
имота е продаден на Пенка Василева
Христова от гр.Добрич, по реда на ЗОС.

037010

имоти: №037008, С договор №354/23.04.2015г., имотът е
№037009,
продаден на Никола Русков Николов от гр.
№000098 и
Ген. Тошево.
№000122

064001

имоти: №000039,
№064002,
№055020 и
............

036011

имоти: №000092,
№000085,
№036012 и
№000086

080008

имоти: №080015,
№080009,
№080011 и ...

034013

имоти: №034006, С договор №88/24.03.2015г., имотът е
№000074,
продаден на "Омега Агро Инвест"
№000117,
ЕООД,ЕИК 201304848 гр.Пловдив.
№034014

082001

имоти: №079505,
№079021,
№079504,
№079019 и
№000087

048045

имоти: №048044,
№048036,
№000049,
№085001 и …….

055003

имоти: №000059,
№000058,
№000062,
№056012 и …….

060001

имоти: №000048,
№000059

061001

имоти: №090003,
№000059,
№000084

056009

имоти: №056010,
№000062,
№056008,
№056019

000085

имоти: №000086,
№000091

000197

имоти: №000207, Имотът е продаден с договор
№000196,
№389/23.09.2013г. на Стелиян Иванов
№000188,
Стоянов
№000198

000199

имоти: №200002,
№000188,
№000198,
№000207,
№000508

049009

имоти: №049006,
№049002,
№049008 и
№000036

105021

имоти: №000056, Имотът е продаден с договор
№105022,
№189/10.06.2013г. на ЧЗС Недялко
№000128,
Тодоров Славов
№102006 и
............

118059

имоти: №118058, Имотът е продаден с договор
№118055,
№173/10.06.2013г. на ЧЗС Недялко
№000272,
Тодоров Славов
№118039

049007

имоти: №000036,
№000037,
№000118,
№049006

140005

имоти: №140002,
№140004,
№000332,
№000153

IX-ОБЩ

Договор №19/12.02.2010г. - Рая
Димитрова Цанева - 0,526 дка
Договор №102/15.05.2010г. - Росен
Димитров Иванов - 0.570 дка
Договор №99/11.05.2010г. - Юлиян
Огнянов Кръстев - 0,644 дка
Договор №98/11.05.2010г. - Юлиян
Огнянов Кръстев - 0,606 дка
Договор №77, 78/10.05.2010г. - Георги
Вълчанов Георгиев - 0,517 дка + 0,399 дка

север - УПИ
№VІІІ-137,
юг - УПИ №Хобщ,
изток - улица,
запад - мера
от три страни
улици и УПИ №І497

XI-ОДО

III-987

ул."П.Волов",
УПИ № ІІ-987,
УПИ №ІV-988 и
УПИ №ХХVІІ
имоти: №173001,
№173016,
№000291,
№163001

С договор №493/08.08.07г. имота е
продаден на "ЛОРД 7" ООД гр.Варна,
представлявано от Арутюн Мишаевич
Овсепян , по реда на ЗОС

039003

имоти: №039004,
№000124,
№000107,
№039008 и
№039011

С договор №222/16.06.06г. имота е
продаден на "Дрей" ЕООД,
представлявано от Стефан Кондев
Кондев, гр.Бургас по реда на ЗОС

119050

имоти: №119049,
№000100,
№119016

173015

110037

имоти: №000067,
№110026,
№110025 и
№110036

115025

имоти: №115026,
№000082,
№000073 и
№115014

120002

имоти: №120003,
№000208 и
№000209

120005

имоти: №000100,
№120006,
№000089 и
№000204

121001

имоти: №000213,
№000100,
№124003

124004

имоти: №124002,
№124003,
№000123

125001

имоти: №000090,
№126020,
№126016 и
№126014

127008

имоти: №127027,
№127023,
№000086,
№127009,
№127012 и
№000086

011006

имоти: №011003,
№000047,
№000051 и
№011005

010024

имоти: №010023,
№000020,
№010003,
№010006,
№010012

161001

имоти: №000239,
№161042,
№161014,
№161035,
№161034

000254

имоти: №000207,
№000256,
№000255,
№000253

000247

имоти: №000207,
№032006,
№000245,
№000242,
№000238…

Договор №38/30.03.2010г. - Емил
Димитров Паскалев - 0,622 дка
Договори №103/15.05.2010г. и
№104/15.05.2010г. - Милен Железков
Михайлов - 0, 581 дка + 0,596 дка

168024

имоти: №168026,
№168023,
№000169

010023

имоти: №010024,
№000020,
№010022,
№010012,
№010013

010021

имоти: №010028,
№000020,
№010022,
№010014

010022

имоти: №010023,
№000020,
№010021,
№010014,
№010013

042031

имоти: №042032, С договор №739/09.10.2007г. имота е
№042030,
продаден на Димитър Панчев Димитров
№000017,
от гр.Добрич по реда на ЗОС
№000041,
№042014

054005

имоти: №054004,
№054001,
№000101 и
№000100

054002

имоти: №054001
и №000102

021014

имоти: №000078,
№021009,
№021019 и
№000092

000211

имоти: №000212,
№000209,
№000418,
№000387

000213

имот: №000212

000216

имоти: №000217,
№000215,
№000212

113021

имоти: №113020, С договор №086/05.03.2007г. имота е
№000043,
продаден на Димитър Панчев Димитров
№000265
от гр.Добрич, по реда на ЗОС.

109010

имоти: №109009, С договор №091/06.03.07г. имота е
№000046,
продаден на Димитър Панчев Димитров
№000122 и
от гр.Добрич, по реда на ЗОС.
№109011

110037

имоти: №110036, С договор №087/05.03.07г. имота е
№000251 и
продаден на Димитър Панчев Димитров
№000126
от гр.Добрич, по реда на ЗОС.

С договор №225/16.06.06г. имота е
продаден на "Дрей" ЕООД
представлявано от управителя на
дружеството Стефан Кондев Кондев, по
реда на ЗОС

С договор за замяна №383/05.10.05г.
имота е заменен от Георги Димитров
Костадинов от гр.Варна, чрез пълн. Тодор
Паунов Михайлов по реда - замяна на
недвижими имоти

101002

имоти: №101001,
№000020,
№000022,
№101031 и ........

103002

имоти: №000028,
№000055,
№103049,
№103023 и
№103027

103031

имоти: №103030,
№000031,
№103028,
№103009,
№000053 и …...

104005

имоти: №104004,
№104003,
№104002,
№104001 и …...

105002

имоти: №105006,
№105007,
№000047,
№000049 и
№105008

108002

имоти: №108001,
№000037,
№000042,
№000152 и
№108003

040153

имоти: №040152,
№000070,
№040111,
№040114,
№040117,
№040167

008017

имоти: №008016, С договор №738/09.10.07г. имота е
№008011,
продаден на Димитър Панчев Димитров
№008018,
от гр.Добрич по реда на ЗОС
№000009

000073

имоти: №000058,
№000072,
№000061,
№000062 и
№000060

000072

имот: №000073

010008

имоти: №010001,
№012007 и
№010009

010011

имоти: №010001, С договор №366/11.09.06г. имота е
№010010,
продаден на Георги Ганчев Георгиев от
№012007 и
гр.Добрич по реда на ЗОС
№010012

С договор №108/22.04.05г. е извършена
продажба по реда на ЗОС на "КОСМО
България МОБАЙЛ" ЕАД гр.София, чрез
пълномощника му Димитър Ваклинов
Ваклинов за сумата 240 лв.

010009

имоти: №010001,
№010008,
№012007 и
№010010

006007

имоти: №006015,
№006016,
№006027,
№006011 и …….

006029

имоти: №006030, С договор №458/20.12.05г. имота е
№006027 и
продаден на "Теремис Агро" ООД
№006010
с.Спасово, съдружник Димитър Михайлов
Катранджиев - гр.Варна, по реда на ЗОС.

010006

имоти: №010012, С договор №197 от 05.06.2006г. имота е
№012007 и
продаден на Антон Николов Русев от
№021002
гр.Добрич по реда на ЗОС

014022

имоти: №014023, С договор №036/21.01.08г. имота е
№014025 и
продаден на Мариян Ал.Александров от
№014016
гр.Разград по реда на ЗОС

014038

имоти: №014037,
№014016,
№014028,
№014034 и …….

020011

имоти: №020005,
№020010,
№024001 и
№021002

022003

имоти: №010007,
№021002 и
№022002

025002

имоти: №025001
и №025003

025004

имоти: №025003
и №032008

027002

имоти: №027001,
№029011,
№030003,
№025001 и
№000504

028002

имоти: №028001,
№029011

030001

имоти: №029011,
№030003,
№030005 и
№030004

031009

имоти: №031008, С договор №037/21.01.08г. имота е
№030004,
продаден на Мариян Ал.Александров от
№031005
гр.Разград по реда на ЗОС.

032001

имоти: №032008,
№025003,
№032009 и
№032007

С договор №374/11.09.06г. имота е
продаден на "ЕКОЕН"ООД,
представляван от Емил Петров Костурков
от гр.Варна по реда на ЗОС.

С договор №375/11.09.06г. имота е
продаден на "ЕКОЕН"ООД,
представлявано от Емил Петров
Костурков от гр.Варна, по реда на ЗОС

036012

имоти: №036013,
№036006 и
№036001

038009

имоти: №038012,
№038017 и
№038006

041003

имоти: №041001,
№041004,
№041005 и
№041006

033010

имоти: №033007, С договор №614/03.09.2007г. имота е
№033018 и
продаден на Маргарита Стефкова
№033013
Станева от гр.Ген.Тошево по реда на
ЗОС.
ул."Добротица",У
ПИ ХІ, ул."Рила"

XII

XI

I-2

II-2

IV-2

V-2

ул."Добротица",
УПИ І-497,
ул."Рила" и УПИ
ХІІ-автоспирка

С договор №431/21.11.2005г е извършена
продажба на лицето Георги Колев
Димитров от с.Кардам за сумата 618.12 лв
по реда на ЗОС.

109070

имоти: №109069, С договор №211/17.06.2013г. имота е
№109011,
продаден на Камен Димитров Калчев от
№109071,
гр.Варна, по реда на ЗОС.
№109089 и
№109088

008002

имоти: №023009,
№007002,
№006009,
№008001,
№009002,
№008003
ул. ОК 1 - ОК 21
/път Люляково Ген.Тошево/,
УПИ II-2, УПИ III2, УПИ IV-2 и
общ.мера
улица, УПИ №I-2,
№III-2 и
общ.мера

С договор №175/30.06.05г. имота е
продаден на "ХЕЛЛА" ЕООД - Иван Геров
Стойчовски от гр.Варна по реда на ЗОС

улица ОК 2 - ОК
23, улица ОК 1 ОК 21 /път
Люляково Ген.Тошево/ УПИ
№I-2, №III-2, №V2
улица, ОК 2 - ОК
23, улица ОК 1 ОК 21 /път
с.Люляково Ген.Тошево/ УПИ
№IV-2, УПИ №VI2

С договор №172/30.06.2005г. имота е
продаден на "ХЕЛЛА" ЕООД - Иван Гергов
Стойчовски от гр.Варна, по реда на ЗОС.

С договор №174/30.06.2005г. имота е
продаден на "ХЕЛЛА" ЕООД - Иван Геров
Стойчовски, гр.Варна по реда на ЗОС.

С договор №170/30.06.2005г. имота е
продаден на "ХЕЛЛА" ЕООД - Иван Гергов
Стойчовски от гр.Варна, по реда на ЗОС.

VI-2

улица ОК 2 - ОК С договор №171/30.06.2005г. имота е
23, улица ОК 1 - продаден на "ХЕЛЛА" ЕООД - Иван Гергов
ОК 21 /път
Стойчовски от гр.Варна, по реда на ЗОС.
с.Люляково Ген.Тошево/
улица ОК 22 - ОК
23, УПИ №V-2

II

ул. "Черно море",
УПИ №III, УПИ
№IX, УПИ №Iкомпл.жил.строит
елство

С договор №455/03.08.2007г. имота е
продаден на Елена Лазарова Василева от
гр.Ген.Тошево.
ОПС на Атанас Колев Малев съгласно
н.а.№47 т.ІІІ д.1838/1996г.

VIII-557

ул."Пирин", УПИ
№IX-558, УПИ №
X-559, УПИ №II561, УПИ №VII556
улица от О.Т. 31
до О.Т. 36, УПИ
№IV-67,
общ.мера, УПИ
№VI
улица от О.Т. 31
до О.Т. 36, УПИ
№V, общ.мера,
УПИ №VII-69
улица, УПИ №I-2,
УПИ №II-2, УПИ
№IV-2 и
общ.мера
улица ОК 60 - ОК
62, УПИ №XVIII,
УПИ №XII, УПИ
№XIII, УПИ №XVI

ОПС на Васил Костов Неделчев

V

VI

III-2

XVII

III

2208
XVII

2207

ул."В.Маринов",
улица ОК 71 - ОК
72, УПИ №V,
УПИ №IV, улица
ОК 73 - ОК 75,
УПИ №II
път, имот:
№2096, №2167
улица О.Т. 60А О.Т. 60Б, лозя и
път
с.Преселенци с.Горица
ул."И.Куманов",
имот: №2167,
№2178, №2206
изток - улица
юг - улица
запад - общинско
дворно място
север - имот: на
н-ци на Йордан
В. Георгиев

С договор №227/10.08.2005г. имота е
продаден на Добри Драгнев Димитров от
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

С договор №229/10.08.2005г. имота е
продаден на Добри Драгнев Димитров от
гр.Добрич, по реда на ЗОС.
С договор №173/30.06.2005г. имота е
предоставен на "ХЕЛЛА" ЕООД - Иван
Гергов Стойчовски от гр.Варна, по реда на
ЗОС
С договор №442/07.12.2005г. имота е
продаден на Джелил Касим Аптула от
с.Йовково по реда на ЗОС.

С договор №042/25.01.2008г. имота е
продаден на "ХОУМКОНСЕПТС" ООД
с.Вранино, представлявано от Чарлз
Стърджис от Великобритания.

изток - улица
имот: на н-ци на
Пеню В. Георгиев
имот: на н-ци на
Иван Д. Петров
имот: на н-ци на
Иван В. Георгиев

II

II

улица, парцел І,
парцел ІІІ и
парцел ІV
улица, парцел І,
парцел ІІІ и
парцел V

IV

улица, парцели ІІ,
ІІІ, V и VІ

IX

от две страни
улица, празно
място

I

от три страни
улица, парцел ІІ
,парцел ІІІ

VI

от три страни
улица и парцел ІІ

II

от три страни
улица и парцел І

IV

от две страни
улица, имот V и
ІІІ
изток - УПИ №ХV17
запад - ул.О.Т. 25
до О.Т. 7
север - УПИ
№ХVІІ-16
юг - ул.О.Т.25 до
О.Т.24
изток - УПИ
№ХVІ
запад - УПИ
№ХІV-44
север - ул. от
О.Т. 60 до О.Т.62
юг - за овощна
градини,лозя и
др.

XV

С договор №665/27.12.06г. имота е
продаден на "Стени 56" ЕООД гр.Добрич,
чрез пълномощник Димитър Кирчев
Шопов - гр.Добрич по реда на ЗОС.

С договор №359/28.08.08г. имота е
продаден на "Феникс-99" ЕООД
гр.Ген.Тошево, представляван от
Апостолис Теодосиос Кампиотис, с
постоянен адрес в гр.София, по реда на
ЗОС.
улица, парцел
С договор №663/27.12.06г. имота е
VІІ, парцел VІІІ,
продаден на "Стени 56" ЕООД гр.Добрич,
парцел ІХ, улица, чрез пълномощника си Димитър Кирчев
парцел ІV и V
Шопов - гр.Добрич, по реда на ЗОС.

I

XVI-17

С договор №371/09.09.2008г. имота е
продаден на "ХОУМКОНСЕПТС" ООД
с.Вранино, представлявано от Чарлз
Стърджис от Великобритания.

С договор №043/28.01.2008г. имота е
продаден на Иван Кирчев Иванов и
Валентина Иванова Иванова от
с.Преселенци по реда на § 27 от ПЗР на
ЗС.

VIII-59

улица - О.Т.15 до
О.Т.37, УПИ №ІV58, УПИ №VІ-60,
УПИ №ІХ-59,
УПИ №Х-57

С договор за продажба №270/31.08.2005г.
имота е продаден на Борислав Атанасов
Тачев от гр.Балчик за сумата 1234.80лв
по реда на ЗОС.

I-13

изток - УПИ №ІІ13
запад - улица от
О.Т.28 до О.Т.37
север - улица от
О.Т.28 до О.Т.26
юг - УПИ №ХVІ12

С договор №502/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ "Тосърс" ООД, гр.Варна,
представляван от Марсел Люсиен Салк гр.Варна по реда на ЗПСК.

II-13

изток - УПИ №ІІІ- С договор №350/24.08.2006г. имота е
14
продаден на Николай Великов Стоянов от
запад - УПИ №І- гр.Ямбол, по реда на ЗПСК.
13
север - улица от
О.Т.28 до О.Т.26
юг - УПИ №ХVІ12

III-14

изток - УПИ №ІV- С договор №352/31.08.2006г. имота е
14
продаден на Славка Иванова Дражова от
запад - УПИ №ІІ- гр.Елхово, обл.Ямбол, по реда на ЗПСК.
13
север - улица от
О.Т.28 до О.Т.26
юг - УПИ №V-15

IV-14

изток - улица от С договор №351/31.08.2006г. имота е
О.Т.26 до О.Т.38 продаден на Славка Иванова Дражева от
запад - УПИ №ІІІ- гр.Елхово, обл.Ямбол, по реда на ЗПСК.
14
север - улица от
О.Т.28 до О.Т.26
юг - УПИ №V-15

V-15

изток - улица от С договор №078/01.03.2007г. имота е
О.Т.26 до О.Т.38 продаден на Славка Иванова Дражева от
запад - УПИ
гр.Елхово по реда на ЗПСК.
№ХVІ-12
север - УПИ №ІІІ14 и УПИ №ІV-14
юг - УПИ №VІ-15

VI-15

изток - улица от С договор №077/01.03.2007г. имота е
О.Т.26 до О.Т.38 продаден на Славка Иванова Дражева от
запад - УПИ №ХV- гр.Елхово по реда на ЗПСК.
12
север - УПИ №V15
юг - УПИ №VІІ

VII-ОБЩ

изток - улица от С договор №079 имота е продаден на
О.Т.26 до О.Т.38 Славка Иванова Дражева от гр.Елхово по
запад - УПИ
реда на ЗПСК.
№ХІV-12
север - УПИ №VІ15
юг - УПИ №VІІІ

VIII-ОБЩ

изток - улица от С договор №076/01.03.2007г. имота е
О.Т.26 до О.Т.38 продаден на Славка Иванова Дражева от
запад - УПИ
гр.Елхово по реда на ЗПСК.
№ХІІІ
север - УПИ №VІІ
юг - УПИ №Х и
УПИ №ІХ

IX

изток - улица от
О.Т.26 до О.Т.38
запад - УПИ №Х
север - УПИ
№VІІІ
юг - улица от
О.Т.38 до О.Т.37

X

изток - УПИ №ІХ
запад - УПИ №ХІ
север - УПИ
№VІІІ
юг - улица от
О.Т.38 до О.Т.37

XI-ОБЩ

изток - УПИ №Х С договор №503/08.08.2007г. имота е
запад - УПИ №ХІІ продаден на БГ"Тосърс" ООД гр.Варна, по
север - УПИ
реда на Закона за приватизацията.
№ХІІІ
юг - улица от
О.Т.38 до О.Т.37

XII-ОБЩ

изток - УПИ №ХІ
запад - улица от
О.Т.28 до О.Т.37
север - УПИ
№ХІІІ
юг - улица от
О.Т.38 до О.Т.37

С договор №506/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ"Тосърс"ООД - гр.Варна,
представлявано от Марсел Люсиен Салк,
по реда на ЗПСК.

XIII-ОБЩ

изток - УПИ №VІІІ
запад - улица от
О.Т.28 до О.Т.37
север - УПИ
№ХІV
юг - УПИ №ХІІ и
УПИ №ХІ

С договор №505/08.08.2007г. имота е
продаден на БТ"Тосърс"ООД - гр.Варна,
представлявано от Марсел Люсиен Салк,
по реда на ЗПСК.

XIV-ОБЩ

изток - УПИ №VІІ
запад - улица от
О.Т.28 до О.Т.37
север - УПИ №ХV
юг - УПИ №ХІІІ

С договор №504/08.08.2007г. имота е
продаден на БТ "Тосърс" ООД - гр.Варна,
представлявано от Марсел Люсиен Салк гр.Варна по реда на Закона за
приватизацията.

УПИ-БИВШЕ УЧИЛИЩЕ

От четири страни С договор №341/23.08.2006г. имота е
улици
продаден на "Агри.СС" ЕООД с управител
Стелиян Иванов Стоянов по реда на ЗОС.

С договор №501/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ"Тосърс" ООД гр.Варна,
представлявано от Марсел Люсиен Салк гр.Варна по реда на ЗПСК.

000008

имоти: №000020,
№000198,
№011116,
№011115,
№000005,
№000338,
№000193…

XVI-315

ул."Тополите",
УПИ №ХVІІ-316,
УПИ №ІІ-318,
УПИ №V-321,
УПИ №ХV-314

X

ул. "Янтра", ул.
от О.Т.367 до
О.Т.359, УПИ
№ХХІV-общ.,
УПИ №ХХІІІобщ.,
ул."Х.Минчев"
ляво - ап.№10,
дясно - ап.№12,
горе - последен,
долу - ап.№8

I-574

С договор №134/04.04.2007г. имота е
продаден на Анета Маринова от с.Болей,
Георги Николов Надаленков от с.Куделин
и Виктория Матеева от гр.Варна, по реда
на § 27 от ПЗР на ЗС.

I-574

ляво - ап.№2,
дясно - краен,
горе - ап.№6,
долу - магазин

С договор №194/01.06.2006г. апартамент
№3 със ЗП 77.10 кв.м. в УПИ №I в кв.63 ул."В.Априлов" 2, гр.Ген.Тошево, е
продаден на Гинка Петрова Тодорова от
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.

I-574

ляво - ап.№8,
дясно - краен,
горе - ап.№12,
долу - ап.№6
изток - УПИ №ІХ10, запад - улица,
север - УПИ №ІІІ7, юг - УПИ №V65
имоти: №000047,
№012011,
№000050,
№000196

С договор №150/05.05.2016г. имота е
продаден на Мирослав Киров Ованезов от
гр.Генерал Тошево.

имоти: №017027,
№017016,
№000014,
№017037,
№000080,
№017004

С договор за замяна №418/02.11.05г.
имота е заменен от Мирослав Иванов
Кулев от гр.Ген.Тошево по реда. Замяна
на недвижим имот.

IV-66

012012

017036

С договор №158/22.06.2005г. имота е
продаден на Велико Михайлов Павлов от
с.Василево по реда на § 27 от ПЗР на
ЗОС.

017037

IX-71

имоти: №017036,
№000014,
№017003,
№000080,
№017028

изток - УПИ
№ХVІІ-70,71;
запад - УПИ
№VІІІ-74; север УПИ №Х-72; юг улица от О.Т.44
до О.Т.45
улица от О.Т.53
до О.Т.52, УПИ
№ХVІ-135, УПИ
№ХVІІ-136, УПИ
№ХІІ-137, УПИ
№ХІХ-47, УПИ
№ХІVобщ.
Улица от О.Т.31
до О.Т.32, УПИ
№XVII-124, УПИ
№X-105, УПИ
№XI-105, УПИ
№XIV-126, УПИ
№XV-общ
запад - за
трафопост; север
- улица от О.Т.33
до О.Т.34; юг УПИ №ІІ-72

XV-129

XVI-125

I

008003

имоти: №000030,
№000025,
№008001,
№008004

008004

имоти: №008003,
№000030,
№008005,
№008001

008005

имоти: №008004,
№008001,
№008006,
№008021,
№000030

008006

имоти: №008005,
№008001,
№000030,
№008020,
№008021

008007

имоти: №008001,
№008008,
№000030

С договор №157/22.06.2005г. е извършена
продажба на София Димитрова Иванова,
Илия Димитров Тодоров , Тодорка
Д.Тодорова и Калчо Д.Тодоров гр.Добрич
за сумата 302 лв. по реда на ЗОС.

С договор №197/18.07.2005г. имота е
продаден на Петранка Колева Здравкова
от с.Василево и Николай Атанасов
Здравков от гр.Добрич по реда на § 27 от
ПЗР на ЗОС

С договор №325/10.08.2006г. имота е
продаден на Румен Стефанов Стоянов от
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.

С договор №268/30.08.2005г. е извършена
продажба на лицето Георги Стефанов
Георгиев от с.Малина за сумата - 255 лв.
по реда на ЗОС.

008011

имоти: №008015,
№008010,
№008001,
№008012

008012

имоти: №008011,
№008001,
№008013,
№008014,
№008015

008013

имоти: №008012,
№008001,
№008014

008014

имоти: №008013,
№008046,
№000030,
№008015,
№008012

008015

имоти: №008016,
№008010,
№008011,
№008012,
№008014,
№000030

008020

имоти: №008021,
№008006,
№000030

008021

имоти: №008005,
№008006,
№008020,
№000030

008046

имоти: №008014,
№008001,
№000030

009002

имоти: №009001,
№000021,
№009003,
№000030

009048

имоти: №000030,
№009049,
№009003

009049

имоти: №000030,
№009048,
№009003,
№009050

009050

имоти: №000030,
№009049,
№009003

009113

имоти: №009003,
№009114,
№000030

009114

имоти: №009003,
№000030,
№009113

XXVII

013001

имоти: №000064,
землищна
граница,
№000065

014001

имоти: №000078,
№014021,
№014016,
№000076

015019

имоти: №000073,
№015020,
№015018,
№000166

015050

имоти: №015049,
№000080,
№015032

016001

имоти: №000080,
№000080,
№016002,
№016016

024001

имоти: №000112,
№000097,
№000111,
№024002,
№024040,
№024039,
№024038…

025001

имоти: №000097,
№000098,
№025029,
№025030

027023

имоти: №027003,
№027012,
№027011,
№027017,
№000042,
№000143,
№027022...

028001

имоти: №000140,
№000143,
№000144,
№000143,
№000141,
№028002,
№028040…

030035

имоти: №030045,
№030034,
№000143

064003

имоти: №064049,
№064004,
№064137,
№064002
ул. от О.Т 287-В
до 246-В; УПИ
№ХХV-652; ул. от
О.Т.228-А до
О.Т.228-Б;
Автогара

013008

имоти: №013007,
№000058,
№013009,
№000066

021012

имоти: №021011, С договор №644/12.09.2007г. имота е
№021005,
продаден на Димитър Панчев Димитров
№021010
от гр.Добрич по реда на ЗОС

022003

имоти: №000231,
№000028,
№000027,
№000026,
№000025,
№000026,
№013055…

105028

имоти: №000147,
№105059,
№000168,
№000357,
№000139

014010

имоти: №014011,
№011007,
№012005,
№012004,
№012006,
№014008

014011

имоти: №014010,
№011007,
№001024,
№014008

014008

имоти: №014010,
№0140011,
№001024,
№014009,
№014014,
№014013,
№014012…

012010

имоти: №014010,
№012006
,№013001

012009

имоти: №005006,
№012007

012003

имоти: №012002,
№011004,
№011009,
№012004

011009

имоти: №012003,
№012004,
№012005,
№011007,
№011006,
№011002,
№011014

006003

имоти: №006002,
№007012,
№012007,
№005009

056015

имоти: №056016,
№056005,
№056014,
№000062

057004

имоти: №057008,
№064004,
№064005,
№063030,
№063007

018005

имоти: №018004,
№000069,
№000097,
№000063

020005

имоти: №000075,
№000076,
№020004

022053

имоти: №022052,
№000109,
№000076

029080

имоти: №029014,
№029021,
№029020,
№029019,
№029079,
№029089,
№029090…

030011

имоти: №000100,
№000101,
№030022,
№030021,
№030020,
№030019,
№030017…

I-397

изток ул."Оборище" от О.Т.111 до
О.Т.112;
запад - УПИ
№ХХІІ - 396 Фурна;
север - ул."
Червоноармейск
а" - от О.Т.110 до
О.Т.111;
юг - УПИ №ІІ-398

010016

013001

С договор №444/08.12.2005г. е извършена
продажба на лицето Елена Калева
Атанасова от гр.Добрич, за сумата 1688
лв, по реда на ЗОС

изток - улица;
С договор за продажба №272/01.09.2005г.
запад - НПИ;
имота е продаден на Христо Атанасов
север - НПИ;
Данов за сумата 735 лв по реда на ЗОС.
юг - улица
имоти: №010007,
№010006,
№012009,
№032029,
№032028,
№032027,
№032026…
имот: №000015

017005

имоти: №000059,
№000057,
№017004

017001

имоти: №000057,
землищна
граница,
№000058,
№017002

038018

имоти: №038027,
№038026,
№038008,
№038035,
№038036,
№038022,
№038019

102001

имоти: №093022,
№093004,
№000179,
№000094

092048

имоти: №092047,
№000087,
№000119,
№092008,
№092006,
№092005,
№092004…

002001

имоти: №000001,
№000086,
№002002,
№002016

033006

имоти: №033005,
№033004,
№033003,
№032003,
№000031,
№000035,
№033002

034001

имоти: №032004,
№032003,
№032005,
№000035

049001

имоти: №053130,
№053131,
№053048,
№053058,
№053096,
№053095,
№053094…

000062

имоти: №000066,
№000060,
№000061,
№000043

000091

имоти: №000092,
№000044,
№048074,
№048005,
№048006,
№048047,
№000049…

000072

имоти: №000134,
№000086,
№000070,
№000057,
№000073,
№074157

068001

имоти: №000048,
№000140,
№000081

087001

имоти: №000201,
№000086

092007

имоти: №092006, Имотът е продаден с договор
№000117,
№386/19.09.2013г. на ЗП Атанас Николов
№092008,
Костадинов по реда на ЗОС
№092048

092008

имоти: №000119, Имотът е продаден с договор
№092048,
№379/19.09.2013г. на ЗП Атанас Николов
№092007,
Костов по реда на ЗОС
№000117

092023

имоти: №092022, Имотът е продаден с договор
№000118,
№381/19.09.2013г. на ЗП Атанас Николов
№092024,
Костов по реда на ЗОС
№092015,
№092014

092025

имоти: №000087,
№000118,
№092017,
№092009

092042

имоти: №000087, Имотът е продаден с договор
№000120,
№384/19.09.2013г. на ЗП Атанас Николов
№092034,
Костов
№092051,
№092050

064001

имоти: №000059,
№000063,
№000062,
№000061,
№106001,
№000107,
№000080…

065001

имоти: №064001,
№066044

066039

имоти: №066032,
№066045,
№066047,
№066038

093001

имоти: №090048,
№090047,
№090046,
№090045,
№000091,
№000097,
№096001

096001

имоти: №000092,
№000098,
№000095,
№090026,
№090048,
№000094,
№093001…

100015

имоти: №100014, С договор №821/17.12.2007г. имота е
№000125,
продаден на Марчо Стефанов Атанасов
№100006
от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС>

118017

имоти: №000074, С договор №54/18.03.2013г. имота е
№000139,
продаден на Генчо Иванов Алексиев от
№000203,
гр.Добрич, по реда на ЗОС.
№118018,
№118019

121012

имоти: №000193, С договор №360/24.04.2015г., имотът е
№000194,
продаден на Генчо Иванов Алексиев от
№121014,
гр. Добрич по реда на ЗОС
№121006

080001

имоти: №022033,
№000104,
№000103,
№080501,
№080002

080002

имоти: №022033,
№080001,
№080501,
№080005

XIII

ул. ОТ 33 - ОТ
34, ул.ОТ48 - ОТ
33-ОТ 32 и УПИ
№ХІІ - 105, кв. 20

XXI-48

ул. ОТ 50 - ОТ
43А - ОТ 42 - ОТ41, ул.ОТ 43А ОТ 29; УПИ №ХХ48, УПИ №ХVІІІ48
ул. ОТ 15А - ОТ
15; ул. ОТ 15 ОТ 14; УПИ №VІІІ
- 59; УПИ №ІХ 59

X-57

С договор №445/08.12.2005г. имота е
продаден на Галина Георгиева от
гр.Ген.Тошево, по реда за доброволна
делба.

V-163

XIX

XX

I-II-140

X,VIII,IX

001011

ул. ОТ 58-ОТ43;
УПИ №VІ - 164;
Горска
залесителна
линия; УПИ №ІV163
ул. ОТ 231 - ОТ
211; УПИ №ХХ,
VІІІ-191, ХІ-188,
ХІІ-187, ХІІІ-186,
ХVІІІ
ул. ОТ 231-ОТ
211; УПИ №II XXI191, VIII-191, XI188, XIX
ул. ОТ 174 - ОТ
39, ул. ОТ 39 ОТ 38,
ул. ОТ 38 - ОТ
179, УПИ №ІІІ141,
УПИ №ХХІІ141,УПИ № ІV141
ул. ОТ 47 - ОТ
46, ул. ОТ 46 ОТ 34,
УПИ №ХІ-общ.,
ХІІ-50, ХІІІ-общ.
ХІV-51, VІ-52
имоти: №001012,
№001022,
№000002,
№000121

С договор №017/16.01.2006г. имота е
продаден на Стоян Янков Георгиев от
гр.Ген.Тошево по реда за доброволна
делба на съсобственост

С договор №832/18.12.2007г. имота е
продаден на Метин Нури Болак от
гр.Добрич по реда на ЗОС

С договор №827/17.12.2007г. имота е
продаден на Метин Нури Болат по реда
на ЗОС
С договор №462/23.12.2005г. е извършена
продажба на лицето Николина Кръстева
Богословска гр.Добрич за сумата - 228 лв.
по реда на ЗОС.

С договор №438/28.11.2005г. е извършена
продажба на наследници на Стефан
Костадинов Кудев за сумата 497 лв. по
реда на ЗОС.

009047

имоти: №009045,
№009046,
№009014,
№009008,
№000012

014018

имоти: №014017,
№014002,
№014008,
№014007,
№00012

025010

имоти: №000033,
№026004,
№025005,
№025037

036012

имоти: №000035, С договор №221/16.06.2006г. имота е
№036013,
продаден на "ДРЕЙ" ЕООД
№036014
представлявано от управителя на
дружеството Стефан Кондев Кондев от
гр.Бургас по реда на ЗОС.
имоти: №000037,
№000142,
№000056,
№000142,
№000057,
№038033

038001

045028

имоти: №045027,
№112042,
№000047,
№000034,
№000033

066004

имоти: №000048,
№000067,
№066014,
№066020

071012

имоти: №071011,
№000087,
№071003,
№000156

080026

имоти: №080025, Имотът е продаден с договор №
№000018,
380/19.09.2013г. на "БЕЛДАС"ООД,
№080018,
с.Къпиново по реда на ЗОС
№080017,
№080016

093038

имоти: №093042, С договор №126/03.06.2014г., имотът е
№000090,
продаден на "Пасифик Агро" ЕООД,
№000152
гр.Ген.Тошево.

XII-302

С договор №226/16.06.2006г. имота е
продаден на "ДРЕЙ" ЕООД
представлявано от управителя на
дужеството Стефан Кондев Кондев от
гр.Бургас по реда на ЗОС.

изток - улица
О.Т.93-О.Т.94;
запад - УПИ №ІV86;
север - УПИ №ІІ88;
юг - УПИ №ІІІ-87
000411

имоти: №000305,
№000412,
№000311,
№000307,
№000306

000412

имоти: №000411,
№000403,
№000304,
№000303,
№000302,
№000301,
№000300…

061016

имоти: №000322,
№000064,
№061017,
№061001,
№061015,
№061014,
№061004

032004

имоти: №032003, С дог.№ 122/03.06.2014г., имотът е
№032006,
продаден на ЕТ "Кардам Запад №000035,
П.Стоянов" ЕИК 124503235, с.Кардам.
№034001

032005

имоти: №032003,
№034001,
№000035,
№033002,
№033003

066037

имоти: №066024, С договор №034/21.01.2008г. имота е
№066036,
продаден на Мариян Ал.Александров от
№000111,
гр.Разград по реда на ЗОС.
№066012

008025

имоти: №000107,
№008024,
№008010,
№000103

019052

имоти: №019050, С дог.№ 123/03.06.2014г., имотът е
№019007,
продаден на ЕТ "Кардам Запад №000025,
П.Стоянов", ЕИК 124503235, с.Кардам.
№019051

070002

имоти: №070003,
№000068

012007

имоти: №012008,
№012010,
№000028,
№000006

013004

имоти: №000028,
№013012,
№000032,
№000034

018011

имоти: №018010,
№000028,
№000001,
№018007

019006

имоти: №019005,
№000052,
№019010,
Землищна
граница

000057

имоти: №038001,
№000142,
№038022,
№038033

051003

имоти: №036025,
№051008,
№051004,
№000052,
№036028

000183

имоти: №000181,
№000093,
№000352,
№000351,
№000096,
№000160

С договор №224/16.06.2006г. имота е
продаден на "ДРЕЙ" ЕООД
представлявано от управителя Стефан
Кондев Кондев от гр.Бургас по реда на
ЗОС.

002022

имоти: №002021,
землищна
граница,
№000021,
№000224

016043

имоти: №016057,
№016041,
№000191,
№000017

031010

имоти: №000008,
№000025,
№000029,
№000030,
№000226

035031

имоти: землищна
граница,
№000199,
№035033

045042

имоти: №045041,
№045004,
№000202

052127

имоти: №000187,
№052126,
№052103

066100

имоти: №000067,
№000096,
№000065,
№038231,
№038302,
№066267,
№066268

069019

имоти: №069001,
№069029,
№069004,
№069006,
№069005,
№069031,
№000047…

С договор №363/31.10.2014г., имотът е
продаден на ЕТ "Добруджа Експорт Георги Балабанов", ЕИК 124047276,
гр.Добрич.

069022

имоти: №079011,
№079010,
№069011,
№000067

С договор №651/12.09.2007г. имота е
продаден на Маргарита Стефкова
Станева от гр.Ген.Тошево по реда на
ЗОС.

089040

имоти: №089039,
№000194,
№089037,
№000082

126012

имоти: №000222,
№000124,
№126048,
№126092

150101

имоти: №150100,
№000160,
№150056,
№150020,
№150018,
№150096

163046

имоти: №000243,
землищна
граница,
№163021,
№163047

014008

имоти: №000035,
№014027,
№014026,
№014006,
№014021,
№014022,
№014009..

045001

имоти: №000049,
№045005

047002

имоти: №000037,
№000028,
№000118,
№047001

012007

имоти: №012008,
№012047,
№012016,
№012015,
землищна
граница ...

000123

имоти: №122001, С договор №563/02.11.2006г. имота е
№000120,
продаден на "БГсамър" ООД,
№000124
представлявано от управителя Марсел
Люсиен Салак от гр.Варна по реда на
ЗОС.
имоти: №000261, С договор №089/08.03.2007г. имота е
№000137,
продаден на Веска Йорданова Илиева от
№000261,
гр.Добрич по реда на ЗОС.
№000126,
№000125

000136

XVIII-70,

XXIII

010030

015001

изток - УПИ №ХІІ70;
запад - УПИ №ІХ71;
север - УПИ №ХІ69 и 72;
юг - ул. ОТ 41ОТ 54
изток - ул. ОТ 20ОТ 39;
запад - УПИ
№ХХІІ;
север - УПИ
№ХVІ-65 и 66;
юг - ул. ОТ 38ОТ 39
имоти: №010029,
№000051,
№010025
имоти: №000044,
№000084,
№015039,
№015048

Договор за продажба №439/02.12.2005г.,
вп.под №177, т.XII/07.12.2005г.
Купувач: Кирил Алексиев от гр.Каварна

С договор №379/30.09.2005г. е извършена
продажба на Русанка Недялкова
Виноградова, Диян Атанасов Сергеев и
Саша Атанасова Виноградова за сумата
249.60 лв по ЗОС.

VI-32

017025

имоти: №017009,
№017034,
№017027,
№000040

017042

имоти: №017041,
№000040,
№017023

018019

имоти: №018020,
№018017,
№000067,
№018018

019001

имоти: №000072,
№000028,
№000073,
№000082,
№000083,
№000065

020001

имоти: №000075,
№000030,
№000029,
№000028

103024

имоти: №103023,
№000021,
№103030,
№103029

104004

имоти: №000026,
№104017,
№104007,
№000025

106011

имоти: №000028,
№000060,
№000080,
№106010

107005

имоти: №000085,
№107004,
№107021

108008

имоти: №108029,
№108007,
№000085

109005

имоти: №000056,
№000051,
№109018,
№109014,
№109008

109006

имоти: №000052,
№109017,
№109015,
№109008
ул. ОТ 22-ОТ 5А; С договор от 12.10.1981 г. е ОПС на
УПИ №VІІ-общ.; Христо Ангелов Велев с. Равнец
УПИ №VІІІ-33;
УПИ №Х-78; УПИ
№ХІ-34; УПИ №V31

VII-ОБЩ

ул. ОТ 22-ОТ 5А;
ул. ОТ 5А-ОТ 6;
УПИ №VІІІ-33;
УПИ №VІ-32

V

изток - ул. ОТ 73ОТ 54;
запад - УПИ №VІ374 и УПИ №ІV397;
север - УПИ №ХІ
иУПИ №Х;
юг - ул. ОТ 73-ОТ
70
изток - УПИ №І,
ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ;
запад - ул. ОТ 6 ОТ 27;
север - зелени
площи;
юг - УПИ №ІХ, Х

XI-63

X

II

Имотът е продаден с договор
№281/02.10.2012г. на Миланчо Димов
Миланов, с.Росица

Договор за продажба №149/12.06.2009г.
Купувач: "Космовик" ООД гр.Добрич,
жк."Добротица", бл.14

изток - ул. ОТ 10 - С договор №118А/03.04.2006г. имота е
ОТ 51;
продаден на Атанас Огнянов Василев от
запад - УПИ №ІІІ- гр.Добрич, ул."Кирил и Методий" 26, по
13, ІV-14, V-14;
реда на ЗОС.
север - ул. ОТ 10 ОТ 11;
юг - УПИ №VІІІ17, ІХ-17,
1754

XXV-172

012001

изток - ул."Ц.
Царковски";
запад - УПИ №ІV1755, 1756 и ул.
ОТ 426 - ОТ 425;
север - пл. 1753;
юг - УПИ №Х

ул. ОТ 70 - ОТ 65 С договор №016/12.01.2006г. имота е
- ОТ 55; УПИ №ІІІ- продаден на Михаил Панайотов Добрев от
173; УПИ №ІVс.Люляково по реда на ЗОС.
172; УПИ №ХХІV171
имоти: №000016,
№000011,
землищна
граница,
№000015

020001

имоти: №000024,
№000015,
землищна
граница,
№000027

025014

имоти: №025013,
№000029,
№028001,
№025015

047034

имоти: №047033, С договор №86/24.03.2015г., имотът е
№000034,
продаден на "Омега Агро Инвест"
№000081,
ЕООД,ЕИК 201304848 гр.Пловдив.
№047035

017055

имоти: №017054,
№017017,
№000019

018002

имоти: №018172,
№018076,
№018140,
№018148,
№018082,
№018081,
№000028

018064

имоти: №018063,
№018065,
№018084,
№018083,
№000028

085002

имоти: №000121,
№085018,
№085003

089038

имоти: №089053,
№000087,
землищна
граница,
№089058

089070

имоти: №089069,
№089068,
№089022,
№000087

018006

имоти: №000016,
№000017,
№000029,
№018007

050001

имоти: №000051,
№000043,
№000042,
№000040

IX-ОБЩ

изток - УПИ №V- С договор №067/21.02.2006г. имота е
51;
продаден на Желязко Бончев Йорданов от
запад - ул. ОТ 34 - с.Балканци по реда на ЗОС.
ОТ 35;
север - УПИ №Х50 и УПИ №ІV-50;
юг - УПИ №VІІІ;

VII-147

ул. ОТ 51 - ОТ
С договор №314/03.08.2006г. имота е
42А-ОТ 42-ОТ-41; продаден на Адриана Василева Монева
УПИ №ХV-147;
от гр.Добрич по реда на ЗОС
УПИ №ХVІ-147,
УПИ №VІІІ-145;
УПИ №V-145;
УПИ №ХІV-145;
УПИ №VІ-146;
000110

имоти: №000105,
№000108

016045

имоти: №016044, С договор №47/06.03.2015г., имотът е
№000167,
продаден на Генчо Иванов Алексиев от
№000026
гр. Добрич по реда на ЗОС

023011

имоти: №023065,
№000160,
№023009,
№023046

030072

имоти: №030071,
№000018,
№030039,
№030054

030079

имоти: №030053, С договор №57/18.03.2013г. имота е
№000171,
продаден на Генчо Иванов Алексиев от
№000024,
гр.Добрич, по реда на ЗОС.
№000022

031061

имоти: №031060, С договор №55/18.03.2013г. имота е
№000165,
продаден на Генчо Иванов Алексиев от
№031035
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

VIII-1953

033045

XIV-273

ул. "ст.л-т Й.
Тенчев"; УПИ
№ІХ-1952; УПИ
№VІ-1955; УПИ
№VІІ-1954
имоти: №033047,
№000175,
№000026

С договор №012/06.01.2006г. имота е
продаден на Антон и Мария Иванови и
Стефан и Вишка Недеви от
гр.Ген.Тошево, ул."Старши л-т Йордан
Тенчев" №7, по реда на ЗОС.

ул. ОТ 37 - ОТ
С договор №582/22.11.2006г. имота е
18Б - ОТ 39; УПИ продаден на Станка Христова Мудева от
№І-274 и пл.
с.Пчеларово по реда на ЗОС.
№274; пл. №273;
УПИ №V-304;
033114

имоти: №033116, С договор №49/06.03.2015г., имотът е
№033117,
продаден на Генчо Иванов Алексиев от
№000175,
гр. Добрич по реда на ЗОС.
№000026

044003

имоти: №000009,
№000178,
№044002,
№044005

056012

имоти: №056016,
№000018

106001

имоти: №064001, С договор за продажба №277/30.06.2006г.
№000061,
имота е продаден на Районен
№000107
Кооперативен Съюз (РКС) гр.Добрич,
представляван от Мария Стойчева
Събева от гр.Добрич, по реда на ЗОС

122001

имоти: №000120,
№000124,
№000123

126065

имоти: №126051,
№000204,
№126064,
№126063,
№126062,
№126061,
№126060…

137007

имоти: №137008, С договор №358/24.04.2015г., имотът е
№137006,
продаден на Генчо Иванов Алексиев от
№137005,
гр. Добрич по реда на ЗОС
№000210

143001

имоти: №000139,
№143002,
№000209

146002

имоти: №000205, С договор №357/24.04.2015г., имотът е
№000119,
продаден на Генчо Иванов Алексиев от
№146013,
гр. Добрич по реда на ЗОС
№146006

025028

имоти: №025028, С договор №098/06.03.2007г. имота е
№025014,
продаден на Стоян Рачев Стоянов от
№025015,
гр.Добрич по реда на ЗОС.
№025046,
№025023

III-927

ул. "Дружба";
УПИ №ІV-1950;
УПИ №ХІ-926;
УПИ №ІІ-1948;

009001

имоти: №000224,
№000223,
№009002,
№000223

009004

имоти: №009003,
№000223,
№009005,
№000223

009009

имоти:№009008,
№000223,
№009012,
№000223
имоти:№009014,
№000223,
№009017,
№000223
имоти: №009016,
№000223,
№009019,
№000223

009015

009018

009020

009035

009041

009060

имоти:№009019,
№000223,
№009021,
№000223
имоти:№000025,
№000223,
№009054,
№000224
имоти:№009039,
№000224,
№009040,
№000223
имоти:№009059,
№000021,
№009061,
№000224

С договор №459/22.12.2005г. имота е
продаден на Черню Шербанов и
Ангелинка Димитрова Стоянова, Димитър
Михайлов и Мария Димитрова от
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.

009061

009063

009069

009072

009073

имоти: №000021,
№000025,
№009071

100002

имоти: №100001, С договор №076/24.02.2006г. имота е
№022015,
продаден на "ВАЙН ООД" гр.Варна,
№022008,
ул."Княз Батенберг" 25 по реда на ЗОС.
№100003,
№000103

000048

имоти: №000046,
№000041

III

VI-4

VI-502

XIII-6

имоти:№009060,
№000021,
№009063,
№000224
имоти:№009061,
№000021,
№009062,
№000224
имоти:№009070,
№000224,
№009068,
№000021
имоти: №009055,
№000224,
№000021,
№009057,
№009056

ул. О.Т.50Б С договор №135/17.04.2006г. имота е
О.Т.73А; ул.
продаден на Веселин Иванов Василев от
О.Т.73А-О.Т.73Б; гр.Ген.Тошево
УПИ №І-83; УПИ
№ІІ-84;
047003

имоти: №047001,
№000046,
№000049,
№000046,
№047002

000051

имоти: №000052,
№000039
ул. О.Т.6-О.Т.5;
УПИ №VІІ-124;
УПИ №ІХ-общ.;
УПИ №ХІ-общ.;
УПИ №V-5;
изток - УПИ №VІІ503, ІХ -505, Х506;
запад - УПИ №V501;
север - ул. "
Добротица ";
юг - ул." Рила ";
изток - УПИ №V14;
запад - ул. О.Т.2 О.Т.23;
север - УПИ
№ХІV-5;
юг - УПИ №ХІІ-7;

С договор за продажба №460/22.12.2005г.
имота е продаден на Людмил Николов
Георгиев от гр.Добрич по реда на ЗОС

С договор за продажба №090/07.03.2006г.
имота е продаден на Съби Стоянов
Стоянов от с.Кардам по реда на ЗОС

С договор №232/16.06.2006г.имота е
продаден на Иван Колев Косев от
с.Люляково по реда на ЗОС.

IV

изток - ул. О.Т.6 О.Т.187;
запад - УПИ №V;
север - УПИ №ІІІ;
юг - УПИ №VІ318;

VI-318

изток - ул. О.Т.6 О.Т.187;
запад - ул. О.Т.13
- О.Т.13А;
север - УПИ №ІV;
юг - УПИ №VІІ317;

V-441

изток - ул.
О.Т.13А - О.Т.13;
запад - УПИ №ІV440;
север - УПИ №ІІ,
ІІІ;
юг - УПИ №VІ439;

V

изток - УПИ №ХІ- С договор №111/27.03.2006г. имота е
3;
продаден на Михал Петров Михалев от
запад - ул.
с.Преселенци по реда на ЗОС.
О.Т.20А О.Т.70А;
север - УПИ №ІV;
юг - УПИ №VІ;

X-39

изток - УПИ №ХІ- С договор №654/21.12.2006г. имота е
38, 39
продаден на Тодор Ст. Сандев от
запад - УПИ №VІІ- с.Конаре, Гина Ст. Банчева от
40;
гр.Ген.Тошево, Георги Ст.Сандев от
север - ул. О.Т.10 гр.Ген.Тошево, по реда на § 27 от ПЗР на
- О.Т.51 - О.Т.11 ; ЗС.
юг - УПИ №ІХ-43;

III-ОБЩ

изток - УПИ №ІІ; С договор №231/16.06.2006г. имота е
запад - УПИ №ІV; продаден на Георги Ганчев Георгиев от
север - Градина- гр.Добрич по реда на ЗОС.
парк ;
юг - ул. О.Т.59 О.Т.61;

III-44

изток - УПИ №ІV41;
запад - УПИ №ІІ46;
север - ул. О.Т.57
- О.Т.47;
юг - УПИ №ХVІ47;
изток - УПИ №ХІІ79 и ХІІІ-79;
запад - ул. О.Т.8 О.Т.7;
север - УПИ №ІХ77;
юг - ул. О.Т.9 О.Т8;

XI-78

С договор №573/13.11.2006г. имота е
продаден на Пенка Симеонова Филипова
от гр.Балчик, Галина Генова от
гр.Козлодуй, Мария Генова Андреева от
гр.Балчик и Симеон Генов Андреев от
гр.Балчик, по реда на ЗОС.

IX

изток - ул. О.Т.30 - С договор №227/16.06.2006г. имота е
О.Т.31 - О.Т.38; продаден на Диляна Георгиева Георгиева
запад - УПИ
от гр.Добрич по реда на ЗОС.
№VІІІ-28 и Х-28;
север - УПИ №VІ26;
юг - УПИ №ХІ;

VII-31

изток - УПИ №VІІІ- С договор №370/11.09.2006г. имота е
32;
продаден на Диляна Георгиева Георгиева
запад - ул. О.Т.29 от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.
- О.Т.61;
север - УПИ №VІ26;
юг - УПИ №Х-46;

VI-31

изток - УПИ №V32;
запад - ул. О.Т.29
- О.Т.61;
север - УПИ №І30, ІІ-30;
юг - УПИ №VІІ31;
изток - УПИ №ІІ833;
запад - ул. "Д.
Петков";
север - УПИ №І229;
юг - УПИ №ХІІІ231;
изток - УПИ
№ХVІІ-67;
запад - ул.
О.Т.9А - О.Т.12;
север - УПИ №ІV71;
юг - УПИ №V-72;

XIV-230

XII-71

IV-71

I

IX

С договор №370/11.09.2006г. имота е
продаден на Диляна Георгиева Георгиева
от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.

С договор за продажба №098/16.03.2006г.
имота е продаден на Георги Иванов
Георгиев от гр.Ген.Тошево по реда на
ЗОС.

изток - УПИ №ІХ- С договор №218/12.06.2006г. имота е
67;
продаден на Огнян Любомиров Йончев от
запад - ул.
гр.Варна, по реда на ЗОС.
О.Т.9А - О.Т.12;
север - УПИ №ІІІ70;
юг - УПИ №ХІІ71;
изток - ул. О.Т.26 О.Т.24 - О.Т.25;
запад - УПИ №ІІ;
север - УПИ №ІІІ17, ІV-18;
юг - ул. О.Т.22 О.Т.26;

изток - ул.
О.Т.25А - О.Т.25;
запад - УПИ №Х68;
север - УПИ
№VІІІ;
юг - ул. О.Т.25 О.Т.33;

XVII

изток - УПИ №ІІ- С договор за продажба №342/23.08.2006г.
19;
имота е продаден на Борис Николов
запад - ул. О.Т.2 - Сталев от гр.Балчик, по реда на ЗОС
О.Т.48;
север - УПИ №І;
юг - УПИ №ХVІ36;

VI-73

изток - УПИ №VІІ- С договор №217/12.06.2006г. имота е
73;
продаден на Огнян Любомиров Йончев от
запад - УПИ №І- гр.Варна по реда на ЗОС.
76, ІІ-76
север - ул. О.Т.29
- О.Т.53;
юг - УПИ №V-74;

VII-73

изток - УПИ №Х72;
запад - УПИ №VІ73;
север - ул. О.Т.29
- О.Т.53;
юг - УПИ №VІІІ74;
изток - УПИ №ІІІ111;
запад - УПИ №І113 и ХVІІІ-113;
север - ул. О.Т.15
- О.Т.14;
юг - УПИ №ХХV116;
изток - УПИ №VІІ84;
запад - ул. О.Т.6 О.Т.19;
север - УПИ №І82, ІІ-82, ІІІ-82;
юг - УПИ №ХХІІІ;

II-112

XXIV

V-32

VIII-32

III

С договор №204/07.06.2006г. имота е
продаден на "Гама Строй" ООД гр.Добрич,
представлявано от управителя Георги
Иванов Георгиев, по реда на ЗОС.

С договор №029/09.02.2006г. имота е
продаден на Василка Петрова Минова от
гр.Варна по реда на ЗОС.

изток - ул. О.Т.28 - С договор № 372/11.09.2006г. имота е
О.Т.34;
продаден на Диляна Георгиева Георгиева
запад - УПИ №VІ- от гр.Добрич.
31;
север - УПИ №ІІІ28 и ІV-28;
юг - УПИ №VІІІ32;
изток - ул. О.Т.28 - С договор №371/11.09.2006г. имота е
О.Т.34;
продаден на Диляна Георгиева Георгиева
запад - УПИ №VІІ- от гр.Добрич по реда на ЗОС.
31;
север - УПИ №V32;
юг - УПИ №ІХ-45;
изток - ул. О.Т.21 - С договор №517/26.10.2006г. имота е
О.Т.20;
продден на Михаил Тодоров Димитров от
запад - УПИ №ІІ- гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.
64;
север - ул. О.Т.21
- О.Т.24;
юг - УПИ №ІV;

XIII

XVI

XVII

XX-91

V-ОБЩ

X116

III-116

VI-82

III-61

изток - УПИ
С договор за продажба №365/11.09.2006г.
№ХІV-48;
имота е продаден на Елис Айдинова
запад - ул. О.Т.31 Шукриева от гр.Ген.Тошево, по реда на
- О.Т.60;
ЗОС.
север - УПИ
№ХІІ;
юг - УПИ №ХVІ47;
изток - УПИ №ХV- С договор за продажба №364/11.09.2006г.
48;
имота е продаден на Елис Айдинова
запад - ул. О.Т.31 Шукриева от гр.Ген.Тошево, по реда на
- О.Т.60;
ЗОС.
север - УПИ
№ХІІІ-47;
юг - УПИ №ХVІІ91;
изток - УПИ
С договор за продажба №363/11.09.2006г.
№ХVІІІ-92;
имота е продаден на Елис Айдинова
запад - ул. О.Т.31 Шукриева от гр.Ген.Тошево, по реда на
- О.Т.60;
ЗОС.
север - УПИ
№ХVІ-47;
юг - УПИ №ХХ91;
изток - УПИ
С договор за продажба №362/11.09.2006г.
№ХІХ-92;
имота е продаден на Елис Айдинова
запад - ул. О.Т.31 Шукриева от гр.Ген.Тошево, по реда на
- О.Т.60;
ЗОС.
север - УПИ
№ХVІІ-91;
юг - УПИ №ХХІ154 и ХХІІ-154;
изток С договор №266/27.06.2006г. имота е
Общинско;
продаден на Димитър Симеонов
запад - улица;
Димитров от гр.Добрич, по реда на ЗОС.
север - магазин;
юг - Паун Колев
Славов;
ул. О.Т.26 О.Т.71А; УПИ
№ІV-271; УПИ
№VІ-127; УПИ
№ХVІІІ;
ул. О.Т.20 О.Т.16; УПИ №ХІ117; УПИ №ІІІ116; УПИ №ІХ113;
ул. О.Т.15 О.Т.32; УПИ №ІV113; УПИ №Х116; УПИ №ІІ117;
ул. О.Т.9 О.Т.10; ул. О.Т.1 О.Т.1А - О.Т10;
УПИ №VІІ-общ.;
УПИ №ІІІ-61;
ул. О.Т.9 О.Т.10; УПИ №VІ82; УПИ №VІІ;
УПИ №V-67; УПИ
№ІV-68; УПИ №ІІ69;

С договор №228/16.06.2006г. имота е
продаден на Георги Ганчев Георгиев от
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

С договор №130/13.04.2006г. имота е
продаден на Йорданка Николова
Тодорова от с.Росен, по реда на ЗОС.

С договор №129/13.04.2006г. имота е
продаден на Георги Николов Перченлиев
от гр.Добрич, по реда на ЗОС.

С договор №235/06.06.2007г. имота е
продаден на наследниците на Симеон
Христов Стоянов б.ж. на с.Къпиново, по
реда на чл.35 ал.2 от ЗОС.

III

ул. О.Т.23 О.Т.25; ул. О.Т.23
- О.Т.22 ; УПИ
№ІІ-Читалище;

I-445

ул. О.Т.12 С договор №333/15.08.2006г. имота е
О.Т.12А;ул.
продаден на Недялко Тодоров Славов от
О.Т.12А с.Росица, по реда на ЗОС.
О.Т.43Б; ул.
О.Т.43Б-О.Т.43О.Т.43А; УПИ №ІІ444;
ул. О.Т.23 С договор №208/09.06.2006г. имота е
О.Т.25; ул. О.Т.25 продаден на Жельо Митев Петров от
- О.Т.26А; УПИ
с.Спасово по реда на ЗОС.
№ІІ; УПИ №ІV;

I

I

ул. О.Т.130 О.Т.37 - О.Т.53;
ул. О.Т.134 О.Т.135 О.Т.136А; ул.
О.Т.53 О.Т.136А;
ул. "Г. Шивачев";
УПИ №V; От две
страни Ж.П.
линия

III

С договор №215/12.06.2006г. имота е
продаден на "Норма Тур" ЕООД,
представлявано от управителя на
дружеството Ивелин Петров Апостолов от
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

XII

ул. О.Т.8 О.Т.12; УПИ №ХІобщ.; Овощна
градина; УПИ
№ХІІІ; УПИ №ХV140;

IV-150

ул. О.Т.51 С договор №236/20.06.2006г. имота е
О.Т.54; ул. О.Т.54 продаден на Красимира Петрова
- О.Т.54А; ул.
Ангелова от гр.Варна по реда на ЗОС.
О.Т.52А О.Т.54А; УПИ
№ІІІ-151;

VI

ул. "В. Априлов";
ул. "Г. С.
Раковски"; УПИ
№V; УПИ №ІV;

000155

имоти: №000081, С договор за продажба №361/11.09.2006г.
№000154,
имота е продаден на Борис Райнов
№000157
Борисов от с.Спасово по реда на ЗОС.

000156

имоти: №000157,
№000154,
№000022

000187

имоти: №000184,
№000161,
№000181,
№000160,
№000163

С договор за замяна №146/10.05.2006г.
имота е заменен от Иван Христов Павлов
и Илко Христов Павлов по реда - замяна
на недвижими имоти.

261001

имоти: №261002,
№000256,
№261003,
№000503,
№000262,
№000416

С договор за замяна №146/10.05.2006г.
имота е заменен от Иван Христов Павлов
и Илко Христов Павлов, по реда за
замяна на недвижими имоти.

000290

имоти: №306001, С договор за замяна №146/10.05.2006г.
№000282,
имота е заменен от Илко Христов Павлов
№000293
и Иван Христов Павлов, от гр.Ген.Тошево,
по реда - замяна на недвижими имоти.

306001

имоти: №000282,
№000262,
№306002,
№000290

200001

имоти: №200002,
№200003

200002

имоти: №200001,
№200003

018049

имоти: №018048, Договор за продажба №102/20.05.2011г.
№000068,
Купувач: Костадин Ангелов Костов от
№000069,
с.Пчелаово
№000073,
№000071,
№000066

000146

имоти: №000138,
№000139,
№000357,
№000144

С договор за замяна №146/10.05.2006г.
имота е заменен от Иван Христов Павлов
и Илко Христов Павлов от гр.Ген. Тошево,
по реда - замяна на недвижими имоти.

000131

имоти: №000137,
№000139,
№039007,
№000229,
№000137,
№000228,
№000227…

149001

имоти: №149002,
№000152,
№000151,
№000112

129001

имоти: №000220,
№000137,
№000139,
№028001,
№129002,
№000221

XVI,XVII-7

ул. О.Т.31 С договор №191/30.05.2006г. имота е
О.Т.32 - О.Т.33; продаден на Ненка Сърбова, Георги
УПИ №ХV-6; УПИ Михайлов и Михаил Василев от
№VІІІ-8; УПИ
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
№VІІ-8; УПИ №VІ9; УПИ №ХVІІІ10;
ул. О.Т.42 С договор №190/30.05.2006г. имота е
О.Т.17А; УПИ
продаден на Тодорка и Михаил Василеви
№V-35; УПИ №ІV- от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС
35; УПИ №VІ-33;
УПИ №ХІІ-37;

XIII-36

I-288

074121

ул. О.Т.39 С договор №331/14.08.2006г. имота е
О.Т.40; ул. О.Т.40 продаден на Виолина Атанасова
- О.Т.46; УПИ
Василева от гр.Добрич, по реда на ЗОС.
№VІІ-288; УПИ
№ІV-276;
имоти: №074156,
№074046,
№074157,
№074120

074128

имоти: №074003,
№000057,
№074083,
№074130,
№074090

074126

имоти: №074127,
№074158,
№074308,
№074202,
№074109

074130

имоти: №074002,
№074160,
№074090,
№074128,
№074083

074132

имоти: №074131,
№074161,
№074051,
№074067,
№074062

074006

имоти: №074111,
№000073,
№000057,
№074116

074111

имоти: №074006,
№000073,
№074112,
№074115

074112

имоти: №074111,
№000073,
№074113,
№074008

074113

имоти: №074112,
№000073,
№074114

074114

имоти: №074008,
№074113,
№000073,
№074155

074115

имоти: №074008,
№074115,
№074116,
№074111

074116

имоти: №074115,
074155,
№000057,
№074006

074117

имоти: №074155,
№000057,
№074019,
№074054

074118

имоти: №074039,
№074155,
№000073,
№074119

074119

имоти: №074118,
№074077,
№074156,
№000073

074122

имоти: №074156,
№074046,
№074157,
№000057

074123

имоти: №074158,
№074157,
№074102,
№074073,
№074072

II-554

074124

имоти: №074048,
№074157,
№074012

074125

имоти: №074009,
№074158,
№074014,
№074076,
№074068
ляво - краен,
дясно - ап. 5,
горе - ап. 7, долу ап. 1
ляво - ап. 11,
С договор №020/09.02.09г. имота е
дясно - краен,
продаден на Анка Алексиева Костова от
горе - ап. 15,
гр.Ген.Тошево.
долу - ап. 9
ляво - краен,
дясно - ап. 14,
горе - последен,
долу - ап. 10

II-554

ляво - ап. 13,
дясно - ап. 15,
горе - последен,
долу - ап. 11

II-554

ляво - ап. 5,
дясно - краен,
горе - ап. 9, долу ап. 3
ляво - ап. 2,
дясно - краен,
горе - ап. 6, долу мази
ляво - краен,
дясно - ап. 8,горе
- ап. 10, долу ап. 4
ляво - краен,
С договор №096/24.03.2008г. имота е
дясно - ап. 11,
продаден на Мария Йорданова Атанасова
горе - ап. 13,
от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.
долу - ап. 7
ул."Ст.
Милев";ул.
О.Т.170-О.Т.169О.Т.168; ул.
О.Т.167-О.Т.166О.Т.165; ул. "Д.
Орлов"
ул. "Ст.
С договор №356/04.09.06 с ОПС на
Милев";ул.О.Т.17 Димитър Стефанов Димитров от
9-О.Т.178гр.Генерал Тошево,
О.Т.177;
за застрояване на 3бр. гаражи с обща
ул.О.Т.170площ 57.81кв.м.,
О.Т.169-О.Т.169; която е част от целия имот с площ от 890
ул. "Д. Орлов"
кв.м. по реда за УПС в/у Общинска земя
чрез търг
ляво - краен,
С дог.№058/25.02.2008г. ап.4, ет.2 е
дясно - ап. 5,
продаден на Валентин Вълков
горе - ап. 7, долу - гр.Г.Тошево
ап. 1
ляво - ап. 8,
дясно - краен,
горе - ап. 12,
долу - ап. 6

III-555

III-555

III-555

III-555

II-554

III

III

III

ляво - ап. 10,
дясно - ап. 12,
горе - последен,
долу - ап. 8

II-ОБЩ

улица - О.Т.13 О.Т.12; улица О.Т.12 - О.Т.11;
УПИ №ІІІ-221;
УПИ №І здравен дом;
имоти: №074033,
№074158,
№074126,
№074109,
№074013

074127

074129

имоти: №074036,
№074160,
№074049,
№074053,
№074100

074131

имоти: №074159,
№074161,
№074132,
№074062,

074133

имоти: №074051,
№074161,
№074134,
№074020,
№074056

074134

имоти: №074133,
№074161,
№074021,
№074135,
№074020

074135

имоти: №074020,
№074162,
№074096,
№074021,
№074134

074136

имоти: №074137,
№074163,
№074038,
№074055,
№074087

074137

имоти: №074040,
№074163,
№074136,
№074087,
№074027

074138

имоти: №074016,
№074163,
№074057,
№074065

074139

имоти: №074059,
№074163,
№074016,
№074075,

074141

имоти: №074140,
№074162,
№074142,
№074029,

074143

имоти: №074144,
№074063,
№074162,
№074092,

074144

имоти: №074143,
№074145,
№074164,
№074044,

074145

имоти: №074092,
№074026,
№074164,
№074144,

074146

имоти: №074159,
№074164,
№074025,
№074037,

074147

имоти: №074164,
№000057,
№074154,
№074032,
№074052

074148

имоти: №074052,
№074164,
№074149,
№074103,

074149

имоти: №074150,
№074164,
№074148,
№074103,
№074153

074150

имоти: №074149,
№074164,
№074050,
№074098,
№074153

074151

имоти: №000077,
№074011,
№074071,
№074104

074153

имоти: №074103,
№000077,
№074098,
№074150,
№074149

074154

имоти: №074147,
№000057,
№074032,

I-ОБЩ

улица О.Т.62 О.Т.63; улица
О.Т.63 - О.Т.53;
УПИ №ІІ-общ.;
УПИ №ХХІІІобщ.;
улица О.Т.63 О.Т.53; УПИ №ІІІобщ.; УПИ
№ХХІІІ-общ.;
УПИ №І-общ.
улица О.Т.63 О.Т.53; УПИ №ІVобщ.; УПИ №VІобщ.; УПИ №ІІобщ.
улица О.Т.63 О.Т.53; УПИ №Vобщ.; УПИ №VІобщ.; УПИ №ІІІобщ.
улица О.Т.63 О.Т.53; улица
О.Т.53 - О.Т.57;
УПИ №VІ-общ.;
УПИ №ІV-общ.;
улица О.Т.53 О.Т.57 - О.Т.58;
УПИ №VІІ-общ.;
УПИ №ХХІІІобщ.; УПИ №ІІІобщ.; УПИ №ІVобщ.; УПИ №Vобщ.
улица О.Т.53 О.Т.57 - О.Т.58;
УПИ №VІІІ-общ.;
УПИ №ХХІІ-общ.;
УПИ №ХХІІІобщ.; УПИ №VІобщ.

С договор №102/12.03.07г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД,
гр.Добрич, представлявано от Мариета
Василева Карагеоргиева от гр.Добрич, по
реда на ЗОС.

VIII-ОБЩ

улица О.Т.53 О.Т.57 - О.Т.58;
УПИ №ІХ-общ.;
УПИ №ХХІ-общ.;
УПИ №ХХІІ-общ.;
УПИ №VІІ-общ.

С договор №107/12.03.2007г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД
гр.Добрич, представлявано от Мариета
Василева Карагеоргиева от гр.Добрич по
реда на ЗОС.

IX-ОБЩ

улица О.Т.53 О.Т.57 - О.Т.58;
УПИ №Х-общ.;
УПИ №ХХ-общ.;
УПИ №ХХІ-общ.;
УПИ №VІІІ-общ.

С договор №108/12.03.2007г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД"
представлявано от Мариета Василева
Карагеоргиева от гр.Добрич, по реда на
ЗОС

X-ОБЩ

улица О.Т.53 О.Т.57 - О.Т.58;
УПИ №ХІ-общ.;
УПИ №ХІХ-общ.;
УПИ №ХХ-общ.;
УПИ №ІХ-общ.

С договор №109/12.03.2007г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД
гр.Добрич, представлявано от Мариета
Василева Карагеоргиева от гр.Добрич по
реда на ЗОС.

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

VII-ОБЩ

С договор №103/12.03.07г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД,
гр.Добрич, представлявано от Мариета
Василева Карагеоргиева от гр.Добрич, по
реда на ЗОС.
С договор №104/12.03.07г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД,
гр.Добрич, представлявано от Мариета
Василева Карагеоргиева от гр.Добрич, по
реда на ЗОС.

С договор №105/12.03.2007г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД
гр.Добрич, представлявано от Мариета
Василева Карагеоргиева от гр.Добрич по
реда на ЗОС.

С договор №106/12.03.2007г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД
гр.Добрич, представлявано от Мариета
Василева Карагеоргиева от гр.Добрич по
реда на ЗОС.

XI-ОБЩ

XII-ОБШ

улица О.Т.53 О.Т.57 - О.Т.58;
УПИ №ХІІ-общ.;
УПИ №ХVІІІобщ.; УПИ №ХІХобщ.; УПИ №Хобщ.
улица О.Т.53 О.Т.57 - О.Т.58;
УПИ №ХІІІ-общ.;
УПИ №ХVІІ-общ.;
УПИ №ХVІІІобщ.; УПИ №ХІобщ.

XIII-ОБЩ

улица О.Т.53 О.Т.57 - О.Т.58;
УПИ №ХІV-общ.;
УПИ №ХVІ-общ.;
УПИ №ХVІІ-общ.;
УПИ №ХІІ-общ.

XIV-ОБЩ

улица О.Т.53 О.Т.57 - О.Т.58;
улица О.Т.58 О.Т.60; УПИ
№ХV-общ.; УПИ
№ХVІ-общ.; УПИ
№ХІІ-общ.
улица О.Т.60 О.Т.62 - О.Т.63;
улица О.Т.58 О.Т.60; УПИ
№ХVІ-общ.; УПИ
№ХІV-общ.;

XV-ОБЩ

С договор №110/12.03.2007г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД
гр.Добрич, представлявано от Мариета
Василева Карагеоргиева от гр.Донрич, по
реда на ЗОС.

XVI-ОБЩ

улица О.Т.60 О.Т.62 - О.Т.63;
УПИ №ХVІІ-общ.;
УПИ №ХІІІ-общ.;
УПИ №ХІV-общ.;
УПИ №ХV-общ.

XVIII-ОБЩ

улица О.Т.60 О.Т.62 - О.Т.63;
УПИ №ХІХ-общ.;
УПИ №ХІ-общ.;
УПИ №ХІІ-общ.;
УПИ №ХVІІ-общ.

XIX-ОБЩ

улица О.Т.60 О.Т.62 - О.Т.63;
УПИ №ХХ-общ.;
УПИ №Х-общ.;
УПИ №ХІ-общ.;
УПИ №ХVІІІ-общ.

XX-ОБЩ

улица О.Т.60 С договор №644/19.12.2006г. имота е
О.Т.62 - О.Т.63; продаден на Нериман Неджат Сали от
УПИ №ХХІ-общ.; с.Йовково, по реда на ЗОС.
УПИ №ІХ-общ.;
УПИ №Х-общ.;
УПИ №ХІХ-общ.

XXI-ОБЩ

улица О.Т.60 С договор №645/19.12.2006г. имота е
О.Т.62 - О.Т.63; продаден на Нериман Неджат Сали от
УПИ №ХХІІ-общ.; с.Йовково, по реда на ЗОС.
УПИ №VІІІ-общ.;
УПИ №ІХ-общ.;
УПИ №ХХ-общ.

XXII-ОБЩ

улица О.Т.60 О.Т.62 - О.Т.63;
УПИ №ХХІІІобщ.; УПИ №VІІобщ.; УПИ №VІІІобщ.; УПИ №ХХІобщ.
улица О.Т.60 О.Т.62 - О.Т.63;
УПИ №І-общ.;
УПИ №ІІ-общ.;
УПИ №VІ-общ.;
УПИ №VІІобщ.УПИ №ХХІІобщ.
улица " Г.
Шивачев "; улица
" Витоша "; улица
О.Т.127А О.Т.128 О.Т.128А; УПИ
№ХІV; УПИ
№ХІІІ; УПИ №ХІ2091;

С договор №111/12.03.2007г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД от
гр.Добрич, представлявано от Мариета
Василева Карагеоргиева от гр.Добрич, по
реда на ЗОС.

изток - улица
О.Т.22 - О.Т.23;
запад - УПИ
№ХVІ-125;
север - УПИ
№ХІV-125;
юг - улица О.Т.19
- О.Т.23;
улица О.Т.8 О.Т.11; УПИ №ІІ;
УПИ №V-8;
УПИ №ІV-8;
имоти: №000118,
№045005,
№045762

С договор за продажба имота е продаден
на Росица Г.Николова от гр.Ген.Тошево и
Димитър Г.Киров от гр.Добрич, по реда на
ЗОС.

XXIII-ОБЩ

XV-2075

XV-ОБЩ

III-8

045752

С договор №112/12.03.2007г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД
гр.Добрич, представлявано от Мариета
Василева Карагеоргиева от гр.Добрич, по
реда на ЗОС.

С договор №585/23.11.06г. имота е
продаден на "Лорд 7" ООД,
представлявано от Арутюн Мишаевич от
гр.Варна, по реда на ЗОС.

С договор №267/24.06.06. имотът е
продаден на Георги Димитров Люцканов,
по реда на ЗОС

045078

имоти: №045080,
№045005,
№045077,№0001
19, №045079

045081

имоти: №045158,
№045005

I

II-1

XIII-1868

I-65....

II-216

улица О.Т.54 О.Т.53;улица
О.Т.53 - О.Т.65;
УПИ №ІІ-95; пл.
№42;
улица О.Т.3 О.Т.8; УПИ №Хобщ.; УПИ №ІХобщ.; УПИ №ІІІ-1

С договор №237/20.06.06г. имотът е
продаден на Парашкева Стоянова
Иванова и Веселина Иванова - гр.Добрич
по реда на ЗОС

улица "Д.
Чинтулов"; УПИ
№ІІІ-1868; УПИ
№ІV-общ.; УПИ
№ІІ-1867;
улица О.Т.41 О.Т.30; улица
О.Т.30 - О.Т.31;
УПИ №ІІ-64;
УПИ №ХІ-66;

С договор №128/10.04.06г. имотът е
продаден на Димитър Стойков Димитров,
от гр.Генерал Тошево по реда на ЗОС

С договор№233 от 16.06.06г. имота е
продаден на Марийка Георгиева Иванова
от с. Василево по реда на ЗОС

С договор за продажба№ 216/12.06.06г.
имотът е продаден на Станка
Костадинова Димитрова и Живко
Костадинов Георгиев и двамата от
гр.Каварна и Галя Костадинова Петрова
от гр.София по реда на ЗОС

038002

имоти: №000034,
Землищна
граница,
№000036,
№038001

025028

имоти: №025027, С договор № 090/06.03.07г. имота е
№025014,
продаден на Стоян Рачев Стоянов от гр.
№025015,
Добрич по реда на ЗОС
№025046,
№025023,

400021

имоти: №400102, С договор №097/12.03.07г. имота е
№300501,
продаден на Радослав Николов Христов
№000113
от гр.Варна по реда на ЗОС

400022

имоти: №000205,
№000301,
№126002,
№300014,№3000
01,№300002,№30
0007…
изток -пл.217,
218 ОУ
Й.Йовков"; запад улица ОК 19-1415; север - УПИ
№І; юг - пл.219
"Музей
"Й.Йовков"

000035

имоти: Землищна
граница,
№043021,
№043078,
№043042,
№043041,
№000110…

017038

имоти: №000014,
№017036,
№000080,
№017039,
№017028

017039

имоти: №017038,
№000080,
№017003,
№000014

000046

имоти: №047009,
№000312,
№047008

000060

имоти: №061018,
№000058

000073

имот: №000072

С догоеор за замяна №274/30.06.06
имотът е заменен от Никола Русков
Николов от гр.Ген. Тошево по реда
замяна на недвижими имоти

X-67

улица О.Т.6 С договор №437/16.10.06г имотът е
О.Т.19; УПИ №ХІ- продаден на Пламен Ненков Дечев от
66;УПИ №ХVІ;
гр.Добрич по реда на ЗОС
УПИ №ІХ-67

I-188

изток - улица
О.Т.4 - О.Т.12;
запад - улица
О.Т.16 - О.Т.14;
север - улица
О.Т.16 - О.Т.4;
юг - парцел №ІІ,
пл. №216 и пл.
№217;
изток - мера;
С договор №368/11.09.06г. имотът е
запад - улица;
продаден на Милка Костова Георгиева,
север - мера; юг - гр.Ген. Тошево по реда на ЗОС
улица;

околовр полигон

I

север - улица
О.Т.8 - О.Т.13;
изток - УПИ №ІV22; юг - УПИ
№ІІ; запад улица О.Т.7 О.Т.8;
север - УПИ №І;
изток - УПИ №ІІІ23; юг - улица
О.Т.7 - О.Т.17;
запад - улица
О.Т.7 - О.Т.8;

С договор № 476б03,11,2008г. имотът е
продаден на "Билдконтрол" ЕООДгр.Добрич по реда на ЗОС

III-23

север - УПИ №ІV23; изток - УПИ
№VІ-23; юг улица О.Т.7 О.Т.17; запад УПИ №ІІ;

С договор №477/03.11.2008г. имота е
продаден на
"Билдконтрол"ЕООД,гр.Добрич по реда на
ЗОС

IV-22

север - улица
С договор №475/03.11.2008г. имотът е
О.Т.8 - О.Т.16;
продаден на "Билдконтрол"ЕООД
изток - УПИ №V- гр.Добрич по реда на ЗОС
22; юг УПИ
№ІІІ-23; запад УПИ №І;

V22

север - улица
О.Т.8 - О.Т.16;
изток - УПИ №ІХ25 и УПИ №Х-25;
юг УПИ №VІ23; запад - УПИ
№ІV-22;

VI-23

север - УПИ №V22; изток - УПИ
№VІІ-24; юг улица О.Т.7 О.Т.17; запад УПИ №ІІІ-23;

VII-24

север - УПИ №Х25; изток - улица
О.Т.16 - О.Т.17;
юг улица
О.Т.17 - О.Т.7;
запад - УПИ №VІ23;
улица О.Т.4 Имотът е продаден с договор
О.Т.3; улица
№571/13.11.2006г. на Валентин Иванов
О.Т.4 - О.Т.7;
Вълчев и Радослав Николаев Христов по
УПИ №І-90;
реда на ЗОС
улица О.Т.20 О.Т.47; УПИ
№ХІІІ-общ.;
УПИ№VІІ143;УПИ№VІІІ143;УПИ№ХІобщ.
улица О.Т.6 С договор №438/16.10.2006г. имота е
О.Т.19; УПИ №Х- продаден на Пламен Ненков Дечев от
67; УПИ №ХХІІ- гр.Добрич, бул."25-ти Септември" №5,
49; УПИ №VІІІ-68; вх.Б, ап.8 по реда на ЗОС.

II

V-90

XII-50

IX-67

С договор №483/03.11.2008г. имота е
продаден на "Билдконтрол"ЕООД
гр.Добрич по реда на ЗОС

С договор №134/17.04.06г. имотът е
продаден на Петра Стоянова от с. Красен,
Иванка Василева от с. Пчеларово и
Василка Найденова по реда на ЗОС

015012

II-ОБЩ

X

VII-49

I-ОБЩ

II-ОБЩ

III-ОБЩ

имоти: №015013, С договор за продажба №428/12.10.06г.
№015009,
имота е продаден на Мария Георгиева
№015022,
Жечева от гр.Добрич по реда на ЗОС
№015014,

улица
"Оборище"; УПИ
№ІІІ-общ.;
Общинска мера;
УПИ №І;.
улица О.Т.21 О.Т.22; УПИ №І;
От две страни
общинска мера;

С договор №367/11.09.06г. имотът е
продаден на Георги Иванов Георгиев от
гр.Генерал Тошево по реда на ЗОС

север - н-ци
Милко М. Колев;
изток - общински;
югоизток - н-ци
Димо М.
Колев;югозапад улица;

С договор №219/12.06.06 имотът е
продаден на Тодорка Д. Стоянова, от
гр.Добрич и Стоянка Д. Георгиева от гр.
Варна, наследници на Димо Марков Колев
по реда на ЗОС

изток - улица
О.Т.20 О.Т.58;запад УПИ №VІ-48;
север - улица
О.Т.19 - О.Т.20;
юг
- УПИ
№VІІІ-19;
изток - УПИ №ІІобщ.; запад улица О.Т.5 О.Т.20; север улица О.Т.5 О.Т.6;юг
- УПИ
№ХХІV-общ.;

С договор №572/13.11.06г. имотът е
продаден на Милен Йорданов Димитров
от гр. Добрич и Валентина Йорданова
Костова по реда на §27 от ПРЗ на ЗС

север - улица
О.Т.5 - О.Т.6;
изток - УПИ №ІІІобщ.; юг
УПИ №ХХІVобщ.; запад УПИ №І-общ.;
север - улица
О.Т.5 - О.Т.6;
изток - УПИ
№ІV;юг
- УПИ
№ХХІVобщ.;запад - УПИ
№ІІ-общ.;

С договор №618/03.09.07г. имотът е
продаден на Петранка Кънчева Стоянова
от гр.Добрич по реда на ЗОС

С договор №249б15,06,07г. имотът е
продаден на наследниците на Кънчо
Стоянов Кънчев, бивш жител на
с.Бежаново по реда на §27от ПЗР на
закона за собствеността

С договор №659/15.09.07г. имотът е
продаден на "Еврокарго"ЕООД гр.Добрич
по реда на ЗОС

XXIV-ОБЩ

север - УПИ №Іобщ,;№ІІобщ.;№ІІІ-общ.;
изток - УПИ №VІ68; юг
- УПИ
№ХХІІІ-47;запад улица О.Т.5 О.Т.20;

I

север - улица
О.Т.51 - О.Т.51А;
изток - УПИ №ІІ,
ІІІ; юг
- улица
О.Т.51 - О.Т.53;

С договор №655/22.12.06г. имотът е
продаден на "Златен пеликан"ООД
гр.Варна представлявано от Росен
Иванов Иванов гр.Варна по реда на ЗОС

II

север - улица
О.Т.51 О.Т.51А;изток УПИ №ІV; юг
УПИ №ІІІ; запад УПИ №І;

С договор №656/22.12.06г. имотът е
продаден на "Златен Пеликан"ООД
гр.Варна, Росен Иванов Иванов по реда
на ЗОС

III

север - УПИ №ІІ;
изток - УПИ №ІV;
юг
- улица
О.Т.51 - О.Т.53;
запад - УПИ №І;

С договор №657/22.12.06г. имотът е
продаден на "Златен Пеликан"ООД
гр.Варна, представлявано от Росен
Иванов Иванов по реда на ЗОС

IV

север - улица
О.Т.51 - О.Т.51А О.Т.48; изток УПИ №V-152; юг
- улица О.Т.52 О.Т.53; запад УПИ №ІІ и №ІІІ;

С договор № 658/22.12.06г. имотът е
продаден на "Златен Пеликан"ООД
гр.Варна, представлявано от у-теля Росен
Иванов Иванов по реда на ЗОС

V-152

изток - УПИ №VІ;
запад - УПИ №ІV;
север - улица
О.Т.51А - О.Т.48;
юг
- улица
О.Т.52 - О.Т.53

С договор №003/08.01.07г. имотът е
продаден на "Златен Пеликан"ООД
гр.Варна, представлявано от у-теля Росен
Иванов Иванов по реда на ЗОС

VI-152

изток - УПИ №VІІІ- С договор №666/27.12.06г. имотът е
152; запад - УПИ продаден на Атанас Огнямное Василев,
№V-152; север - чрез пълномощника си Огнян Василев
улица О.Т.51А - Василев, от гр.Добрич по реда на ЗОС
О.Т.48; юг
улица О.Т.52 О.Т.53

III-152

изток - УПИ №ІХ152; запад - УПИ
№VІ-152; север улица О.Т.51А О.Т.48; юг
улица О.Т.52 О.Т.53

С договор №659/22.12.06г. имотът е
продаден на "Кайлас"ООД гр.Варна,
представяно от у-теля Росен Николаев
Баншев от гр.Варна по реда на ЗОС

IX-152

изток - улица
С договор №002/08.01.07г. имотът е
О.Т.52 - О.Т.48; продаден на "Кайлас" ЕООД гр.Варна,
запад - УПИ
представлявано от у-тела Росен
№VІІІ-152; север - Николаев Баншев - гр.Варна по реда на
улица О.Т.51А - ЗОС
О.Т.48; юг
улица О.Т.52 О.Т.53

III-70

изток - УПИ №ІІ,
УПИ №ІV; запад улица О.Т.30 О.Т.31; север УПИ №І-71; юг
- УПИ №VІ-69;

С договор №317/07.08.06г., имотът е
продаден на Али Хилми Али от
гр.Разград, Неврие Хълми Азис, Сехир
Алилова Хасанова и Егдан Хълми Арсган
, и тримата от с.Малина, по реда на ЗОС

IV-

изток - улица
О.Т.27 - О.Т.28;
запад - УПИ №ІІІ70, УПИ VІ69;север - УПИ
№ІІ; юг
- УПИ
№V;
изток - УПИ №ІV,
УПИ №V; запад улица О.Т.30 О.Т.31; север УПИ №ІІІ-70; юг
- УПИ №VІІ-68;

С договор №096/12.03.07г. имотът е
продаден на "Ганчев - 2003"ЕООД,
гр.Добрич, представлявано от у-теля Георги Ганчев Георгиев по реда на ЗОС

VI-69

VII-68

изток - УПИ №VІІІ- Имотът е продаден с договор
67;запад - улица №012/15.01.2007г. на Илия Кънчев
О.Т.30 О.Т.31;север УПИ №VІ-69; юг
- улица О.Т.28 О.Т.30;
изток - улица
О.Т.27 О.Т.28;запад УПИ №VІІ-68;
север - УПИ №V;
юг
- улица
О.Т.28 - О.Т.30;

VII-67

165001

имоти: №000273,
№165003,
№165004,
№000272,

156002

имоти: №156001,
№000157,
№000022,
№000154

156001

имоти: №000154,
№000157,
№156002

С договор №387/19.09.06г. имотът е
продаден на "ВИТАБАЛ"ООД,
представлявано от собственика Балчо
Атанасов Балчев от гр. Генарал Тошево

V-ОБЩ

I

116001

имоти: №000112,
№000115,
№044006,
№044013,
№044014,
№000204,
№116002

116002

имоти: №116001,
№000204,
№000112

улица О.Т.27 О.Т.28; УПИ
№VІІІ-67; УПИ
№VІ-69; УПИ
№ІV-общ.;
север-изток улица О.Т.1 О.Т.25 / път
Люляково-Ген.
Тошево/, изток улица О.Т.39 О.Т.42, юг и
запад общинска
мера;

С договор №566/02.11.06г. имотът е
продаден на "Ловмийт"ЕООД,
представлявано от у-теля и прокуриста
Николай Александров Сивков от
гр.Добрич по реда на ЗОС

С договор № 564/25.10.06г. имотът е
продаден на Диляна Георгиева Георгиева
от гр. Добрич по реда на ЗОС

Договор за продажба
№97/11.05.2011г.,купувач - "Агро Био
семена"-Шабла ЕООД, от гр.София,район
Триадица, ул."Т.Каблешков" №24,ап.17
Имре Роберт

II-865

улица О.Т.376 - С договор №275/30.06.06г. имотът е
О.Т.377; УПИ
продаден на Пенчо Борисов Иванов от
№ІІІ-864;
гр.Варна по реда на ЗОС
УПИ №ХХІ-2001;
УПИ №І-866;

XVIII-1563

улица "П.Р.
С договор №276/30.06.06г. е продаден на
Славейков"; УПИ Димитър Василев Янков от гр.Генерал
№ХІХ-1562; УПИ Тошево по реда на ЗОС
№ІІ-1573; УПИ
№VІ-1570;УПИ
№ХVІІ-1564;

V-63

улица О.Т.37 С договор №578/14.11.06г. имотът е
О.Т.36 - О.Т.35; продаден на Ахавии Ато Пехливанова от
улица О.Т.37Б - гр.Варна по реда на ЗОС
О.Т.56Б; УПИ
№ІV-62; УПИ№ІІІ61;УПИ №VІІ141;УПИ №ХХ142;

III-61

улица О.Т.36 С договор №126/29.03.07г. имотът е
О.Т.37; УПИ №V- продаден на Ахавни Аго Пехливанова от
63; УПИ №ІV-62; гр.Варна по реда на ЗОС
УПИ №ІІ-60;

II-70

улица О.Т.80 О.Т.81;улица
О.Т.81 - О.Т.82;
УПИ №І-71; УПИ
№ІV-73;
улица О.Т.52 С договор №565/25.10.06г. имотът е
О.Т.27; УПИ №VІІ- продаден Георги Ганчев Георгиев от гр.
48; УПИ №ХІ-47; Добрич по реда на ЗОС
УПИ №ІХ-52;

X-47

272001

имоти: №272002,
№000287,
№000285,
№000271,
№000421

272002

имоти: №272003,
№000421,
№272001,
№000287,

272003

имоти: №000421, С договор №382/18.09.06г. имотът е
№272002,
продаден на Маргарита Стефкова
№000287,
Станева гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС
№000422,
№000281

XI-1008

улица "Л.
Бакалов"; улица
"В. Априлов";
улица О.Т.352 О.Т.354; УПИ
№ХVІІ-1946;

С договор №682/24.09.07г. имотът е
продаден на Димитър Йорданов Димитров
от гр.Варнапо реда на §27 от ПЗР на
Закона за собствеността

I

улица О.Т.20 О.Т.33;улица
О.Т.20 - О.Т.19;
УПИ №ІІ; УПИ
№ХХІІ-51;
улица О.Т.6 О.Т.9; УПИ №І145; УПИ №ІІ146; УПИ №ХІ143;
улица О.Т.32 О.Т.36;улица
О.Т.32 - О.Т.34;
УПИ №ІХ-67;
УПИ №VІІ; УПИ
№ІІІ-64;
улица О.Т.157 О.Т.172; УПИ
№ХІІ-общ.; УПИ
№Х-62; УПИ №V65; УПИ №VІобщ.;
улица О.Т.157 О.Т.172 О.Т.158; улица
О.Т.158 О.Т.152; УПИ
№ХІІІ-63; УПИ
№VІІ;
улица О.Т.6АО.Т.6;УПИ №І77;УПИ №ХV;

С договор №689/27.09.07г. имотът е
проден на Стефан Йорданов Колев от гр
Добрич

XII

IV

VII

XII-ОБЩ

XIV-77

115092

имоти: №000163,
№115099,
№115100,
№115101,
№115102,
№115103,
№115104...

С договор за продажба №471/26.10.06г.
имотът е продаден на Огнян Любомиров
Йончев от гр.Варна по реда на ЗОС

С договор № 729/08.10.07г. имотът е
продаден на Емануил Андреев Стойков от
гр.Варна по реда на ЗОС

С договор№761/17.10.07г. имотът е
продаден на "Бългериан Дриймс"ЕООД
гр.Варна по реда на ЗОС

С договор №758/17.10.07г. имотът е
продаден на "Българиън Дриймс"ЕООД
гр.Варна по реда на ЗОС

С договор № 472/26.10.06г. имотът е
продаден на Илия Георгиев от гр.София
по реда на ЗОС

XII-137

115096

XVIII-1903

улица О.Т.51О.Т.54; УПИ
№ХІХ-47; УПИ
№ХV-129; УПИ
№ХVІІ-136;
имоти: №000163,
№000294,
№000286,
№115097;

115098

имоти: №115097,
№000286,
№115099,
№000163;

115105

имоти: №000163,
№115107,
№115108,
№115109,
№000284;

165002

имоти: №000109,
№000316,
№000112,
№000067,
№065004,
№000272;

165012

имоти: №000275, .С договор №354/30.08.2013г. имотът е
№000273,
продаден на "АГРОПЛАСМЕНТ 92 В" АД,
№000108;
гр. Варна, бул. "Съборни" №46

2209

улица "В.
Априлов" ,
№2207, №2103,
ТПК " Труд "

С договор №581/16.11.06г. имотът е
продаден "Анатомик" ЕООД,
преустановявано от Тодор Василев
Иванов по реда на ЗОС

2207

улица "В.
Априлов",
№2206,
№2103,№2208;

С договор №660/22.12.06г. имотът е
продаден на ЕТ"Петър Станчев
Джуниър", чрез пълномощника Станчо
Петров Станчев от гр.Генерал Тошево по
реда на ЗОС

2208

улица "В.
Априлов",
№2207, №2103,
№2206, №№2104

улица "В.
С договор №315/03.08.06г. имотът е
Комаров"; УПИ продаден на Георги Минчев Георгиев
№ХІХ-1902; УПИ
№ХІ-898; УПИ
№ХІV-895; УПИ
№ХV-894; УПИ
№ХVІ-893; УПИ
№ХVІІ-892;

I-89

улица О.Т.84С договор №570/13.11.06г. имотът е
О.Т.86А; улица продаден на Ивайло Демирев Янков от
О.Т.86А - О.Т.93; с.Пчеларово по реда на ЗОС
УПИ №ІІ-88;
УПИ №ІV-86;

II-ОБЩ

улица О.Т.119 - С договор №650/20.12.06г. имотът е
О.Т.17А; УПИ №І- продаден на Еленка Димитрова Желева
общ.;
УПИ
от гр. Добрич по реда на ЗОС
№ІІІ-общ.;
Общинска мера;

I-ОБЩ

улица О.Т.17АС договор №745/17.10.07г. имотът е
О.Т.119; УПИ №ІІ- продаден "Българиан Дриймс" ЕООД
общ.; Общинска гр.Варна по реда на ЗОС
мера; Дере;

III-ОБЩ

улица О.Т.17АС договор №757/17.10.07г. имотът е
О.Т.119; УПИ №ІІ- продаден на "Българиан Дриймс"ЕООД
общ.;от две
гр.Варна по реда на ЗОС
страни общинска
мера;
015023

имоти: №000198, С договор №95/01.04.2015г., имотът е
№000096,
продаден на Сали Мохамед Сали от
№000192,
с.Великово по реда на ЗОС
№015024,
№015020,
№015021,
№015022

015024

имоти: №015023, С договор №91/24.03.2015г., имотът е
№000192,
продаден на "Омега Агро Инвест"
№015025,
ЕООД,ЕИК 201304848 гр.Пловдив.
№015018,
№015019,
№015020

015025

имоти: №015024, С договор №89/24.03.2015г., имотът е
№000192,
продаден на "Омега Агро Инвест"
№015026,
ЕООД,ЕИК 201304848 гр.Пловдив.
№015017,
№015018

015026

имоти: №015025, С договор №102/01.04.2015г., имотът е
№000192,
продаден на Сали Мохамед Сали от
№000193,
с.Великово по реда на ЗОС
№015016,
№015017

015027

имоти: №000193, С договор №100/01.04.2015г., имотът е
№000192,
продаден на Сали Мохамед Сали от
№015028,
с.Великово по реда на ЗОС
№000195

015028

имоти: №015027, С договор №96/01.04.2015г., имотът е
№000192,
продаден на Сали Мохамед Сали от
№015029,
с.Великово по реда на ЗОС
№000195

000063

имоти: №000064,
№000055

I-108

000066

С договор №652/21.12.06г. имотът е
продаден на ЕТ"Аднан Шукриев -Белдас33", представлявано от Аднан Шукриев
Реджебов с.Къпиново по реда на ЗОС

000067

имоти: №000065,
№000198,
№000068

000120

имоти: №000114,
№000119,
№000098

000122

имоти: №000121,
№000093,
№000098

031001

имоти: №000050, С договор за продажба №
№000054
555/17.07.2015г., имотът е продаден на
"ПТИЦИ ВАСИЛЕВО" ЕООД,ЕИК
202810275
улица О.Т.79 О.Т.84; улица
О.Т.84 - О.Т.75;
УПИ №V-общ.;
УПИ №VІІ-80;
улица О.Т.84 С договор за продажба
О.Т.75; УПИ №VІ- №373/11.09.06.имотът е продаден на
общ.;
УПИ Георги Иванов Георгиев от гр.Варна по
№VІІ-80; УПИ
реда на ЗОС
№ІІІ-83;
имоти: №067001, С договор за замяна №388/19.09.06г.
№067021,
имотът е заменен с имот №001048 с
№067501
площ- 11.000 дка по плана земеразделяне
на землище с.Спасово на Стелиян Иванов
Стоянов гр.Генерал Тошево по реда на
ЗНН

VI-ОБЩ

V-ОБЩ

067028

IV

улица О.Т.501 О.Т.34А; улица
О.Т.501 О.Т.502; УПИ
№ІІ-108; УПИ
№ІV-108;
имоти: №000138,
№000064,
№000065

054054

имоти: №054064,
№054002,
№054013,
№050020,
№054002,
№054063

015029

имоти: №015028, С договор №101/01.04.2015г., имотът е
№000192,
продаден на Сали Мохамед Сали от
№015030,
с.Великово по реда на ЗОС
№000195
улица О.Т.1 О.Т.2; УПИ №ІІспортен комлекс;
УПИ №V-за
столова; УПИ
№VІ-за расадник
и парк;

XVII-ОБЩ

XVIII-77

II

улица О.К..12 О.К.43А; улица
О.К.43А О.К.43Б; УПИ
№ХVІІІ-77; УПИ
№ХVІ-общ.
улица О.К..43Б - С договор №323/09.08.06г. имотът е
О.К.49 - О.К.18;
продаден на Димо Василев Димитров
УПИ №Ігр.Добрич по реда на ЗОС
училище; УПИ
№ХVІ-общ.;
УПИ №ХVІІ-общ.
улица О.К.18 О.К.18А; улица
О.К.18А О.К.57А; УПИ
№ІІІ-44; УПИ
№ХVІ-47; УПИ
№І-46;
улица О.К.23 О.К.36;улица
О.К.23 - О.К.24;
УПИ №ХІІ49;УПИ №ІІ-общ.;
озеленяване;

С договор №647/19.12.06.г. имотът е
продаден на Сунай Галиб Карабаджак от
с.Балканци по реда на ЗОС

улица О.К.18 О.К.39;улица
О.К.18 - О.К.50;
УПИ №ІІ-46; УПИ
№ХІV-109; УПИ
№ХVІ-109;
улица О.К.35 О.К.133, УПИ №І,
УПИ №ІІІ, УПИ
№ІV

С договор №074/01.03.07г. имотът е
продаден на Борис Николов Сталев от
гр.Балчик по реда на ЗОС

II

улица, парцел І,
парцел ІІІ и
парцел V

С договор №664/27.12.06г. имотът е
продаден на "Стени56"ЕООД чрез
пълномощника си Димитър Кирчев Шопов
от гр.Добрич по реда на ЗОС

IV

улица О.К.35 С договор №765/22.10.07г. имотът е
О.К.133, парцели продаден на Керанка Николова Иванова
ІІ, ІІІ, V и VІ
от гр.Добрич по реда на ЗОС

IX

от две страни
улица, празно
място

С договор №665/27.12.2006г. имота е
продаден на "Стени 56" ЕООД гр.Добрич,
чрез пълномощник Димитър Кирчев Томов
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

I

улица О.К.35О.К.133,улица
О.К.35-О.К.137,
улица О.К.137 О.К.135, УПИ №ІІ
,УПИ №ІІІ
улица О.К.20 О.К.36, УПИ №ХІ,
градина, бивше
училище/ЦДГ/.

С договор № 359/28.08.2008г. вп под
№181, том XI, вх.рег.№4929/02.09.08г. при
ГТРС е продаден на "Феникс-99"ЕООД гр.
Ген. Тошево

I-ОБЩ

I

II

X

С договор № 646/19.12.06г. имотът е
продаден на Сунай Галиб Карабаджак
с.Балканци по реда на ЗОС

С договор №621/03.09.07г. имотът е
продаден на Николчо Андреев Илчев от
с.Житен по реда на ЗОС

I

улица О.К.34А - С договор №764/22.10.07г. имотът е
О.К.54Б, улица
продаден на Керанка Николкова Иванова
О.К.54Б от гр.Добрич по реда на ЗОС
О.К.54А, улица
О.К.34 - О.К.54А,
УПИ №ІІ

II

улица О.К.34 О.К.34А, улица
О.К.34 - О.К.54,
улица О.К.34А О.К.54Б,УПИ№І

С договор №408/05.07.07г. имотът е
продаден на Кирил Димитров Шопов от
гр.Добрич по реда на ЗОС

IV

от две страни
улица ,имот V и
ІІІ

С договор №662/27.12.06г. имотът е
продаден на "Стени 56"ЕООД, чрез
пълномощника си Димитър Кирчев Шопов
от гр.Добрич по реда на ЗОС

015030

имоти: №015029, С договор №99/01.04.2015г., имотът е
№000192,
продаден на Сали Мохамед Сали от
№015031,
с.Великово по реда на ЗОС
№000195

V-42

улица О.К.28 С договор№330/14.08.06г. имотът е
О.К.52; УПИ №ІV- продаден на Неделчо Костов Георгиев от
41; УПИ №ІІІ-41; с.Конаре по реда на ЗОС
УПИ №VІ-40;
УПИ №VІІІ-42;

IX-43

улица О.К.28 С договор от 02.11.06г. имотът е продаден
О.К.52; УПИ №ІV- на Гина Димитрова Карагеоргиева от
41;
УПИ
с.Конаре, чрез пълномощника си Керана
№ІІІ-41; УПИ №VІ- Тодорова Кулчева гр.Добрич по реда на
40; УПИ №VІІІ-42; §27 от ПЗР на Закона за собстваност

IV-41

улица О.К.28 О.К.59;улица
О.К.10 - О.К.28;
УПИ №ІІІ-41;
УПИ №V-42;
улица О.К.28 О.К.52 - О.К.27;
УПИ №V-42; УПИ
№VІІ-40; УПИ
№ІХ-43;
имоти: №015030, С договор №97/01.04.2015г., имотът е
№000192,
продаден на Сали Мохамед Сали от
№015032,
с.Великово по реда на ЗОС
№000195

VIII-42

015031

015032

имоти: №015031, С договор №98/01.04.2015г., имотът е
№000192,
продаден на Сали Мохамед Сали от
№015033,
с.Великово по реда на ЗОС
№000195

015033

имоти: №015032,
№000192,
№015034,
№000195

015034

имоти: №015033, С договор №103/01.04.2015г., имотът е
№000192,
продаден на Сали Мохамед Сали от
№015035,
с.Великово по реда на ЗОС
№000195

015036

имоти: №015035,
№000192,
№000195

015048

имоти: №000193,
№000195,
№015047,
№000196

015057

имоти: №015056,
№000196,
№015058,
№000192

015066

имоти: №015067, С договор №514/26.10.06г. имотът е
№013002,
продаден на Михаил Тодоров Димитров
№000092,
от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС
№000093,
№015065,
№000118

015067

имоти: №015068,
№013002,
№015066,
№000118

015077

имоти: №015078,
№000192,
№015076,
№000118

066001

имоти: №065004,
№066002,
№000067,
№000057

066002

имоти: №065003,
№066003,
№000067,
№066001

066003

имоти: №065002,
№066003,
№065001,
№000067

065003

имоти: №065004,
№065001,
№066003,
№066002

065004

имоти: №065003,
№066001,
№000057,
№000108,
№000272,
№165002,
№000067,
№065001

032024

имоти: №032023,
№010016,
№032025,
№000013

Със заповед № 1124/17.11.06г. имот
№032024 земеделска земя с
площ1.131дка да се отпише от актовата
книга, който е идентичен с дворно място
с планоснимачен №24 с.Узово извън
регулация с площ 1.120кв.м,собственост
на наследниците на Ради Иванов Драгнев

047082

имоти: №000044,
№047083,
№000043,
№047081

Със заповед №1129/17.11.2006г. имотът
да се отпише от актовата книга с
№047082 землище с.Сърнино земеделска
земя с НТД площ 3103 дка., който е
идентичен с дворно място, част от
планоснимачен №82 с.Сърнино извън
регулация с площ 2.945дка. на
наследниците на Ташо Георгиев Ташев

000107

имоти: №000037, Със заповед №1128/17.11.2006.г. имот
№000038,
№000107 земеделска земя с НТД площ №021005
3700дка., IIIкатегория землище с.Зограф
да се отпише от актовата книга, който е
идентичен с имот в емлището на
с.Зограф с площ-3700кв.м., собственост
на Димитър Кънев Титев от гр.Добрич

IX-851

XI-ОБЩ

XIII-ОБЩ

III-30

400023

400024

улица "Й.
Йовков"; УПИ
№VІІІ-850;
УПИ №Х-852;
УПИ №ХІІ-854;
УПИ№ХІІІ-855;
УПИ №ХІХ-861;
улица О.К.33 О.К.47; улица
О.К.46 - О.К.47;
УПИ №ХІІ-50;
УПИ №VІІІ-143;
улица О.К.33 О.К.47; УПИ
№ХІV-51;
УПИ
№VІІ-143; УПИ
№ХІІ-50;
улица О.К.26 О.К.43; улица
О.К.43 - О.К.30;
УПИ №ІV-30;
УПИ №V-30; УПИ
№ІІ-29;
имоти: №400024,
№300001,
№300014,
№126002,
№000301,
№000205,
№400102

С договор №439/16.10.06г. имотът е
продаден на Славчо Славов Ангелов от
с.Бежаново по реда за продажби на §27
от ПЗР на закона за собствеността.
С договор №579/14.11.06г. имотът е
продаден на "Фрейзър1"ЕООД с.Василево
Дарин Чернев Стоянов от гр.Ген.Тошево
по реда на ЗОС

С договор №737/09.10.07г. имотът е
продаден на Димитър Панчев Димитров
от гр.Добрич по реда на ЗОС

имоти: №400023, С договор №471/06.08.07г. имотът е
№300001,
продаден на "Балчикмел"ООД гр.Балчик
№300002,
№300007,
№400102

III-126

улица О.К.64 О.К.65;улица
О.К.66-О.К.66Б;
УПИ №V-127;
УПИ №VІІІ-127;

IV-31

улица О.К.4 С договор №583/20.11.06г. имотът е
О.К.22, УПИ
продаден на Мариана Димитрова от
№№ІІІ-31, УПИ
гр.Добрич и Тодора Йорданова Желева от
№V-31, УПИ №ХІ- гр.Ген. Тошево по реда на ЗОС
34
улица О.К.31 С договор №518/26.10.06.г. имотът е
О.К.51; улица
продаден на Ирина Дянкова Колева от
О.К.51-О.К.54;
Аксаково обл.Варна поради ЗОС
УПИ №ІІІ-64;
УПИ №VІІ-63;
имоти: №000306, Със заповед №1245/14.12.06г. имотът с
№000412,
№000305 в землище на с.Преселенци,
№000411
съставляваща земеделска земя с НТП:
др.посевна площ с площ- 4094дка. е
идентичен с имот дворно място с
планоснимачен№225, нахождащо се в
с.Преселенци извън регулация с площ4300кв.м. собственост на наследниците
на Георги Колев Ангелов

I-64

000305

054012

имоти: №054011,
№054018,
№054019,
№054013,
№054003

053177

имоти: №053174,
№053175,
№053176,
№053179,
№053178,
№053001

I-ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

улица О.К.63 О.К.62 - О.К.60
;УПИ№ІІ-общ.;
Пасище, мера;

II-ОБЩ

улица О.К.63 О.К.62 - О.К.60 ;
УПИ №Іозеленяване;УПИ
№ІІІобщ.;Пасище,мер
а;
улица О.К.63 О.К.62 - О.К.60 ;
УПИ №ІІ-общ.;
УПИ №ІV-общ.;
Пасище, мера;
улица О.К.63 О.К.62 - О.К.60 ;
УПИ №ІІІ-общ.;
УПИ №V-общ.;
Пасище, мера;

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

С договор за продажба № 392/29.09.06г.
имотът е продаден Ташко Стефанов
Ташев от гр.Добрич по реда на ЗОС

Със заповед №227/14,03,2008г. на Кмета
на Общината е отписано 7,254дка от УПИ,
неправилно актувано за общинска
собственост и предадено на наследници
на Руси Джендов Русев

С договор №647/12.09.07г. имотът е
продаден на Исмет Алиш Хаджихасан от
с.Йовково по реда на §27 от ПЗР на
Закона за собствеността

V-ОБЩ

улица О.К.63 С договор №070/23.02.07г. имотът е
О.К.62 - О.К.60 ; продаден на Севал Денис Мехмед от
УПИ №ІV-общ.;
с.Йовково по реда на ЗОС
УПИ №VІ-общ.;
УПИ №VІІІ-общ.;

VI-ОБЩ

улица О.К.63 О.К.62 - О.К.60 ;
УПИ №V-общ.;
УПИ №VІІ-общ.;
УПИ №VІІІ-общ.;

VII-ОБЩ

УПИ №VІІ-общ.,
кв. 27 по ПУП на
с. Йовково

VIII-ОБЩ

улица О.К.60 О.К.61; УПИ №Vобщ.; УПИ №VІобщ.; УПИ №VІІобщ.; УПИ №ІХобщ.;
улица О.К.60 О.К.61; УПИ №Vобщ.; УПИ №VІобщ.; УПИ №VІІобщ.; УПИ №ІХобщ.;
улица О.К.24 О.К.29; УПИ
№ХVІІІ-общ.;
УПИ №ХІV-общ.;
УПИ №ХVІ-общ.;

IX-ОБЩ

XVII

С договор №645/12.09.07г. имотът е
продаден на Денис Мехмед с.Йовково по
реда на §27 от ПЗР на закона за
собствеността

XVI

улица О.К.24 О.К.29; УПИ
№ХVІІ-общ.; УПИ
№ХІV-общ.; УПИ
№ХV-общ.;

XV

улица О.К.24 С договор №639/13.12.06г. имотът е
О.К.29;улица
продаден на Йордан Василев Иванов от
О.К.29 - О.К.30;
с.Бежаново по реда на §27 от ПЗР на ЗОС
УПИ №ХVІ-общ.;
УПИ №ХІV-общ.;

XIV

улица О.К.29 О.К.30; УПИ №ХVобщ.; УПИ №ХVІобщ.; УПИ №ХVІІобщ.; УПИ
№ХVІІІ-общ.;
УПИ №ХІІІ-27;

IV

улица О.К.58 О.К.59 - О.К.30;
УПИ №V-общ.;
УПИ №VІІ-общ.;
УПИ №ІІІ-28;
улица О.К.29 О.К.24; УПИ №VІобщ.; УПИ №ІІ28; УПИ №ІVобщ.; УПИ
№ХVІІІ-общ.;

VII

С договор №099/12.03.07г. имотът е
продаден на "Танчев-2003"ЕООД
гр.Добрич преусавляваноот у-теля Георги
Танчев Георгиев по реда на ЗОС
С договор №121/23.03.07г. имотът е
продаден на Стоян Георгиев Стоянов от
гр.Добрич по реда на ЗОС

V

улица О.К.58 О.К.59 - О.К.30;
УПИ №Х-27; УПИ
№ХІІІ-27; УПИ
№ХVІІІ-общ.;
УПИ №ІV-общ.;
151102

имоти: №000068,
№151103

151103

имоти: №000068,
№000097,
№151181,
№151182,
№151107,
№151102

151107

имоти: №151103,
№151182,
№000068

151108

имоти: №151182,
№151181,
№000097,
№151109,
№000068

151109

имоти: №151108,
№000097,
№1511046,
№000068

151046

имоти: №000097,
№000068,
№151109

063003

имоти: №000230,
№063004,
№063009,
№109003

063001

С договор №098/12.03.07г. имотът е
продаден на "Ганчев-2003"ЕООД
гр.Добрич представлявано от Георги
Ганчев Георгиев по реда на ЗОС

имоти: №063009,
№063002,
№063009,
№063010
018025

имоти: №000031,
№000099,
№018026,
№018023,
№018022,
№018024

033001

имоти: №000039,
№000031,
№000103,
№033003

000057

имоти: №000044,
№058002,
№000208

000121

имоти: №000119, С договор №820/17.12.07г. имотът е
№122046,
продаден на Марчо Стефанов Атанасов
№120076,
от гр.Ген. Тошево по реда на ЗОС
№120073,
№000263

000109

имоти: №000239,
№000128,
№000189

VII

улица О.К.1 О.К.441; УПИ
№ХІ; УПИ №ХІІ;
УПИ №VІ

XI

улица О.К.1 О.К.441; улица
О.К.1 - О.К.4;
УПИ №VІІ; УПИ
№ХІІ;
улица О.К.1 О.К.4; УПИ №VІІ;
УПИ №ХІ; УПИ
№VІ; УПИ №VІІІ;

XII

VII

улица О.К.16 О.К.17, УПИ №VІ19, УПИ №VІІІ-19,
УПИ №ХVІ-общ.

I-124

улица "Цар
Борис", улица
"Ангел Кънчев"
УПИ №ІІ-110,
УПИ №ХVІІІ-123

С договор №093/12.03.07г. имотът е
продаден на ЕТ"Иванов- Иван Гочев"
гр.Добрич с у-тел Иван Гочев Иванов по
реда на ЗОС
С договор№094/12.03.07г. имотът е
продаден на ЕТ"Иванов-Иван
Гочев"гр.Добрич с у-тел Иван Гочев
Иванов от гр.Добрич по реда на ЗОС

000171

имоти: №000060,
№000177,
№000100,
№001721

Със заповед №1248/14.12.06г. имот с
№000171 с.Пчеларово е отписан от
актовата книга с площ- 4.103дка
земеделска земя НТП- др.посевни площи
е идентичен с дворно място - 3.960
квадратни метра извън регулация
с.Пчеларово, собственост на
наследниците на Петко Илиев Георгиев

000173

имоти: №000060,
№000174,
№000100,
№000194

Със заповед №1247/14.12.06г. имот с
№000173 в землище с.Пчеларово,
съставляващ земеделска земя с отписан
от актовата книга с НТП: др. посевна
площ от 2.206 дка, трета категория, е
идентичен с дворно място с
планоснимачен №173 с.Пчеларово извън
регулация с площ 2.065 квадратни метра,
собственост на наследниците на Димо
Василев Карадимов

000174

имоти: №000060,
№001722,
№000100,
№000173

Със заповед №1249/14.12.06г. имот с
№000174 с.Пчеларово да се отпише от
актовата книга, съставляващ земеделска
земя с НТП: др. посевна площ-3.796 дка,
III категория е идентичен с дворно място с
палноснимачен №174, нахождащ се в
с.Пчеларово извън регулация с площ3.600 квадратни метра, собственост на
наследниците Деню Василев Карадимов

VII

VIII-ОБЩ

VIII

046098

имоти: №000114, Със заповед №1246/14.12.06.г. имот
№046099,
№046098 зем. земя с НТП:др. посевна
№000043
площ02.139дка, II-категория землище
с.Сърнено е идентичен с имот - дворно
място, извън регулация с планоснимачен
№98 площ- 2140квадратни метра
с.Сърнино, собственост на наследниците
на Калина Иванова Великова

033053

имоти: №033054,
№012009,
№033052,
№012010

045085

имоти: №045084,
№045010,
№045011,
№045007,
№045083
улица О.К.28 О.К.29, улица
О.К.29 - О.К.30,
улица О.К.30 О.К.43, УПИ
№VІІІ-общ.
улица О.К.28 О.К.29, улица
О.К.30 - О.К.43,
УПИ №VІІ-общ.,
УПИ №ІV-131,
УПИ №V
улица " Цар Иван
Шишман "; улица
О.К.16 - О.К.17 О.К.18; УПИ №ІХпарк; УПИ №ІІІозел.; УПИ №Іпгз; УПИ №ІІгаражи;

IX-ПАРК

улица " Цар Иван
Шишман "; улица
О.К.16 - О.К.17 О.К.18А; УПИ
№VІІІ-опитно
поле.

III-ОЗЕЛ

улица "Наум
Преславски";
улица"Опълченск
а"; улица О.К.16 О.К.17; УПИ
№VІІІ-опитно
поле; УПИ №V2163; УПИ №VІІ2112; УПИ №Іпгз;

Със заповед №1244/14.12.06г. имот с
№033053 с.Узово, зем.земя с НТП: др
посевна площ от 4.383 дка/четири декара
триста осемдесет и три квадратни метра/
IV-категория, е идентичен с имот - дворно
място с планоснимачен №53 с.Узово
извън регулация с площ от 4.480кв.м. ,
собственост на наследниците на Ради
Георгиев Радев

IV

улица О.К.235 С договор №621/06.12.2006г. имота е
О.К.236, улица
продаден на "Керамик-ГТ" АД
"Опълченска",
представлявано от изпълнителния
улица "Йоан
директор Веселин Господинов Господинов
Екзарх", УПИ №V- от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
стоп. Дейности.

V

улица
"Опълченска",
улица "Йоан
Екзарх", улица
О.К.236 - О.К.235,
УПИ №V-стоп.
дейности.

III

улица О.К.13 С договор №623/06.12.2006г. имота е
О.К.13А, улица
продаден на "Керамик-ГТ" АД,
О.К.13 - О.К.13Б, представлявано от Веселин Господинов
улица О.К.441 - Господинов от гр.Ген.Тошево, по реда на
О.К.442, УПИ №ІІ- ЗОС.
озеленяване,
УПИ №ХІІІ-общ.,
УПИ №ХІV-общ.,
УПИ №Х-общ.

XXIII-1898

улица " В.
С договор №628/06.12.2006г. имота е
Комаров "; УПИ продаден на Никола Христов Лазаров от
№ХХІV-1897;
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС
УПИ №VІІ-903;
УПИ №ХХІІ-1899;

III-118

улица О.К.51 С договор №464/06.08.2007г. имота е
О.К.58, улица
продаден на Антон Красимиров Атанасов
О.К.58 - О.К.58А, от гр.Варна по реда на ЗОС.
УПИ №ІІ-118,
УПИ №ІV-116.

III-17

улица О.К.9 О.К.10, УПИ №І16, УПИ №ІІ-16,
УПИ №ІХ-17,
УПИ №ІV-17

XVII-ОБЩ

I-ОБЩ

С договор №622/06.12.2006г. имота е
продаден на "Керамик-ГТ" АД,
представлявано от Веселин Господинов
Господинов от гр.Ген.Тошево, по реда на
ЗОС.

1). С договор №643/19.12.2006г. имота е
продаден на Валентин Генадиев Славов
от гр.Добрич по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността 1/2 от 1055 кв.м.
2). С договор №122/02.04.2008г. е
продадена другата част на Валентин
Генадиев Славов от гр.Добрич, по реда на
ЗОС.

при съседи:
С договор №795/14.11.2007г. имота е
улица, н-ци на
продаден на Ели Георгиев Чапкънов от
Иван Тончев,
гр.Добрич по реда на ЗОС.
Стефан Колев
Иванов, Руси
Асенов Русев
улица О.К.37 О.К.134, улица
О.К.52 - О.К.52,
УПИ №VІ-РПК,
УПИ №ХVІІІ-общ.
улица О.К.182 О.К.183, улица "
Марица ", УПИ
№ІІ-общ.,
Общинска мера

С договор №407/05.07.2007г. имота е
продаден на Никола Няголов Василев от
гр.Добрич по реда на ЗОС.

II-ОБЩ

улица " Марица ", С договор №405/05.07.07г. имота е
УПИ №І-общ.,
продаден на Никола Няголов Василев от
УПИ №ІІІ-общ.,
гр.Добрич по реда на ЗОС.
Общинска мера.

III-ОБЩ

улица " Марица ", С договор №409/05.07.07г. имота е
УПИ №ІІ-общ.,
продаден на Никола Няголов Василев от
УПИ №ІV-общ.,
гр.Добрич по реда на ЗОС.
Общинска мера.

IV-ОБЩ

улица " Марица ", С договор №406/05.07.2007г. имота е
УПИ №ІІІ-общ.,
продаден на Никола Няголов Василев от
УПИ №V-общ.,
гр.Добрич по реда на ЗОС.
Общинска мера.

XXV-ОБЩ

улица О.К.16 О.К.38, УПИ
№ХХVІ-303, УПИ
№ІV-302, УПИ
№ХХІ-298, УПИ
№ІV-300.
улица О.К.55 О.К.56, УПИ №ІV107, УПИ №VІІІ105, УПИ №VІ101.
улица О.К.62 О.К.63, УПИ №V126, УПИ №VІІ122, УПИ №ІХ124.
улица О.К.55 О.К.67, улица
О.К.67 - О.К.68,
УПИ №І-89, УПИ
№ІІІ-87.
улица О.К.66 О.К.67, улица
О.К.67 - О.К.68,
УПИ №ІІ-79, УПИ
№Х-77.
улица О.К.4 О.К.9, УПИ №VІІІ37, УПИ №ХІІ-35,
УПИ №Х-36.

V-106

VIII-125

II-90

I-78

IX-36

Имотът е продаден с договор
№594/01.12.2006г. на н-ци на Шефкет
Риза Кадир, Неужет Шефкет Риза,
Емилия Асенова Енева по реда на ЗОС

С договор №467/06.08.2007г. имота е
продаден на Антон Красимиров Атанасов
от гр.Варна по реда на ЗОС.

С договор №466/06.08.2007г. имота е
продаден на Антон Красимиров Атанасов
от гр.Варна по реда на ЗОС.

С договор №465/06.08.2007г. имота е
продаден на Антон Красимиров Атанасов
от гр.Варна по реда на ЗОС.

С договор №462/06.08.2007г. имота е
продаден на Антон Красимиров Атанасов
от гр.Варна по реда на ЗОС.

X-36

улица О.К.5 С договор №463/06.08.2007г. имота е
О.К.6, УПИ №VІІ- продаден на Антон Красимиров Атанасов
37, УПИ №ХІ-35, от гр.Варна по реда на ЗОС.
УПИ №ІХ-36.

II-25

улица О.К.2 С договор №460/06.08.2007г. имота е
О.К.14, УПИ №І- продаден на Антон Красимиров Атанасов
общ., УПИ №ІІІ- от гр.Варна по реда на ЗОС.
27, УПИ №ХІІІ-26.

XIII-26

улица О.К.3 С договор №461/06.08.2007г. имота е
О.К.13, УПИ №ІІ- продаден на Антон Красимиров Атанасов
25,26, УПИ №ХІІ- от гр.Варна по реда на ЗОС.
28, УПИ №ХІV25, УПИ №ХV-25.

V-91

улица О.К.66 О.К.67, улица
О.К.63 - О.К.67,
УПИ №ІV-94,
УПИ №VІ-92.
улица О.К.40 О.К.43; УПИ №І57; УПИ №ІІІ-56;
УПИ №VІ-58.

II-57

С договор №468/06.08.2007г. имота е
продаден на Антон Красимиров Атанасов
от гр.Варна по реда на ЗОС.

X-61

улица О.К.43 С договор №084/05.03.2007г. имота е
О.К.47; УПИ №VІІ- продаден на Димитричка Колева Жекова
58; УПИ №ІХ-60; от гр.Добрич по реда на § 27 от ПЗР на
УПИ №ХІ-61.
ЗС.

XI-61

улица О.К.43 О.К.47; УПИ №Х61, УПИ №ХІV125, УПИ №ХІІ60.
имоти: №000258,
№000317,
№000123

000124

145001

имоти: №000146,
Землищна
граница,
№000144,
№000119

164006

имоти: №164008,
№000279,
№164005

000092

имоти: №000095,
№000148,
№091016,
№091018,
№091019,
№091020,
№091021

002055

имоти: №000111, С договор №033/21.01.2008г. имота е
№002054,
продаден на Мариян Ал.Александров от
№000112
гр.Разград по реда на ЗОС.

041037

имоти: №000049, С договор №825/17.12.2007г. имота е
№000059,
продаден на Марчо Стефанов Атанасов
№041042
от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.

053006

имоти: №053004, С договор №731/08.10.2007г. имота е
№053005,
продаден на Калинка Янкова Димитрова
№053007,
от с.Лозница по реда на ЗОС.
№000142

026001

имоти: №000110,
№000005,
№000154,
№000005,
№000037,
№000151,
№026002

С договор №643/19.12.2006г. имота е
продаден на Валентин Генадиев Славов
от гр.Добрич по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността.

041042

имоти: №000059,
№000050,
№041044,
№000049,
№041037

000120

имоти: №000119, Договор за продажба №22/15.02.2012г.
№000113,
Купувач: Илка Илиева Русева, гр.Каварна,
№000115,
ул."Сава Ганчев" 11
№000112

I-ОБЩ

улица О.К.9 О.К.10, улица
О.К.10 - О.К.10А,
УПИ №ІІ-99, УПИ
№ХІV-общ.

XIV-ОБЩ

улица О.К.9 О.К.10, УПИ №ІІ99, УПИ №І-общ.,
УПИ №ХV-общ.

XV-ОБЩ

улица О.К.9 О.К.10, УПИ
№ХІV-общ., УПИ
№ІІ-общ., УПИ
№ХІІ-102, УПИ
№ХІІІ-102
улица "Витоша",
УПИ №VІІІ-151,
УПИ №VІ-149,
улица

VII-150

X

С договор №638/13.12.2006г. имота е
продаден на Петко Ангелов Андонов и
Райка Канева Андонова и двамата от
с.Кардам по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността
улица, УПИ №V- Имотът е продаден с договор
158 кв. 25
№638/13.12.2006г. на Петко Ангелов
Андонов и Райна Андонова по реда на
ЗОС

I-124

улица О.К.22 О.К.24, улица
О.К.24 - О.К.35,
УПИ №ІІ-126,
УПИ №ІV-125

С договор №619/06.12.2006г. имота е
продаден на нацалниците на Минко Колев
Минков
1.Иванка Жекова Минкова от с.Изворово
2.Албена Минкова от гр.Ген.Тошево и
3.Живка Минкова Николова от гр.Добрич

V-ОБЩ

улица О.К.20 О.К.21, улица
О.К.21 - О.К.22,
УПИ №ІV-12,
УПИ №VІ-общ.

С договор №001/08.01.2007г. имота е
продаден на Христа Николова Добрева от
с.Къпиново и Василка Йорданова
Господинова от гр.Ген.Тошево по реда на
§ 27 от ПЗР на Закона за собствеността.

I-2069

улица "В.
Маринов", улица
" Опълченска "
УПИ №ІІ-2068,
УПИ №VІІ-2068,
УПИ №VІ-2116

II-2068

улица "В.
Маринов", УПИ
№І-2069, УПИ
№ІІІ-2067, УПИ
№VІІ-2068.

III-2067

улица "В.
Маринов", улица
О.К.71 - О.К.72,
УПИ №ІІ-2068,
УПИ №ІV-2067,
УПИ №VІІ-2068.

IV-2067

улица О.К.71 О.К.72, улица
О.К.72 - О.К.73,
УПИ №ІІІ-2067,
УПИ №VІІ-2068.
улица О.К.72 О.К.73, УПИ №І2069, УПИ №ІІ2068, УПИ №ІІІ2067, УПИ №ІV2067, УПИ №V2116, УПИ №VІ2116.
улица О.К.8 О.К.9, УПИ №ІІ46.

VII-2068

I-ОБЩ

С договор №012/15.01.2007г. имота е
продаден на Илия Кънчев Костов от
с.Присад по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността.

000341

имоти: №000340,
№000175,
№000342,
№000357

Със Заповед №008/05.01.2007г. имот
№00341 земед.земя с НТП площ - 1.786
дка, трета категория с.Преселенци е
идентичен на имот - дворно място с пл.
№17 извън регулация с площ 1760 кв.м. и
собственост на наследниците на Васил
Донев Симеонов с.Преселенци.

000339

имоти: №000175, Със Заповед №007/05.01.2007г. имот
№000340,
№00339 земед.земя с НТП площ - 1.408
№000357
дка, е отписан от актовата книга. Имота е
в землище с.Преселенци и е идентичен с
имот - дворно място с пл. №15 извън
регулация с площ 1390 кв.м. и
собственост на наследниците на Стоян
Димитров Илиев.

000343

имоти: №000342,
№000175,
№000344,
№000357

Със Заповед №006/05.01.2007г. имот
№00343 с площ - 2.130 дка, зем.земя с
НТП трета категория, се отписва от
актовата книга. Имота е идентичен с имот дворно място с пл. №19 извън регулация
с площ 1730 кв.м., с.Преселенци, и е
собственост на наследниците на Иванка
Тодорова Георгиева.

041106

имоти: №041105,
№000142,
№000109,
№000043,
№000044

Със Заповед №004/05.01.2007г. имот
№041160 с площ - 3.907 дка, зем.земя с
НТП трета категория, с.Сърнино, се
отписва от актовата книга. Имота е
идентичен с имот - дворно място с пл.
№106, с.Сърнино, и е собственост на
наследниците на Димитър Тончев
Коларов от с.Сърнино.

047081

имоти: №000043,
№000052,
№000044,
№047082

041104

имоти: №041060,
№000142,
№041105,
№000044

II-ОБЩ

улица
"Славянска" ,
улица О.К.209 О.К.217, улица
О.К.217 - О.К.220,
УПИ №І, УПИ
№ІV
улица О.К.17 О.К.23, УПИ №І120, УПИ №ІІІ109

II-110

Със Заповед №005/05.01.2007г. имот
№047081 зем.земя с площ 3.073 дка,
трета категория, е отписан от актовата
книга. Имота е идентичен с имот дворно
място с пл.№81 с.Сърнино с площ 3.045
дка, и наследници на Димитър Стоянов
Зурнаджиев.

С договор №835/21.12.2007г. имота е
продаден на Димитър Недялков Димитров
от гр.Добрич по реда на ЗОС.

С договор №013/15.01.2007г. имота е
продаден на Вярка Николова Костова от
с.Росен, Георги Николов Георгиев от
гр.Добрич и Мария Николова Христова от
гр.Ген.Тошево, по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността.

XII-120

улица О.К.57 О.К.69, УПИ №ХІ120, УПИ №ХІVобщ.

I-52

улица О.К.92 С договор №478/06.08.2007г. имота е
О.К.97, УПИ №VІІ- продаден на началниците на Демир Кънев
общ., УПИ №VІІІ- Демиров Б.Ж. на с.Василево по реда на
общ., УПИ №VІ- ЗОС.
52, УПИ №ІХ-52.
021011

VI-127

II-ОБЩ

I-ОБЩ

II-ОБЩ

имоти: №015060, Със Заповед №1238/02.11.2007г. имота е
№000012,
отписан от актовата книга за недвижими
№000053
имоти, собственост на началниците на
Константин Киров Иванов.
улица О.К.20А О.К.70А, улица
О.К.20 - О.К.70А,
улица О.К.20 О.К.26, УПИ №Vобщ., УПИ №ІІІ271, УПИ №ХVІ27
улица О.К.37 О.К.80, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІ86, УПИ №VІІІ106
улица О.К.9 О.К.10, улица
О.К.9 - О.К.52,
УПИ №VІ, УПИ ІІобщ.
улица О.К.9 О.К.52, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІобщ., УПИ №VІ.

С договор №412/05.07.2007г. имота е
продаден на Георги Петров Георгиев от
гр.Варна по реда на ЗОС.

С договор №488/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ "Тосърс" ООД
представлявано от Марсел Люсиен Салк,
британски гражданин с адрес гр.Варна, по
реда на ЗОС.
С договор №475/06.08.2007г. имота е
продаден на БГ "Тосърс" ООД
представлявано от Марсел Люсиен Салк гр.Варна по реда на ЗОС

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

IX-ОБЩ

улица О.К.9 О.К.52, УПИ №ІІобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ
№V.общ., УПИ
№VІ, УПИ №VІІ
улица О.К.51 О.К.52, УПИ №ІІІобщ., УПИ №Vобщ., УПИ №VІІ

С договор №489/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ "Тосърс" ООД, гр Варна,
по реда на ЗОС.

С договор №490/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ"Тосърс" ООД гр.Варна,
представлявано от Марсел Люсиен Салк,
настоящ адрес гр.Варна, по реда на ЗОС.

улица О.К.51 С договор №491/08.08.2007г. имота е
О.К.52, улица
продаден на БГ"Тосърс" ООД гр.Варна,
О.К.9 - О.К.52,
представлявано от Марсел Люсиен Салк,
УПИ №ІІІ-общ.,
настоящ адрес гр.Варна, по реда на ЗОС.
УПИ №ІV-общ.,
улица О.К.10 С договор №495/08.08.2007г. имота е
О.К.11, УПИ
продаден на БГ"Тосърс" ООД гр.Варна,
№VІІІ-9, УПИ №Х- представлявано от Марсел Люсиен Салк,
общ., Общинска настоящ адрес гр.Варна, по реда на ЗОС.
мера.

X-ОБЩ

улица О.К.10 О.К.11, УПИ №ІХобщ., УПИ №ХІобщ., Общинска
мера.

С договор №492/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ"Тосърс" ООД гр.Варна,
представлявано от Марсел Люсиен Салк,
настоящ адрес гр.Варна, по реда на ЗОС.

XI-ОБЩ

улица О.К.10 О.К.11, УПИ №Хобщ., Общинска
мера.

С договор №494/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ "Тосърс" ООД,
представлявано от Марсел Люсиен Салк с
настоящ адрес гр.Варна, по реда на ЗОС.

III-16

улица О.К.50 О.К.51, УПИ №І17, УПИ №ІІ-17,
УПИ №ІV-16,
УПИ №ІХ-18.
улица О.К.50 О.К.51, УПИ №ІІІ16, УПИ №V-16,
УПИ №VІ-16,
УПИ №VІІ-40

С договор №474/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ "Тосърс" ООД,
представлявано от Марсел Люсиен Салк с
настоящ адрес гр.Варна, по реда на ЗОС.

улица О.К.50 О.К.51, улица
О.К.21 - О.К.51,
УПИ №VІ-16,
УПИ №ІV-16.
улица О.К.21 О.К.51, УПИ №V16, УПИ №ІV-16,
УПИ №VІІ-40

С договор №472/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ "Тосърс" ООД,
представлявано от Марсел Люсиен Салк с
настоящ адрес гр.Варна, по реда на ЗОС.

улица О.К.7 О.К.8, улица
О.К.8 - О.К.9,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №V-общ. и
Общинска мера
улица О.К.7 О.К.8, улица
О.К.8 - О.К.9,
УПИ №ІV-общ. и
Общинска мера.

С договор №508/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ "Тосърс" ООД
представлявано от Марсел Люсиен Салк,
настоящ адрес гр.Варна, по реда на ЗОС.

IV-16

V-16

VI-16

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

Имотът е продаден с договор
№473/06.08.2007г. на БТ"Тосърс"ООД,
гр.Варна по реда на ЗОС

С договор №476/08.08.2007г. имота е
продаден на БГ "Тосърс" ООД,
представлявано от Марсел Люсиен Салк с
настоящ адрес гр.Варна, по реда на ЗОС.

С договор №595/17.08.2007г. имота е
продаден на Атанас Огнянов Василев от
гр.Добрич по реда на ЗОС.

I-37

IV-43

V-42

VI-41

VII-40

VIII-39

III-7

XI-ОБЩ

улица О.К.5 О.К.6, улица
О.К.4 - О.К.5,
УПИ №ІІ-38, УПИ
№VІІ-40, УПИ
№VІІІ-39.
улица О.К.5 О.К.6, улица
О.К.6 - О.К.7,
УПИ №ІІІ-44,
УПИ №V-42
улица О.К.4 О.К.7, улица
О.К.6 - О.К.7,
УПИ №ІV-43,
УПИ №VІ-41
улица О.К.4 О.К.7, УПИ №ІV43, УПИ №V-42,
УПИ №VІІ-40,
УПИ №ІІІ-44
улица О.К.4 О.К.7, УПИ №ІІ38, УПИ №ІІІ-44,
УПИ №V-42, УПИ
№VІІІ-39, УПИ №І37
улица О.К.4 О.К.7, улица
О.К.4 - О.К.5,
УПИ №І-37, УПИ
№VІІ-40
улица О.К.3 С договор №052/19.01.2007г. имота е
О.К.6, улица
продаден на Йовка Василева от
О.К.5 - О.К.6,
с.Малина, Димитричка Ганчева Иванова
УПИ №ІІ-3, УПИ от гр.Балчик и Иван Ганчев Иванов от
№ІV-6
гр.Добрич, по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността.
улица О.К.7 С договор №760/17.10.2007г. имота е
О.К.8 - О.К.12,
продаден на "Бългериан Дриймс" ЕООД
УПИ №Х-149,
гр.Варна, по реда на ЗОС.
УПИ №ХІІ-141,
Овощна градина

XIII-ОБЩ

улица О.К.13 С договор №762/17.10.2007г. имота е
О.К.67, УПИ
продаден на "Бългериан Дриймс" ЕООД
№ХІV-140, УПИ гр.Варна, по реда на ЗОС.
№ХV-140,
Овощна градина

II-46,47

улица О.К.18 О.К.19, УПИ №ІІІ47, УПИ №Ідетски дом, УПИ
№ХІІІ-46
улица О.К.18 О.К.19, УПИ №ІІ46,47, УПИ №ІV48,47, УПИ №ХІІ46
улица О.К.18 О.К.19, УПИ №ІІІ47, УПИ №V-48,
УПИ №ХІ-46

III-47

IV-48,47

V-48

улица О.К.18 О.К.19, УПИ №VІ48, УПИ №VІІІ-49,
УПИ №ІХ-48,49,
УПИ №Х-47, УПИ
№ІV-48,47

VI-48

улица О.К.18 О.К.19, УПИ №VІІ49, УПИ №VІІІ-49,
УПИ №V-48

II-212

УПИ №І-211, УПИ
№ІІІ-ткзс, УПИ
№ІV-ткзс, УПИ
№V-213

С договор №172/09.05.2007г. имота е
продаден на Нутви Салиев Хасанов от
с.Спасово по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността.

II-ОБЩ

улица О.К.18 О.К.26, УПИ №І43, УПИ №ІІІ-44

С договор №749/17.10.2007г. имота е
продаден на "Бългериан Дриймс" ЕООД
гр.Варна, по реда на ЗОС.

VI-ОБЩ

улица О.К.18 С договор №755/17.10.2007г. имота е
О.К.26, УПИ №V- продаден на "Бългериан Дриймс" ЕООД
43, УПИ №ІV-94, гр.Варна, по реда на ЗОС.
УПИ №ІІІ-94,
УПИ №VІІ-45

VIII-ОБЩ

улица О.К.52 С договор №116/19.03.2007г. имота е
О.К.130,УПИ
продаден на Димо Манолов Димитров от
№ХVІІ-общ., УПИ с.Пчеларово, по реда на ЗОС.
№VІІ-306.

XII-ОБЩ

улица О.К.47 С договор №751/14.10.2007г. имота е
О.К.62, УПИ №ІХ- продаден на "Бългериан Дриймс" ЕООД
46, УПИ №ХІ-51, гр.Варна, по реда на ЗОС.
УПИ №ХІІІ-50

VIII-Д.ГРА

улица О.К.5 О.К.13, УПИ №І,
УПИ №ІІІ

106026

имоти: №106501, С договор №215/04.06.2007г. имота е
№107002,
продаден на Божо Йовев Бонев от
№106030,
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
№106025

026017

имоти: №000027,
№026019,
№026018,
№026015

063107

имоти: №000037, Със Заповед №178/23.02.2007г. имота е
№000034,
отписан от актовата книга за недвижими
№063106
имоти , собственост на н-ците на Себай
Хасанов Мустафов.
имоти: №000078, Със Заповед №188/26.02.2007г. имота е
№000062,
отписан от актовата книга за недвижими
№000111
имоти, собственост на Коста Йорданов
Костов.

063009

Със Заповед №242/17.03.2008г. на Кмета
на Общината е отписано 4.108 дка от ЧПИ
неправилно актувано за общинска
собственост и предадено на началниците
на Йордан Канев Димитров
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VI-272

III-86

VIII-ОБЩ

XII-ОБЩ

XIV-ОБЩ

XV-ОБЩ.190

XVI-ОБЩ.18

XVII-ОБЩ..

XVIII-52

улица О.К.3 О.К.4, улица
"Ропотамо",
улица "Д.
Дебелянов",
улица "Волга"
улица "Шипка",
С Договор №069/20.02.2007г. имота е
УПИ №V-271,
продаден на Веско Николов Матеев от
УПИ №ІІІ-283,
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
УПИ №ХVІ-282,
УПИ №VІІ-273
улица О.К.37 С Договор №115/19.03.2007г. имотът е
О.К.80, УПИ №ІІ- продаден на Атанас Димитров Арменчев
общ., УПИ №ІV- от гр.Добрич, по реда на чл.34, ал.7 от
86, УПИ №VІІІЗОС.
106
улица О.К.25 С Договор №075/15.03.2008г. имота е
О.К.46, УПИ №VІІ- продаден на н-ците на Васил Костадинов
общ., УПИ №ІХ- Георгиев б.ж. на с.Балканци, чрез
общ., УПИ №ХНадежда Николова Георгиева от
68, УПИ №ХІ-67. гр.Добрич, по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността.
улица О.К.33 О.К.45, УПИ
№ХІІІ-66, УПИ
№VІ-66, УПИ
№VІІ-общ., УПИ
№ХІ-67.
улица О.К.24 О.К.45, УПИ №ХVобщ.190, УПИ
№ІV-55, УПИ №V55,56, УПИ №ХІІІ66
улица О.К.24 О.К.45, УПИ
№ХVІ-общ.187,
УПИ №ІІІ-54,
УПИ №ІV-55,
УПИ №ХІV-общ.,
185.
улица О.К.24 О.К.45, УПИ
№ХVІІ-общ.188,
УПИ №ІІ-54,55,
УПИ №ІІІ-54,
УПИ №ХV-общ.
190.
улица О.К.24 О.К.45, УПИ
№ХVІІІ-52, УПИ
№ХІХ-52, УПИ
№ХХ-общ., УПИ
№ІІ-54,55, УПИ
№ХVІ-общ.187.
улица О.К.6 О.К.24, улица
О.Т.24 - О.Т.45,
УПИ №ХІХ-52,
УПИ №ХVІІобщ.188

IX-1930

улица "Ас.
Златаров", УПИ
№Х-1595, УПИ
№ІV-1595, УПИ
№ХІХ-1594, УПИ
№VІІІ-1594.

С Договор №173/09.05.2007г. 1/2 ид.ч. от
525 кв.м. е продаден на Иван Петров
Великов от гр.Ген.Тошево, по реда на §
27 от ПЗР на Закона за собствеността.

000107

имоти: №000082,
№000108,
№000104,
№081031,
№081030,
№081027,
№081023,
№081021…..

С Договор №175/11.05.2007г. имота е
продаден на "ИЙСТ УАЙН" ООД с.Красен,
представлявано от Йоана Стоянова
Щърбакова и Станислава Данаилова
Папазова от пълномощник Гюлка Вемза
Папазова от гр.Варна по реда на ЗОС

000073

имоти: №000093, С Договор №484/23.06.2015г. имотът е
№000075,
продаден на Гочо Иванов Гочев,
№072021,
гр.Добрич, ул.”Баба Минка” №1
№072022,
№072024,
№072018,
№072017,
№072007….

III-209

улица "
Добротица ", УПИ
№І-207, УПИ №ІІ208, УПИ №ХVІІІ221, УПИ №ІV210

XVIII-221

улица " Хан
С договор №524/26.11.2008г. имота е
Аспарух ", УПИ
продаден на Иван Георгиев Георгиев от
№ІІ-208, УПИ
гр.Ген.Тошево, кв.Пастир, по реда на
№ІІІ-209, УПИ
ЗОС.
№ІV-210, УПИ
№ХVІІ-220
улица О.Т.34 С договор №470/06.08.07г. имота е
О.Т.35, УПИ №ХІІ- продаден на Георги Михайлов Георгиев от
34, УПИ №V-32, с.Сърнено, по реда на ЗОС.
УПИ №VІ-32,
УПИ №ІХ-33,
УПИ №Х-33

XI-34

С договор №212/01.06.2007г. имота е
продаден на Слави Георгиев Славов от
гр.Ген.Тошево по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността.

XII-34

улица О.Т.34 С договор №759/17.10.2007г. имота е
О.Т.35, УПИ
продаден на "Бългериан Дриймс" ЕООД
№ХVІ-37, УПИ
гр.Варна, по реда на ЗОС.
№ХІV-38, УПИ
№ІІІ-39, УПИ №ІV32, УПИ №ХІ-34

IV-13

улица О.Т.7 О.Т.8, УПИ №ІІІ14, УПИ №V-13

при съседи:
Дамян Каров
Атанасов; н-ци на
Димо Марков
Колев; Вълко
Николов Станков
и улица

С договор №120/23.03.2007г. имота е
продаден на Рамадан Адилов Мюмюнов
с.Къпиново по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността.

XIX-1902

улица "В.
Комаров", УПИ
№ХХ-1901, УПИ
№Х-899, УПИ
№ХІ-898, УПИ
№ХVІІІ-1903
улица "Ас.
Златаров", УПИ
№Х-1595, УПИ
№ХІХ-1594, УПИ
№VІІІ-1594

С договор №817/17.12.2007г. имота е
продаден на Стефан Иванов Стефанов
гр.Ген.Тошево, ул."Вл.Комаров" 15 по
реда на § 27 от ПЗР на Закона за
собствеността.

при съседи:
Саркиз
Бедерозов
Саркизов, Жеко
Стойков
Недялков,
Общинска мера,
Иван Иванов
Димитров и
улица

Договор за продажба №258/28.08.2009г.
Купувач: "Космовик" ООД, гр.Добрич,
жк.Добротица, бл.14 ап.7

VII

улица О.Т.73 О.Т.74, УПИ №ІХ,
УПИ №VІ-216,
УПИ №V-213,
УПИ №ІV.

С договор №119/23.03.2007г. имота е
продаден на Тодорка Милкова Симеонова
от с.Дуранкулак, Марина М.Кацарова от
гр.Добрич и Султан М.Янкова от гр.Добрич
по реда на § 27 от ПЗР на Закона за
собствеността.

I-II-162

улица О.К.59 О.К.86, улица
О.Т.59 - О.Т.87,
УПИ №ІІІ-163.

IX-1930

С договор №173/09.05.2007г., 262.50кв.м.
ид.ч. е продаден на Иван Петров Великов
от гр.Ген.Тошево, по реда на § 27 от ПЗР
на Закона за собствеността.

С договор №196/02.05.2007г. имота е
продаден на "Кей Оуенс илектрикал"
ЕООД гр.Варна, чрез пълномощника
адв.Емилия Огнянова Томова гр.Варна по
реда на ЗОС.
улица О.К.83 С договор №123/28.03.2007г. имота е
О.К.84, УПИ №ХІІ- продаден на Стоянка Русева Христова от
325, УПИ №ХІ,
гр.Варна, по реда на ЗОС.
УПИ №Х

IX

III-1170

улица " Патриарх С договор №075/01.03.2007г. имота е
Евтимий " улица " продаден на Иван Райков Иванов и
П. Войвода ",
Никола Райков Иванов от гр.Ген. Тошево.
УПИ №ІХ-720,
УПИ №ХХІХ1185, УПИ
№ХХХІІ-1186.

000077

имоти: №000076,
№000129,
№000131,
№022016,
№000080

000083

имоти: №000099,
№000084,
№023022

000092

имоти: №085001,
№000050,
№000047,
№048045

000094

имоти: №000049,
№000052,
№048036,
№048045

013002

имоти: №000192,
№013001,
№000107,
№000092,
№015066,
№015067,
№015068,
№015069

000029

имоти: №000026,
№000032,
№000065

010012

имоти: №000005,
№000003

000080

имоти: №015051,
№015052,
№015050,
№015032,
№000082,
№016037,
№016036,
№016035…

000112

имоти: №000097,
№024001

000170

имоти: №000132,
№000139,
№000138,
№000136,
№136104,
№136105,
№000138,
№000134…

С договор №50/06.03.2015г., имотът е
продаден на "Птици Василево" ЕООД,
представлявано от Огнян Василев
Василев.

VI , X

027008

имоти: №000141,
№027025,
№027010,
№000139

028009

имоти: №028020,
№028011,
№028017,
№000141,
№000139

103016

имоти: №000034,
№000035,
№000053,
№000038,
№000036

улица О.К.35 О.К.133, улица
О.К.137 - О.К.135,
УПИ №ІV, УПИ
№V, УПИ №VІІ

С договор №151/23.04.07г. имотът е
продаден на "Стени56" ЕООД гр. Добрич,
представлявано от собственика - Сийка
Георгиева Коларова от с. Житенпо реда
на ЗОС

при съседи:
С договор №010/21.01.08г. имотът е
улица "Втора",
продаден на Борислав Атанасов Тачев от
улица "Първа" и гр Балчик по реда на ЗОС
улица, Велико
Георгиев
Василев и от две
страни общинско
VII- 408

улица О.К.40Б О.К.75, улица
О.Т.71А - О.Т.71,
УПИ №ХІІ, УПИ
№ХІ-410, УПИ
№ІХ-409

XII

улица О.К.40Б - С договор №611/29,08,07г. имотът е
О.К.52Б, улица
продаден на "Братя Алексиеви"ООД
О.Т.71А с.Красен по реда на ЗОС
О.Т.52Б, улица
О.К.71А - О.К.71,
УПИ №VІІ-408

VII-572

улица О.К.72 О.К.70, УПИ
№VІІІ, УПИ №V569, УПИ №ІХ570, УПИ №VІ571
улица О.К.50 О.К.71А, улица
О.К.50 - О.К.52,
улица О.К.52 О.К.71А
улица О.К.76А О.К.22, улица
О.К.22- О.К.23,
улица О.К.23 О.К.23А, УПИ
№ІІІ-25

XVII

I-34

С договор № 125/29.03.07г. имотът е
продаден на Никола Атанасов Новаков
с.Спасово по реда на ЗОС

С договор №142/18.04.07г. имотът е
продаден на Борислав Атанасов Тачев от
гр.Балчик по реда на ЗОС

X-19

улица О.К.27 С договор №678/24.09.07г. имотът е
О.К.67 - О.К.28,
продаден на "ВАЙН"ООД гр.Варна по
УПИ №І-общ.,
реда на ЗОС
УПИ №ХV-общ.,
УПИ №ХІ-19,
УПИ №VІІ-19,
УПИ №VІ-19
улица О.К.27 С договор №677/24.09.07г. имотът е
О.К.67 - О.К.28,
продаден на "ВАЙН" ООД гр.Варна по
УПИ №Х-19, УПИ реда на ЗОС
№ІІ-19, УПИ №VІІ19
улица О.К.67 С договор №675/24.09.07г. имотът е
О.К.28, УПИ №ХІ- продаден на "ВАЙН"ООД гр.Варна по
19, УПИ №ХІІреда на ЗОС
общ., УПИ №ХІІІ19, УПИ №ХІV19, УПИ №VІІІ-19,
УПИ №VІІ-19

XI-19

II-19

XII

улица О.К.67 О.К.28, улица
О.К.28 - О.К.31,
УПИ №ІІ-19, УПИ
№ХІІІ-19
улица О.К.28 О.К.31, УПИ №ІІ19, УПИ №ХІІобщ., УПИ №ХІV19
улица О.К.28 О.К.31, УПИ №ІІ19, УПИ №ХІІІ19., УПИ №VІІІ-19

XIII-19

XIV-19

XI-37

XI-67

С договор №676/24.09.07г. имотът е
продаден на "ВАЙН"ООД гр.Варна по
реда на ЗОС

С договор №679/24.09.07г. имотът е
продаден на "ВАЙН"ООДгр.Варна по реда
на ЗОС

С договор №680/24.09.07г. имотът е
продаден на "ВАЙН"ООД гр.Варна по
реда на ЗОС

улица О.К.25 О.К.31, улица
О.К.31 - О.К.32,
УПИ №ІХ-36,
УПИ №ХІІ-общ.
024055

имоти: №000112,
№024056,
№024035,
№024034,
№000097

024056

имоти: №024055,
№000112,
№000097,
№000111,
№024002,
№024040,
№024039,
№024038…
улица О.К.23 С договор №129/04.04.2007г. имота е
О.К.24, УПИ №Х- продаден на Димо Димитров Минов от
общ., УПИ №ІХ- гр.Добрич по реда на ЗОС.
66, УПИ №VІІІ-68,
УПИ №VІ-71,
УПИ №ХІІ-71,
УПИ №ХІІІ-общ.

XIII-45

улица О.К.52 С договор №136/13.04.2007г. имота е
О.К.53, УПИ
продаден на Татяна Василева Георгиева
№ХІV-общ., УПИ от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС
№ХІХ-47, УПИ
№ІІ-45, УПИ №ІІІ45, УПИ №ХІІ-45

V

улица О.К.9А О.К.10А, улица
О.К.9А - О.К.5А,
УПИ №VІ

VI

улица О.К.9А С договор №098/24.03.2008г. имота е
О.К.5А, УПИ №V, продаден на "Братя Алексиеви" ООД
УПИ №VІІ
с.Красен, чрез Генчо Иванов Алексиев от
гр.Добрич по реда на ЗОС.

VII

улица О.К.9А О.К.5А, УПИ
№VІ, УПИ №VІІІ

С договор №099/24.03.2008г. имота е
продаден на "Братя Алексиеви" ООД
с.Красен, чрез Генчо Иванов Алексиев от
гр.Добрич по реда на ЗОС.

VIII

улица О.К.9А О.К.5А, УПИ
№VІІ, Общинска
мера

С договор №100/24.03.2008г. имота е
продаден на "Братя Алексиеви" ООД
с.Красен, чрез Генчо Иванов Алексиев от
гр.Добрич по реда на ЗОС.

С договор №094/24.03.2008г. имота е
продаден на "Братя Алексиеви" ООД
с.Красен, чрез Генчо Иванов Алексиев от
гр.Добрич по реда на ЗОС.

000419

имоти: №000418,
№000299,
№000157

000569

имоти: №000267,
№000299

048010

имоти: №000034, Имотът е продаден с договор
№000050,
№174/06.06.2013г. на Веселин Илиев
№000047,
Николив
№048007

016043

имоти: №016057, С дог.№ 81/11.04.2014г., имотът е
№016067,
продаден на Йордан Георгиев Балабанов
№000191,
от гр.Ген.Тошево.
№000017

021198

имоти: №000079,
№000022

159008

имоти: №159009,
№000260,
№159007,
№159017

159009

имоти: №159010,
№159011,
№000260,
№159008,
№159017

III-294

улица О.К.60 О.К.120, улица
О.К.120 - О.К.59,
улица О.К.59 О.К.118А, УПИ
№V-200, УПИ
№VІІІ-294

XVII-ОБЩ

улица О.К.52 С договор №616/03.09.07г. имота е
О.К.130 - О.К.37, продаден на Сашко Георгиев Ставрев от
УПИ №VІ-РПК,
с.Пчеларово по реда на ЗОС.
УПИ №ХVІІІ-общ.

XVIII

улица О.К.24 О.К.29, УПИ №VІІобщ., УПИ №Vобщ., УПИ №ХІVобщ., УПИ №ХVІІобщ.

VII

улица " Иван
Куманов ", УПИ
№VІ-общ., УПИ
№VІІІ-общ.

IV

улица О.К.30 О.К.37, улица
О.К.29 - О.К.30,
УПИ №ІІІ-82,
УПИ №V-98
улица О.К.21 О.К.35, УПИ
№ХVІІ-109, УПИ
№ІІ-108, УПИ
№ХV-107, УПИ
№VІ-120

XVI-120

2207

VIII-ОБЩ

IX - ОБЩ

X-ОБЩ

С договор №165/04.05.07г. имотът е
продаден на Дяко Николов Дяков от с.
Дъбовик по реда на §27 от ПЗР на ЗС

ПИ №2207, ПИ
№2103

С договор №807/12.12.07г. имотът е
продаден на "Анатомик" ЕООД,
гр.Ген.Тошево, собственик - Тодор
Василев Иванов от гр.Ген. Тошево

ПИ №2209, ПИ
№2103, ПИ
№2208, ПИ
№2106

С договор №806/12.12.07г. имотът е
продаден на ЕТ "Петър Станчев
Джуниеър" гр.ГенТошево, собственик Петър Станчев Петров от гр.Ген Тошево,
по реда на ЗОС
С договор №727/08.10.07г. имотът е
продаден на Людмил Николов Георгиев от
гр. Добрич по реда на ЗОС

улица О.К.3 О.К.4, улица
О.К.4 - О.К.5,
УПИ №І-2, УПИ
№ІІ-3, УПИ №V5, УПИ №VІ-4,
УПИ №ІХ-общ.
улица О.К.3 С договор №726/08.10.2007г. имотът е
О.К.4, улица
продаден на Людмил Николов Георгиев
О.К.4 - О.К.5,
от гр.Добрич по реда на ЗОС
УПИ №VІІІ-общ.,
УПИ №VІ-4, УПИ
№VІІ-124.
улица О.К.5 О.К.26, улица
О.К.5 - О.К.6,
УПИ №І-общ.,
УПИ №VІ-общ.

V-106

улица О.К.5 О.К.6, УПИ №ІV106, УПИ №ІІІобщ., УПИ №VІобщ.

IV-106

улица О.К.5 О.К.6 - О.К.7А,
улица О.К.7А О.К.26, УПИ №V106

XI-310

улица
"Тополите", УПИ
№ХІІ-311, УПИ
№VІІІ-324, УПИ
№Х-309

XXV-500

улица О.К.86 О.К.158, УПИ
№ХІV-476, УПИ
№ХІ-474, УПИ
№VІІІ-501
улица О.К.46 С договор №003/07.01.08г. имотът е
О.К.76, улица
продаден на Валентин Цеков Минчев от
О.К.76 - О.К.48,
гр. Балчикпо реда на ЗОС
улица О.К.46 О.К.47, УПИ №ІІ.

I

II

улица О.К.76 С договор №002/07.01.08г. имотът е
О.К.48, улица
продаден на Валентин Цеков Минчев от
О.К.46 - О.К.47,
гр.Балчик по реда на ЗОС
УПИ №І, УПИ
№ІІІ.
улица О.К.76 О.К.48, улица
О.К.46 - О.К.47,
улица О.К.47 О.К.48, УПИ №ІІ.

III

I

улица О.К.212 О.К.142, УПИ
№ІІІ-общ.

С договор №101/24.03.08г. имотът е
продаден на Марчо Стефанов Атанасов
от гр. Ген.Тошево по реда на ЗОС

000053

имоти: №000054,
№000051,
№000048,
№000052,
№021005

Със заповед №850/13.08.07г. имотът е
отписан от актовата книга за недвижимите
имоти, собственост на наследниците на
Иван Колев Пеев

000310

имоти: №000309,
№000313,
№000312,
№000311,
№000307,
№000378

Със заповед №849/13.08.07г. имотът е
отписан от актовата книга за недвижими
имоти, собственоет на наследниците на
Иван Стефанов Иванов

056038

имоти: №000178, Със заповед №666/03.07.07г. имотът е
№000130
отписан от актовата книга за недвижимите
имоти, собственост на Стоян Христов
Николов

XIV,XV,XVI

улица О.К.135 О.К.134 - О.К.136,
улица О.К.136 О.К.136А О.К.137.

VII

улица О.К.53 О.К.92, улица
О.К.91 - О.К.92,
улица О.К.54 О.К.91, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№І-52.
улица О.К.1 О.К.25, улица
О.К.1 - О.К.4,
УПИ №ІІ-9, УПИ
№ХХІІ-12.
улица О.К.1 О.К.4, УПИ №І-9,
УПИ №ІІІ-9, УПИ
№ХХІІ-12.

I-9

II-9

С договор №477/06.08.07г. имотът е
продаден на наследниците на Демир
Кънев Димитров б.ж. на с.Василево по
реда на §27 от ПЗР на Закона за
собствеността

С договор №660/15.09.07г. имотът е
продаден на "ЕВРО КАРГО"ЕООД
гр.Добрич по реда на ЗОС

III-9

улица О.К.1 С договор №657/15.09.07г. имотът е
О.К.4, УПИ №ІІ-9, продаден на "ЕВРОКАРГО"ЕООД
УПИ №ХХІІ-12,
гр.Добрич по реда на ЗОС
УПИ №ІV-10.

IV-10

улица О.К.1 О.К.4, УПИ №ІІІ9, УПИ №V-10,
УПИ №VІІ-11.

V-10

улица О.К.1 С договор №663/15.09.07г. имотът е
О.К.4, УПИ №ІV- продаден на "ЕВРО
10, УПИ №VІ-10, КАРГО"ЕООДгр.Добрич по реда на ЗОС
УПИ №VІІ-11.

VI-10

улица О.К.1 С договор №656/15.09.07г. имотът е
О.К.4, улица
продаден на "ЕВРОКАРГО"ЕООД
О.К.4 - О.К.24,
гр.Добрич по реда на ЗОС
УПИ №V-10, УПИ
№VІІ-11.
улица О.К.25 О.К.24, УПИ
№ХVІ-17, УПИ
№ХVІІ-16, УПИ
№ХІV-18
улица О.К.1 С договор №658/15.09.07г. имотът е
О.К.25, УПИ №ХХ- продаден на "ЕВРОКАРГО"ЕООД
13, УПИ №Х-14, гр.Добрич по реда на ЗОС
УПИ №ХVІІІ-16

XV-17

XIX-13

XX-13

XII-345...

улица О.К.1 О.К.25, УПИ
№ХХІ-12, УПИ
№ІХ-14, УПИ
№ХІХ-13
улица О.К.80 О.К.79А, улица
О.К.78А -О.К.79А,
УПИ №ІV-345,
УПИ №VІ-346.

С договор №664/15.09.07г. имотът е
продаден на "ЕВРОКАРГО"ЕООД
гр.Добричпо реда на ЗОС

С договор №661/15.09.07г. имотът е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД
гр.Добричпо реда на ЗОС

С договор №300/02.07.2007г. имотът е
продаден на "Европа Кънсръкшън Енд
Реновейшън" ООД с.Чернооково с
управител Кристин Карол Робъртс,
поданик на Обединено Кралство
Великобритания и Северна Ирландия по
реда на ЗОС

I-УЧИЛИЩЕ

XIV-73

XIII-74

III

I

IX

VII

200002

имоти: №045002,
№000188,
№000199,
№000508,
№000207,
№200001,
№000207

165020

имоти: №000273,
№165021,
№000272

165021

имоти: №165020, С договор №129/02.04.2008г. имота е
№000273,
продаден на Пеньо Димов Петков от
№165022,
с.Кардам по реда на ЗОС.
№000272

165022

имоти: №165021, С договор №130/02.04.2008г. имота е
№000273,
продаден на Георги Георгиев Султанов от
№165003,
с.Кардам по реда на ЗОС.
№165004,
№000272
улица О.К.31 О.К.32, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№ІV-60, УПИ
№VІІ-общ., УПИ
№ІІІ-63.
улица "Д.
Дебелянов ",
УПИ №ХІ-72,
УПИ №ХІІ-75,
УПИ №ХІІІ-74
улица "Д.
Дебелянов ",
улица "Ангел
Кънчев", УПИ
№ХІV-73, УПИ
№ХІІ-75.
улица О.К.46 О.К.47, улица
О.К.46 - О.К.76,
улица О.К.76 О.К.48, улица
О.К.47 - О.К.48,
УПИ №ІІ.
улица О.К.28 О.К.25, улица
О.К.25 - О.К.28 О.К.51, улица
О.К.26 - О.К.27 О.К.51.
улица О.К.22 О.К.5А - О.К.5,
УПИ №VІІІ

улица О.К.22 О.К.5А, УПИ
№VІІІ, УПИ №VІ

С договор №693/28.09.2007г. имота е
продаден на Деспина Дънкова Панчева от
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС.

С договор №177/07.05.2008г. имота е
продаден на Станка Г.Иванова от
гр.Ген.Тошево, Димитра Г.Сивриева от
с.Кардам, Анка Г.Иванова от
гр.Ген.Тошево, по реда на § 27 от ПЗР на
ЗОС.
Договор за продажба №356/14.12.20011г.
Купувач: Станка Георгиева Йорданова от
гр.Ген.Тошево, Вълчо Йорданов Вълчев гр.Добрич, Гинка Йорданова Милкова гр.Варна.
С договор №813/14.12.2007г. имота е
продаден на Вичо Костадинов Великов от
гр.Добрич по реда на ЗОС.

С договор №662/15.09.2007г. имота е
продаден на "ЕВРО КАРГО" ЕООД
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

Митю Колев
С договор №008/15.01.2008г. имота е
Тошев, държавно продаден на Валентин Цеков Митев от
и от четири
гр.Балчик, по реда на ЗОС.
страни улици
XIV

улица "3-ти Март,
улица "В.
Априлов" УПИ
№І, УПИ №ІІ

I-4

улица О.К.2 О.К.3, улица
О.К.2 - О.К.23,
УПИ №ІІ-15, УПИ
№ХІV-5.
улица О.К.2 О.К.3, улица
О.К.3 - О.К.19,
УПИ №ІІ-15, УПИ
№ІV-15

III-15

IV-15

улица О.К.3 О.К.19 - О.К.26,
УПИ №ІІ-15, УПИ
№ІІІ-15, УПИ №V14, УПИ №ХІV-5

V-14

улица О.К.3 О.К.19 - О.К.26,
УПИ №ІV-15,
УПИ №VІ-13,
УПИ №ХІІІ-6,
УПИ №ХІV-5
улица О.К.2 О.К.23, УПИ
№ХІІІ-6, УПИ
№VІ-13, УПИ
№ХІ-8
улица О.К.3 О.К.19 - О.К.26,
УПИ №VІ-13,
УПИ №VІІІ-11,
УПИ №ІХ-10,
УПИ №ХІ-8
улица О.К.3 О.К.19 - О.К.26,
улица О.К.24 О.К.26, УПИ №VІІ12, УПИ №ІХ-10

XII-7

VII-12

VIII-11

IX-10

X-9

улица О.К.24 О.К.26, УПИ
№VІІІ-11, УПИ
№Х-9, УПИ №ХІ8, УПИ VІІ-12
улица О.К.23 О.К.22, улица
О.К.22 - О.К.24,
улица О.К.24 О.К.26, УПИ №ХІ8, УПИ №ІХ-10

С договор №225/06.06.2007г. имота е
продаден на Йорданка Д.Вълкова, Ивайло
В.Иванов и Мартин Васков Иванов,
нацалници на Васко Иванов Вълков по
реда на § 27 от Закона за собствеността.

VI-13

XI-8

XIV-5

IV-75

XVII-684

VII-37

VII-ОБЩ

улица О.К.3 О.К.19 - О.К.26,
УПИ №VІІ-12,
УПИ №ХІІ-7, УПИ
№V-14
улица О.К.2 О.К.23, УПИ №ХІІ7, УПИ №VІІ-12,
УПИ №ІХ-10,
УПИ №Х-9
улица О.К.2 О.К.23, УПИ №І4, УПИ №ІІ-15,
УПИ №ІV-15,
УПИ №V-14, УПИ
№ХІІІ-6
улица О.К.9 С договор №527/26.11.2008г. имота е
О.К.10, УПИ №ІІІ- продаден на началници на Реджеб
74, УПИ №V-76
Аптулов Мехмедов и началници на
Абейдин Аптулов Мехмедов, по реда на
ЗОС.
улица "Марица",
УПИ №ХVІІІ-685,
УПИ №ІІІ-673,
УПИ №ХІІІ-680,
УПИ №ХVІ-683
улица О.К.6 О.К.24 - О.К.23,
УПИ №VІ-38,
УПИ №ХІV-35,
УПИ №Х-37, УПИ
№VІІІ-37
улица О.К.20А О.К.20, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№І-общ.

IX-127

улица О.К.70А О.К.19, УПИ
№VІІІ-127, УПИ
№Х-общ.

I-30

улица О.К.29 О.К.28, улица
О.К.29 - О.К.61,
УПИ №ІІ-30, УПИ
№VІ-31
улица О.К.29 О.К.28, УПИ №І30, УПИ №ІІІ-28,
УПИ №VІ-31

II-30

XIV-132

XV-132

улица О.К.31 О.К.52А, УПИ
№ХІ-113, УПИ
№ХІІІ-131, УПИ
№ХV-132, УПИ
№ХVІІІ-133
улица О.К.52А О.К.51А, УПИ
№ХVІІІ-133, УПИ
№ХІV-132, УПИ
№ХVІ-131, УПИ
№ХVІІ-134

XVIII-133

улица О.К.52А - С договор №431/17.07.2007г. имота е
О.К.51А, улица
продаден на Станка Маринова Петрова от
О.К.31 - О.К.52А, гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
УПИ №ХІV-132,
УПИ №ХV-132

I-271

улица О.К.26 О.К.71, УПИ
№VІІІ-271, УПИ
№ХІ-271, УПИ
№ХІV-271, УПИ
№ІІ-271.
улица О.К.26 О.К.71, УПИ №І271, УПИ №ХІV271, УПИ №ХV271, УПИ №ІІІ271
улица О.К.26 О.К.71, УПИ №ІІ271, УПИ №ХV271, УПИ №ХVІ271, УПИ №ІV271
улица О.К.26 О.К.71, УПИ №ІІІ271, УПИ №ХVІ271, УПИ №ХVІІ271, УПИ №VІ127, УПИ №Vобщ.
улица О.К.26 О.К.71, УПИ №ІХ271, УПИ №Х271, УПИ №ХІ271, УПИ №І-271

II-271

III-271

IV-271

VIII-271

IX-271

улица О.К.26 О.К.71, улица
О.К.26 - О.К.20А,
УПИ №Х-271

X-271

улица О.К.26 С договор №360/28.10.2014г., имотът е
О.К.20А, УПИ
продаден на Диян Георгиев Петров от
№ІХ-271, УПИ
гр.Добрич.
№ХІ-271, УПИ
№VІІІ-271
улица О.К.26 С договор №657/17.08.2015г.,имотът е
О.К.20А, УПИ №Х- продаден на София Георгиева Колева,
271, УПИ №ХІІс.Преселенци; Йордан Петров
271, УПИ №ХІІІ- Йорданов,гр.Добрич; Калинка Петрова
271, УПИ №ХІV- Костадинова,гр.Добрич-тримата като
271, УПИ №І-271, наследници на Петър Йорданов КолевУПИ №VІІІ-271
б.ж.на с. Преселенци.

XI-271

XII-271

XIII-271

улица О.К.26 О.К.20А, улица
О.К.20А О.К.70А, УПИ
№ХІ-271, УПИ
№ХІІІ-271
улица О.К.20А О.К.70А, УПИ
№ХІV-271, УПИ
№ХІ-271, УПИ
№ХІІ-271

С договор № АО -16-1995 от 30.06.1995
имотът е продаден на Георги Петров
Михайлов по реда на ЗОС

XIV-271

XV-271

XVII-271

I-УЧИЛИЩЕ

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

VII-ОБЩ

улица О.К.20А О.К.70А, УПИ
№ХІ-271, УПИ
№ХІІІ-271, УПИ
№ХV-271, УПИ
№ІІ-271, УПИ №І271
улица О.К.20А О.К.70А, УПИ
№ХVІ-271, УПИ
№ІІІ-271, УПИ
№ІІ-271, УПИ
№ХІV-271
улица О.К.20А О.К.70А, УПИ
№VІІ-127, УПИ
№VІ-127, УПИ
№ІV-271, УПИ
№ХVІ-271
улица О.К.18 О.К.49, улица
О.К.18 - О.К.17 О.К.6, УПИ №ІІобщ.,163, УПИ
№ХІV-76, УПИ
№ХV-76, УПИ
№ХVІ-общ., УПИ
№ХVІІІ-77
улица О.К.18 О.К.17 - О.К.6,
УПИ №І-у-ще,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №ХІІІ-75
улица О.К.18 О.К.17 - О.К.6,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №ІV-общ.,
УПИ №ХІІ-75
улица О.К.18 О.К.17 - О.К.6,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №V-общ.,
УПИ №VІІ-общ.,
УПИ №VІІІ-общ.,
УПИ №ХІ-75.
улица О.К.18 О.К.17 - О.К.6,
УПИ №ІV-общ.,
УПИ №VІ-общ.,
УПИ №VІІ-общ.
улица О.К.17 О.К.6, улица
О.К.6 - О.К.7,
УПИ №V-общ.,
УПИ №VІІ-общ.
улица О.К.6 О.К.7, УПИ №Vобщ., УПИ №VІобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ №VІІІобщ.

VIII-ОБЩ

улица О.К.6 О.К.7, УПИ №VІІобщ., УПИ №ІХ73, УПИ №Х-73,
УПИ №ХІ-75,
УПИ №ІV-общ.

XVI-ОБЩ

улица О.К.43 О.К.12, УПИ
№ХVІІ, УПИ
№ХVІІІ-77, УПИ
№І и УПИ №ХV76,
ул."Опълченска",
УПИ №ІV, УПИ
№VІІ, вътрешно
кв.улица ОК 148147 и УПИ №ІІ

С договор №567/08.08.2007г. имота е
продаден на Димо Василев Димитров от
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

I-866

ул."Иван Вазов",
ул."Хр.Минчев",
УПИ №ІІ-865 и
УПИ №ХХІ-2001

С договор №486/08.08.2007г. имота е
продаден на наследниците на Петър
Иванов Цонов - б.ж. на гр.Ген.Тошево, по
реда на ЗОС.

XI-101

улица О.К.9 О.К.9А, УПИ
№ХХІІІ-100, УПИ
№ХVІ-99, УПИ
№ІІ-99 и УПИ
№ХІІ-102,
улица О.К.21 О.К.2, улица
О.К.2 - О.К.16,
УПИ №ХІІІ и УПИ
№ХІV

С договор №401/02.07.2007г. имота е
продаден на Румен Митков Йорданов от
с.Василево по реда на § 27 ал.1, § 27 ал.2
от ПЗР на ЗИД на ЗОС.

XVII

XV

II

XI-270

VIII

VІІІ-167

IX-168

С договор №681/24.09.07г. имота е
продаден на Нотариус Снежина
Стефанова Желева от гр.Добрич, по реда
на ЗОС.

Със Заповед №893/21.08.2007г.имота да
се отпише от актовата книга за
недвижими имоти, с който е обезценен
Дженко Стойков Владев за отнетите му
дворно място и къща по регулация за
булевард, улица.
улица О.К.20 С договор №838/28.12.2007г. вп.под №87,
О.К.19, УПИ
т,I, вх.рег.№424/02.02.2009г. по реда на
№ІІІ, УПИ №ХХІ и ЗОС е продаден на Милена Стоянова
УПИ №І
Христова от гр.Каварна и Светла
Стоянова Димитрова от гр.Варна.
улица О.К.26 О.К.71А, УПИ
№Х-270, УПИ
№ХІІІ и УПИ №ХІІ270
улица О.К.61 С договор №839/28.12.2007г. имота е
О.К.62, УПИ
продаден на Цветанка Маринова Дикова
№ІХ, УПИ №VІІ и от гр.Варна и Станка Маринова Златева
УПИ №V
от гр.Добрич, по реда на чл.35 ал.2 от
ЗОС.
ул."Цар Калоян", С договор №620/03.09.2007г. имота е
УПИ №ІХ-168,
продаден на Йордан Михайлов Иванов от
УПИ №ХVІІІ-168 гр.Ген.Тошево по реда на § 27 от ПЗР на
и УПИ №VІІ-165 Закона за собствеността.

ул."Цар Калоян",
УПИ №Х-169,
УПИ №ХVІІІ-168
и УПИ №VІІІ-167

С договор №833/19.12.2007г. имота е
продаден на Михаил Йорданов Михайлов
от с.Петлешково по реда на § 27 от ПЗР
на Закона за собствеността.

X-ОБЩ

II-ОБЩ

I-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

XI-ОБЩ

XIII-2092

II-ОБЩ

I-ОБЩ

улица О.К.12 О.К.13, улица
О.К.13 - О.К.9,
УПИ №VІІІ-40,
УПИ №ІХ-40
улица О.К.9 О.К.13, улица
О.К.4 - О.К.9,
УПИ №ІІІ-32
улица О.К.23 О.К.24, улица
О.К.24 - О.К.25,
УПИ №ІІ-15, УПИ
№ІV-15
улица О.К.26 О.К.28, улица
О.К.28 - О.К.29,
УПИ №VІ-общ.,
УПИ №ІV-14
улица О.К.26 О.К.28, улица
О.К.26 - О.К.27,
УПИ №V-общ.,
УПИ №VІІ-14
улица О.К.35 О.К.59, УПИ №ХІІобщ., УПИ №ХVобщ., УПИ №ХVІобщ., УПИ №Хобщ.
ул."Георги
С договор №088/20.03.2008г. имота е
Шивачев", УПИ
продаден на "Топливо" АД гр.София, чрез
№XII-2169, УПИ Неделчо Колев Гроздев, Директор на
№XI-2091, УПИ
"Топливо" АД - клон Варна по реда на
№XIV
ЗОС.
Иванка Николова
Цветкова,
Йордан Кондов
Йорданов, от две
страни улици

Паун Колев
Славов,
Костадин
Василев
Георгиев,
държавно място
и улица
Паун Колев
Славов, от две
страни дворни
места и улица
улица " Черно
Море ", УПИ №ІІІобщ., УПИ №ІХобщ., УПИ №Іком.жил.стр.

улица О.К.30 О.К.29, улица
О.К.30 - О.К.60,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №ІV-общ.

С договор №836/27.12.07г. имотът е
продаден на Михаил Тодоров Марков от
с.Средина по реда на ЗОС

С договор №011/21.01.2008г. имота е
продаден на Борислав Атанасов Тачев от
гр.Балчик, по реда на ЗОС.
С договор №455/03.08.2007г. имота е
продаден на Елена Лазарова Василева от
гр.Ген.Тошево, чрез пълномощника си
Ани Иванова Петрова от гр.Ген.Тошево,по
реда на § 27 ал.1, § 27 ал.2 от ПЗР на
ЗИС на Закона за собствеността..

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

VII-ОБЩ

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

X-ОБЩ

XI-ОБЩ

XII-ОБЩ

VII-59

IX-ОБЩ

улица О.К.30 О.К.29, улица
О.К.29 - О.К.61,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №І-общ.
улица О.К.29 О.К.61, УПИ №ІІобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ №ІVобщ.
улица О.К.30 О.К.60, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІобщ., УПИ №Vобщ.
улица О.К.30 О.К.60, УПИ №ІVобщ., УПИ №VІобщ., УПИ №VІІІобщ.
улица О.К.29 О.К.61, УПИ №VІІобщ., УПИ №Vобщ., УПИ №ІІІобщ.
улица О.К.29 О.К.61, УПИ №Хобщ., УПИ №VІІІобщ., УПИ №VІобщ.
улица О.К.30 О.К.60, УПИ №Vобщ., УПИ №VІІобщ., УПИ №ІХобщ.
улица О.К.30 О.К.31, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№Х-общ., УПИ
№ХІІ-общ.
улица О.К.29 О.К.32, УПИ №ХІобщ., УПИ №ІХобщ., УПИ №VІІобщ.
улица О.К.29 О.К.32, УПИ
№ХІV-48, УПИ
№ХІІ-общ., УПИ
№Х-общ.
улица О.К.30 О.К.31, УПИ №ІХобщ., УПИ №ХІобщ., УПИ №ХІІІ47
улица О.К.30 С договор №650/12.09.2007г. имота е
О.К.31, УПИ №VІ- продаден на Марийка Христова Йовчева
59, УПИ №ІV-60, от с.Василево, по реда на чл.35 ал.2 от
УПИ №VІІІ-56,
ЗОС.
УПИ №ХІ-58,
УПИ №ХІІ-58.
улица О.К.54 О.К.29, УПИ №Хобщ., УПИ №ХІІобщ.

XII-ОБЩ

улица О.К.54 О.К.29, УПИ №ІХобщ., УПИ №ХІ-2,
УПИ №ХІІІ-общ.

XIII-ОБЩ

улица О.К.54 О.К.29, УПИ №ХІІобщ., УПИ №ХІVобщ., УПИ №ХVІобщ.
улица О.К.55 О.К.28, УПИ №ХІ2, УПИ №ХVобщ., УПИ №ХІІІобщ.
улица О.К.55 О.К.28, УПИ
№ХІV-общ., УПИ
№ХХ, УПИ №ХІХ,
УПИ №ХVІ

XIV-ОБЩ

XV-ОБЩ

XVI-ОБЩ

XVII

XVIII

XIX

XX

XIX-ОБЩ

XVII-194

X-ОБЩ

улица О.К.54 О.К.29, УПИ
№ХІІІ-общ., УПИ
№ХV-общ., УПИ
№ХVІІ, УПИ
№ХVІІІ
улица О.К.54 О.К.29, улица
О.К.29 - О.К.28,
УПИ №ХVІ, УПИ
№ХVІІІ
улица О.К.29 О.К.28, УПИ
№ХVІІ, УПИ
№ХVІ, УПИ №ХІХ
улица О.К.29 О.К.28, УПИ
№ХVІІІ, УПИ
№ХV-общ., УПИ
№ХХ
улица О.К.29 О.К.28, улица
О.К.28 - О.К.55,
УПИ №ХV-общ.,
УПИ №ХІХ
улица
"Г.С.Раковски",
УПИ №ХХуч.общежтие и
УПИ №ІІ-1057
улица "В.
Ангелов", УПИ
№ХVІІІ-193, УПИ
№ІІ-199, УПИ
№ІІІ-940, УПИ
№ХVІ-195
улица О.К.63 О.К.64,УПИ №ІХ97, УПИ №ХІобщ., УПИ №ХІІобщ.

С договор №730/08.10.2007г. имота е
продаден на ЕТ "Радка Стоева - ИППСП"
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.

С договор №568/08.08.2007г. имота е
продаден на Иванка Илиева Измирлиева
от гр.Балчик, по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността.

С договор №030/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград по реда на ЗОС.

XI-ОБЩ

улица О.К.63 О.К.64, улица
О.К.64 - О.К.66,
УПИ №ІХ-97

С договор №028/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград по реда на ЗОС.

XII-ОБЩ

улица О.К.63 О.К.64, УПИ №ІХ97, УПИ №Хобщ., УПИ №ХІІІ63
улица О.К.60 О.К.61, улица
О.К.59 - О.К.60,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №ХІ-общ.
улица О.К.60 О.К.61, улица
О.К.61 - О.К.62,
УПИ №І-общ.,
УПИ №ХІ-общ.,
УПИ №ІІІ-общ.
улица О.К.61 О.К.62, УПИ №ІІобщ., УПИ №ХІобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ №VІобщ.
улица О.К.60 О.К.59, УПИ №V132, УПИ №ІІІобщ., УПИ №ХІобщ.
улица О.К.61 О.К.62, УПИ №VІобщ., УПИ №V132, УПИ №VІІІ131, УПИ №Х129.
улица О.К.60 О.К.59, УПИ №ІVобщ., УПИ №ІІІобщ., УПИ №ІІобщ., УПИ №Іобщ.
улица О.К.64 О.К.65, улица
О.К.64 - О.К.66,
улица О.К.65 О.К.74, УПИ №ІІобщ.
улица О.К.64 О.К.66, улица
О.К.65 - О.К.74,
УПИ №І-общ.,
УПИ №ІІІ-общ.
улица О.К.64 О.К.66, улица
О.К.65 - О.К.74,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №ІV-общ.
улица О.К.64 О.К.66, улица
О.К.65 - О.К.74,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №V-общ.

С договор №029/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград по реда на ЗОС.

I-ОБЩ

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

VII-ОБЩ

XI-ОБЩ

I-ОБЩ

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

С договор №023/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

С договор №022/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград по реда на ЗОС.

С договор №021/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград по реда на ЗОС.

С договор №020/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград по реда на ЗОС.

С договор №318/11.08.2008г. имота е
продаден на Тодор Куртев Йорданов от
гр.Сливен, по реда на ЗОС.

С договор №032/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

С договор №027/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

С договор №051/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

С договор №026/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

С договор №025/21.01.2008г имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

V-ОБЩ

улица О.К.64 О.К.66 - О.К.75,
улица О.К.65 О.К.74, УПИ №ІVобщ., УПИ №VІобщ.
улица О.К.64 О.К.66 - О.К.75,
улица О.К.65 О.К.74, УПИ №ХІобщ., УПИ №VІІІобщ.
улица О.К.64 О.К.66 - О.К.75,
улица О.К.65 О.К.74, УПИ №ІХ72, УПИ №VІІобщ.
улица О.К.23 О.К.24, УПИ №Хобщ., УПИ №ІХ66, УПИ №VІІІ-68,
УПИ №VІ-71,
УПИ №ХІІ-71,
УПИ №ХІІІ-общ.

VII-ОБЩ

VIII-ОБЩ

XI-67

VII-ОБЩ

С договор №313/11.08.2008г имота е
продаден на Красимир Иванов Панайотов
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.

С договор №382/12.09.2008г имота е
продаден на Красимир Иванов Панайотов
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.

С договор №485/08.08.2007г имота е
продаден на Мико Димитров Миков от
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

064037

имоти: №064036,
№000062,
№064038,
№000065,

064038

имоти: №064037,
№000062,
№064030,
№000065

021025

имоти: №021026, Със Заповед №556/29.05.2008г. имота е
№000022,
отписан от актовата книга за недвижими
№000079
имоти, собственост на н-ците на Атанас
Георгиев Илиев.
имоти: №000215, Със Заповед №1199/25.10.2007г. имота е
№138381,
отписан от актовата книга за недвижими
№000214,
имоти, собственост на н-ците на Стоян
№000104
Колев Калъчев.

138378

VIII-1818

С договор №024/21.01.2008г имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

улица "Д.
Полянов", УПИ
№ІХ-1819, УПИ
№ХVІ-1457, УПИ
№ХХІІ-635, УПИ
№VІІ-1817
улица О.К.65 О.К.98, УПИ
№VІІІ-203, УПИ
№ХІ-203, УПИ
№V-202, УПИ
№VІ-202

С договор №569/09.08.2007г. имота е
продаден на н-ците на Желко Стойчев
Няголов, б.ж. на гр.Ген.Тошево, по реда
на ЗОС.

Със заповед №893/02.09.2008г. се
отписват 750кв.м. и се предоставят на
наследници на Илия Йорданов Пеев

IV-563

УПИ №ІV-563,
кв. 45 по ПУП на
с. Кардам

V-554

улица "Шипка",
улица "Рила",
УПИ №VІ-555,
УПИ №ІV-563

VIII-557

улица "Пирин",
УПИ №ІХ-558,
УПИ №Х-559,
УПИ №ІІ-561,
УПИ №VІІ-556

VII-556

улица "Пирин",
УПИ №VІІІ-557,
УПИ №ІІ-261,
УПИ №ІІІ-562,
УПИ №VІ-555
улица "Пирин",
улица "Рила",
УПИ №VІІ-556,
УПИ №ІІІ-562,
УПИ №ІV-563,
УПИ №V-554
улица О.К.35 О.К.37, УПИ
№ХІV-236, УПИ
№ХVІ-общ.

VI-555

XV-ОБЩ

С договор №364/24.04.2015г., имотът е
продаден на Мария Неделчева Неделчева
от с.Кардам,Димитър Василев Неделчев
от гр.Добрич и Татяна Василева
Георгиева от гр.Ген.Тошево.

С договор №601/22.08.2007г. имота е
продаден на Стефка Неделчева
Господинова от гр.Добрич, по реда на
ЗОС.

С договор №ИП-05-1452 от 17.05.1995г.
имота е продаден на Георги Стоянов
Георгиев.

XVI-ОБШ

улица О.К.35 С договор №ИП-05-3061 от 26.09.1995г.
О.К.37, УПИ №ХV- имота е изкупен от Иван Г Пейчев.
общ., УПИ №ХVІІобщ.

XVII-ОБЩ

улица О.К.35 О.К.37, УПИ
№ХVІ-общ., УПИ
№ХVІІІ-общ.

XVIII-ОБЩ

улица О.К.35 С договор №ИП-05-3466 от 10.11.1995г.
О.К.37 - О.К.60,
имота е продаден на Георги Георгиев
улица О.К.60 Пейчев по реда на ЗОС.
О.К.61, УПИ
№ХVІІ-общ.
улица О.К.35 О.К.37, УПИ №VІІ34, УПИ №ІХобщ.

VIII-34

IX-ОБЩ

улица О.К.35 О.К.37, УПИ
№VІІІ-34, УПИ
№Х-общ.

С договор №697/28.09.07г. имота е
продаден на Христо Симеонов Иванов от
с.Преселенци по реда на чл.35, ал.2 от
ЗОС.

X-ОБЩ

улица О.К.35 С договор от 28.12.1995г. имота е
О.К.37, УПИ №ІХ- продаден на Стоянка Г.Енчева, по реда на
общ., УПИ №ХІ- ЗОС.
237

XI-237

улица О.К.35 С договор от 1995г. имота е продаден на
О.К.37, УПИ №Х- Димитър Димитров Андреев.
общ., УПИ №ХІІобщ.

XII-ОБЩ

улица О.К.35 О.К.37, УПИ №ХІ237, УПИ №ХІІІобщ.

XI-ОБЩ

улица О.К.6 О.К.7, УПИ №V-3,
УПИ №VІІ-общ.,
УПИ №VІ-общ.

IV-105

улица О.К.9 С договор №435/20.10.2008г. имота е
О.К.12, УПИ №ІІІ- продаден на Тихомир Господинов
102, УПИ №ІІГосподинов от гр.Сливен, по реда на ЗОС.
102, УПИ №І-102,
УПИ №V-105

VI-ОБЩ

улица О.К.11 О.К.12, УПИ №V220, УПИ №ІVобщ., УПИ №VІІ186
улица О.К.38 О.К.39, УПИ №VІІ77, УПИ №ІV-73,
УПИ №V-74,75

VI-76

II-87

улица О.К.37 О.К.36, УПИ №ІІІ72, УПИ №ІV-73,
УПИ №VІІІ-87,
УПИ №І-87

VII-68

улица О.К.9 О.К.33, УПИ №VІ67

VI-67

улица О.К.9 О.К.33, УПИ №V48, УПИ №VІІ-68

V-48

улица О.К.8 О.К.9 - О.К.34,
УПИ №ІV-47,
УПИ №VІ-67

II-46

улица О.К.8 О.К.9, УПИ №VІІІ46

III-47

улица О.К.8 О.К.9, УПИ №VІІІ46, УПИ №ІV-47

IV-47

улица О.К.8 О.К.9, УПИ №ІІІ47, УПИ №V-48

Георги Иванов
Георгиев, Георги
Георгиев Иванов,
Никола Николов
Колев и две
страни улици

XII-ОБЩ

IV-ОБЩ

I-ОБЩ

Стоян Атанасов
Илиев, Съби
Йорданов
Топалов, Съби
Йорданов
Йорданов и
улица
улица О.К.54 О.К.54А, УПИ
№ХІ-111, УПИ
№Х-111, УПИ
№V-110, УПИ
№ІV-общ., УПИ
№ХІІІ-112
улица О.К.52 О.К.58А, УПИ
№ІІІ-113, УПИ
№ХІІІ-112, УПИ
№ХІІ-общ., УПИ
№V-110
улица О.К.46 О.К.47, улица
О.К.47 - О.К.48,
УПИ №ІІ-общ.

С договор №031/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

С договор №317/11.08.2008г. имота е
продаден на Тодор Куртев Йорданов от
гр.Сливен, по реда на ЗОС.

С договор №019/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

II-ОБЩ

улица О.К.46 О.К.47, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІобщ.

С договор №018/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

III-ОБЩ

улица О.К.46 С договор №017/21.01.2008г. имота е
О.К.47, УПИ №ІІ- продаден на Мариян Ал.Александров от
общ., УПИ №ІІІ- гр.Разград, по реда на ЗОС.
общ.

V-ОБЩ

улица О.К.28 С договор №016/21.01.2008г. имота е
О.К.29, УПИ №ІV- продаден на Мариян Ал.Александров от
11, УПИ №VІгр.Разград, по реда на ЗОС.
общ.

VI-ОБЩ

улица О.К.28 С договор №015/21.01.2008г. имота е
О.К.29, УПИ №V- продаден на Мариян Ал.Александров от
общ., УПИ №VІІ- гр.Разград, по реда на ЗОС.
общ.

VII-ОБЩ

улица О.К.28 С договор №014/21.01.2008г. имота е
О.К.29, УПИ №V- продаден на Мариян Ал.Александров от
общ., УПИ №VІІІ- гр.Разград, по реда на ЗОС.
общ.

VIII-ОБЩ

улица О.К.28 О.К.29, улица
О.К.28 - О.К.26,
УПИ №VІІ-общ.

II-33

улица О.К.11 О.К.15, УПИ №ІІІ34, УПИ №VІ-32,
УПИ №Хдет.градина
улица О.К.11 О.К.15, улица
О.К.14 - О.К.29,
УПИ №ІV-35,
УПИ №VІ-32,
УПИ №ІІ-33
улица О.К.14 О.К.29, УПИ №Хдет.градина, УПИ
№ІІ-33, УПИ №ІІІ34

III-34

VI-32

IV-35

XVI-59

V-126

улица О.К.14 О.К.29, улица
О.К.11 - О.К.15,
УПИ №V-36, УПИ
№ІІІ-34
улица О.К.27 О.К.28, улица
О.К.28 - О.К.29,
УПИ №ХV-42,
УПИ №ХVІІ-63
улица О.К.62 О.К.63, УПИ №ІV127, УПИ №VІ121, УПИ №VІІІ125

С договор №013/21.01.2008г. имота е
продаден на Мариян Ал.Александров от
гр.Разград, по реда на ЗОС.

С договор №80/19.11.2007г. имота е
продаден на "Марсиас Дрийм" ООД
гр.Ген.Тошево, ул."Н.Й.Вапцаров" 36, по
реда на § 27 от ПЗР на Закона за
собствеността.
С договор №381/12.09.2008г. имота е
продаден на Красимир Иванов Панайотов
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.

X-ОБЩ

улица О.К.25 О.К.26, УПИ №ХІ26, УПИ №ІV-25,
УПИ №ІХ-26

V-213

улица О.К.16 О.К.20, УПИ №ІІ212, УПИ №ІVткзс, УПИ №VІІткзс, УПИ №VІ216
улица О.К.36 О.К.48, УПИ
№ХІV-124, УПИ
№ХVІ-123, УПИ
№ХVІІІ-141
улица О.К.48 С договор №473/01.11.2008г. имота е
О.К.49, улица
продаден на Красимир Иванов Панайотов
О.К.49 - О.К.51,
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №І-общ.

XV-124

II-ОБЩ

III-ОБЩ

улица О.К.49 С договор №474/01.11.2008г. имота е
О.К.51, УПИ №ІV- продаден на Красимир Иванов Панайотов
общ., УПИ №ХІV- от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
общ., УПИ №ІІобщ.

IV-ОБЩ

улица О.К.49 С договор №470/01.11.2008г. имота е
О.К.51 - О.К.58,
продаден на Красимир Иванов Панайотов
УПИ №V-133,
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
УПИ №ХІІІ-общ.,
УПИ №ІІІ-общ.

VI-133

улица О.К.49 О.К.51 - О.К.58,
УПИ №VІІ-общ.,
УПИ №ХІ-133,
УПИ №V-133

X-133

улица О.К.48 С договор №253/28.08.2009г. имота е
О.К.59, УПИ №ХІ- продаден на "Космовик" ООД гр.Добрич.
133, УПИ №VІІ133, УПИ №ІХ133.

XI-133

улица О.К.48 С договор №260/28.08.2009г. имота е
О.К.59, УПИ №ХІІ- продаден на "Космовик" ООД гр.Добрич.
133, УПИ №VІ133, УПИ №Х133.

XIII-ОБЩ

улица О.К.48 С договор №254/28.08.2009г. имота е
О.К.59, УПИ
продаден на "Космовик" ООД гр.Добрич.
№ХІV-общ., УПИ
№ІV-общ., УПИ
№ХІІ-133.

XIV-ОБЩ

улица О.К.48 С договор №252/28.08.2009г. имота е
О.К.59, УПИ №І- продаден на "Космовик" ООД гр.Добрич.
общ., УПИ №ІІІобщ., УПИ №ХІІІобщ.

I-49

улица О.К.27 О.К.52 - О.К.28,
улица О.К.28 О.К.29, УПИ №VІ48, УПИ №ІІ-49

С договор №761/17.10.2007г. имота е
продаден на Никола Василев Николов от
с.Конаре, Гинка Василева от с.Василево,
Иванка и Керанка Василеви от гр.Варна и
Дойчо Василев Костадинов от гр.Варна,
по реда на § 27 от ПЗР на Закона за
собствеността.

I-120

улица О.К.25 О.К.27, улица
О.К.28 - О.К.227,
УПИ №ІІ-120,
УПИ №ХІ-118

С договор №728/08.10.2007г. имота е
продаден на Димитричка Стоянова
Христова от с.Преселенци, по реда на
чл.35 ал.2 от ЗОС.

II-120

улица О.К.25 О.К.27, УПИ №ХІ115, УПИ №ІІІ119, УПИ №Х118, УПИ №І-120

Заповед №РД-08-120/11.02.2009г. за
отписване - имотът е продаден с Договор
от 18.12.1995г. на Никола Василев
Николов от с.Преселенци.

XI-115

улица О.К.25 О.К.27, улица
О.К.24 - О.К.25,
УПИ №ІІІ-119,
УПИ №І-120
улица О.К.25 Договор за продажба по ЗОС
О.К.27, УПИ №ІІ- №070/29.04.09г., вп.под №11, том IV,
120
вх.рег.№2207/11.05.09г. в СВ при ГТРС.
Купувач: Никола Василев Николов от
с.Преселенци.

I-120

С договор №259/28.08.2009г. имота е
продаден на "Космовик" ООД гр.Добрич.

II-120

улица О.К.25 О.К.27, УПИ №І120, УПИ №ІІІ120.

III-120

улица О.К.25 Заповед №РД-08-120/11.02.2009г. за
О.К.27, УПИ №ІІ- отписване - имотът е закупен с н.а. №118,
120
том V, 14.06.1995г. от Никола Василев
Николов от с.Преселенци.

V-271

улица "Шипка",
УПИ №VІ-212,
УПИ №ІІІ-283,
УПИ №ІV-270

IV-210

улица О.К.62 С договор №320/11.08.2008г. имота е
О.К.75, УПИ №ІІІ- продаден на Иван Димитров Иванов от
209, УПИ №ІІ-201 с.Спасово по реда на § 27 от ПЗР на ЗС.

XII-ОБЩ

улица О.К.3 О.К.8, улица
О.К.3 - О.К.6,
УПИ №ХІІІчиталище.
улица О.К.65 О.К.45, УПИ
№ХІІІ-90, УПИ
№ХVІ-92.

XIV,,XV-19

Заповед №РД-08-120/11.02.09г. за
отписване - имотът е продаден с Договор
от 26.04.1995г. на Никола Василев
Николов от с.Преселенци.

С договор №742 от 17.10.2007г. имота е
продаден на Райчо Маринов Донев от
гр.Ген.Тошево, по реда на § 27 от ПЗР на
Закона за собствеността.

II-31

улица О.К.51 О.К.89 - О.К.90,
УПИ №І-31, УПИ
№ІІІ-32.

С договор №733/08.10.2007г. имота е
продаден на Георги Георгиев Неделчев от
с.Преселенци по реда на § 27 от ПЗР на
ЗС.

VI

улица О.К.25 О.К.27, улица
О.К.27 - О.К.34,
улица О.К.34 О.К.33, УПИ №Іздр. служ., УПИ
№ІІІ-113.

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

047015

имоти: №047012,
№047014,
№000100,
№047016

060002

имоти: №000097,
№000058,
№060030,
№060007,
№060009,
№060010

127031

имоти: №127030,
№127032,
№127008,
№127009,
№127015,
№127025,
№000086,
№126019…

VI-ОБЩ

улица О.К.5 О.К.6, УПИ №V106, УПИ №ІІІобщ., УПИ №Іобщ., УПИ №Хобщ.

III-ОБЩ

улица О.К.26 О.К.7А, УПИ №ІІобщ., УПИ №Іобщ., УПИ №VІобщ., УПИ №V106
улица О.К.5 О.К.26, УПИ №Хобщ., УПИ №VІобщ., УПИ №ІІобщ.

I-ОБЩ

II-ОБЩ

улица О.К.5 О.К.26, улица
О.К.26 - О.К.7А,
УПИ №І-общ.,
УПИ №ІІІ-общ.

XIII-312

улица О.К.66 О.К.65, УПИ
№ХІV-313, УПИ
№VІ-322 и УПИ
№ХІІ-311
улица О.К.29 О.К.32, УПИ №ІV80, УПИ №ХІІ-82
и УПИ №VІ-84

V-85

X-331

II-ОБЩ

III-ОБЩ

С договор №796/14.11.2007г. имота е
продаден на Стоянка Жекова Кирова и
Симеон Жеков Колев от гр.Девня, по
реда на § 27 от ПЗР на ЗС.
С договор №767/23.10.2007г. имота е
продаден на "ЕДИСФОРТ" ЕООД
гр.Варна, по реда на ЗОС.

улица "Дочо
С договор №769/30.10.2007г. имота е
Михайлов", УПИ продаден на Веселин Цонков Василев от
№ХІ-332, УПИ
гр.Ген.Тошево по реда на § 27 от ПЗР на
№VІІІ-329 и УПИ ЗС.
№ІХ-330
улица О.К.4 О.К.5, улица
О.К.5 - О.К.19,
УПИ №І-4, УПИ
№ІІІ-общ.
улица О.К.5 О.К.19, УПИ №ІV4, УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №VІ-общ.

V-ОБЩ

улица О.К.4 О.К.20, УПИ №ІV4, УПИ №VІ-общ.,
УПИ №ІХ-8

VI-ОБЩ

улица О.К.5 О.К.19, УПИ №VІІобщ., УПИ №VІІІобщ., УПИ №Vобщ., УПИ №ІІІобщ.

VII-ОБЩ

улица О.К.5 О.К.19, улица
О.К.19 - О.К.20,
УПИ №VІІІ-общ.,
УПИ №VІ-общ.

VIII-ОБЩ

улица О.К.19 О.К.20, УПИ №ІХ8, УПИ №VІ-общ.,
УПИ №VІІ-общ.

IV-706

улица "Марица",
УПИ №V-705,
УПИ №ІІІ-707.

III-ОБЩ

улица О.К.19 О.К.21, улица
О.К.20 - О.К.21,
УПИ №ІV-общ.,
УПИ №ІІ-общ.
улица "Пирин",
улица "Д.
Дончев", УПИ
№ХХVІ-451, УПИ
№ХХІV-453

XXV-450

XIX-74

I-ОБЩ

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

С договор №794/14.11.2007г. имота е
продаден на Марийка Вълчева Златева от
с.Чернооково по реда на § 27 от ПЗР на
ЗС.
Договор за продажба №325/22.08.08г.
вп.под №128, том XI, вх.рег
№4817/26.08.08г. в СВ при ГТРС.
Купувач: Еленка Стефанова, Мария
Димитрова, Недка Димитрова, Йордан
Димитров от гр.Ген.Тошево.

улица О.К.36 С договор №793/14.11.2007г. имота е
О.К.37, УПИ
продаден на Даниел Руменов Маринов от
№ХХІ-75, УПИ
гр.Добрич, по реда на § 27 от ПЗР на ЗС.
№ХХ-76, УПИ
№ХVІ-77, УПИ
№ХVІІ-74, УПИ
№ХVІІІ-74.
улица О.К.7 О.К.59, УПИ №ІІобщ., УПИ №ХІдетс.гр.,
Общинска мера
улица О.К.7 О.К.59, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІобщ., УПИ №ХІдетс. Градина
улица О.К.7 О.К.59, УПИ №ІІобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ №ХІдетс. Градина
улица О.К.7 О.К.59 - О.К.19,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №V-общ.,
УПИ №ХІ-детс.
градина
улица О.К.7 О.К.59 - О.К.19,
УПИ №ІV-общ.,
УПИ №VІ-общ.,
УПИ №ХІ-детс.
градина

С договор №005/09.01.2008г. имота е
продаден на Атанас Ангелов Чолаков от
с.Чернооково по реда на § 27 от ПЗР на
ЗС.

VI-ОБЩ

улица О.К.7 О.К.59 - О.К.19,
УПИ №V-общ.,
УПИ №VІІ-общ.,
УПИ №VІІІ-общ.
УПИ №ХІ-детс.
градина
улица О.К.59 О.К.19, улица
О.К.19 - О.К.21,
УПИ №VІ-общ.,
УПИ №VІІІ-общ.
улица "В.
Априлов", улица
"Тунджа", УПИ
№ХІХ-983, УПИ
№ХVІ-985, УПИ
№ХVІІІ-986.

VII-ОБЩ

XVII-984

С договор №805/12.12.2007г. имота е
продаден на Веселин Шишманов Тодоров
от гр.Варна по реда на ЗОС.

XI-40

улица О.К.6 С договор №144/17.04.08г. имота е
О.К.7, УПИ №ХІІ- продаден на Дянко Йорданов Дянков от
40, УПИ №ХІІІ-40, гр.Варна по реда на § 27 от ПЗР на ЗС.
УПИ №Х-41, УПИ
№ХVІІІ-43

XII-40

улица О.К.6 О.К.7, улица
О.К.7 - О.К.8,
УПИ №ХІІІ-40,
УПИ №ХІ-40
улица О.К.7 О.К.8 - О.К.10,
УПИ №ХІV-41,
УПИ №Х-41, УПИ
№ХІ-40, УПИ
№ХІІ-40
улица О.К.72 С договор №798/21.11.2007г. имота е
О.К.74, УПИ №І- продаден на Софийка Цонева Тодорова
158, УПИ №ІVот гр.Добрич по реда на ЗОС.
157, Залесяване

XIII-40

III-157

XIV-ОБЩ

20

улица О.К.53 О.К.52А, УПИ
№ХV-129, УПИ
№ХІХ-47, УПИ
№ХІІІ-45
ПИ №19, ПИ
№22 и
Общинска мера

XI-1430

улица "Струма",
УПИ №ХІІ-1431,
УПИ №VІІІ-1427,
УПИ №Х-1429

VII-ОБЩ

улица О.К.2 О.К.21, УПИ
№VІІІ, УПИ №Vобщ., УПИ №VІобщ.
улица О.К.5 О.К.46, УПИ №ІV56, УПИ №Vобщ., УПИ №ІІІ31

III-ОБЩ

С договор №803/07.12.07г. имота е
продаден на Щерю Янакиев Рашков от
с.Василево, по реда на § 27 от ПЗР на ЗС.

С договор №065/05.03.2008г. имота е
продаден на Илия Колев Дяков от
с.Калина, по реда на § 27 от ПЗР на ЗС.

С договор №007/14.01.2008г. имота е
продаден на Георги В.Георгиев от
с.Балканци, Каранка Г.Генова от гр.Варна
и Дамянка Г.Георгиева от гр.Варна, по
реда на § 27 от ПЗР на ЗС.

III-ОБЩ

улица О.К.20 О.К.17, УПИ №ІVобщ., УПИ №ІХ48, УПИ №ІІ-48,
УПИ №І-общ.

IV-ОБЩ

улица О.К.20 О.К.17, УПИ №Vобщ., УПИ №VІІІ,
УПИ №ІХ-48,
УПИ №ІІІ-общ.

V-ОБЩ

улица О.К.21 О.К.20 - О.К.17,
УПИ №VІ-общ.,
УПИ №VІІ-общ.,
УПИ №VІІІ, УПИ
№ІV-общ.
улица О.К.21 О.К.20, улица
О.К.2 - О.К.21,
УПИ №VІІ-общ.,
УПИ №V-общ.
улица О.К.2 О.К.16, УПИ №ХІ48, УПИ №Х-48,
УПИ №VІІІ, УПИ
№ХІІІ-общ.

VI-ОБЩ

XII-ОБЩ

XIII-ОБЩ

улица О.К.2 О.К.16, УПИ №ХІІобщ., УПИ №VІІІ,
УПИ №ХІV-общ.,
УПИ №ХV-общ.

XIV-ОБЩ

улица О.К.2 О.К.21, УПИ №ХVобщ., УПИ №ХІІІобщ., УПИ №VІІІ

VIII-64

улица О.К.25А О.К.46, УПИ №VІІ65, УПИ №ІХ-63

VIII-ОБЩ

улица О.К.83 О.К.85, УПИ №ІХ306, УПИ №VІІобщ., УПИ №Vобщ.
улица О.К.13 С договор №387/30.09.2008г. имота е
О.К.33, УПИ №І- продаден на "АД Пропърти Сървисиз"
здр. дом, УПИ
ЕООД с.Василево, по реда на ЗОС.
№VІІІ-58, УПИ
№ХІІ-58, УПИ
№ІV-нар.съвет.
улица О.К.6 О.К.38, улица
О.К.38 - О.К.37,
УПИ №ІІ-30, УПИ
№VІІ-31
улица О.К.52 С договор №238/02.06.2008г. имота е
О.К.53, УПИ №ХV- продаден на Калинка Георгиева Славова
102, УПИ №ХVІІ- гр.Добрич, по реда на § 27 от ПЗР на ЗС.
103

II,III-62

VIII-32

XVI-103

III-ОБЩ

улица О.К.20 С договор №488/03.11.2008г. имота е
О.К.19, УПИ №ІV- продаден на Тодор Нинов Статков от
общ., УПИ №ХХ- гр.София, по реда на ЗОС.
52, УПИ №ІІ-общ.

IV-ОБЩ

улица О.К.20 С договор №438/20.10.2008г. имота е
О.К.19, УПИ №V- продаден на Тодор Нинов Статков от
общ., УПИ №ХІХ- гр.София, по реда на ЗОС.
52, УПИ №ІІІобщ.
улица О.К.20 О.К.19 - О.К.16,
УПИ №VІ-64,
УПИ №ХVІІІобщ., УПИ №ІVобщ.
улица О.К.34 С договор №429/15.10.2008г. имота е
О.К.30, УПИ
продаден на Станимир Иванов Стайков от
№ХІХ-52, УПИ
гр.Сливен, по реда на ЗОС.
№V-общ., УПИ
№ХVІІ-64
улица "Дочо
С договор №006/10.01.2008г. имота ( 1/2
Михайлов", УПИ от 980 кв.м.) е продаден на Стефан
№ІV-213, УПИ
Станев Костадинов от гр.Ген.Тошево, по
№VІ-214, УПИ
реда на § 27 от ПЗР на ЗС.
№ХІІІ, УПИ №ІІ224.
улица О.К.34 О.К.35, УПИ №ХІІ227, УПИ №ХV278, УПИ
№ХVІ279, УПИ
№Х-283.
улица О.К.51 О.К.89, УПИ
№ХХІV-30, УПИ
№ІІ-31.

V-ОБЩ

XVIII-ОБЩ

III-223

XI-276

I-31

IV-62

V-63

VI-65

VII-66

улица О.К.32 О.К.33, улица
О.К.33 - О.К.35,
УПИ №V-63, УПИ
№ІІІ-56.
улица О.К.33 О.К.35, УПИ №VІ65, УПИ №ІІІ-56,
УПИ №ІV-62
улица О.К.33 О.К.35, УПИ
№VІІ-65, УПИ
№VІІІ-64, УПИ
№V-63.
улица О.К.33 О.К.35, улица
О.К.35 - О.К.31,
УПИ №VІІІ-64,
УПИ №VІ-65.

170001

имоти: №000132,
№000139,
№000138,
№000136,
№136104,
№170002,
№000137.

170002

имоти: №000138,
№000134,
№000132,
№000137,
№170001,
№136104,
№136105.

000069

имоти: №000073,
№000067,
№000059,
№000052,
№000078

I-2

улица О.К.3 О.К.4, улица
О.К.3 - О.К.6,
УПИ №ІІ-3, УПИ
№VІІІ-общ.
улица О.К.3 О.К.6, УПИ №ІІІ7,УПИ№ІV-6,
УПИ №V-5, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№І-2
улица О.К.5 О.К.6, УПИ №V5,УПИ№ІІ-3, УПИ
№ІІІ-7

II-3

IV-6

V-5

011015

улица О.К.5 О.К.6, УПИ №VІ4, УПИ №VІІІобщ., УПИ №ІІ-3,
УПИ №ІV-6
имоти: №012004,
№012018,
№011016,
№011007,
№012005

011016

имоти: №011015,
№011007,
№011006,
№011002,
№011014,№0110
13,№011012,
№011004,№0120
18

053001

имоти: №053002, С договор №045/28.01.08г. имота е
№000039,
продаден на Недялко Тодоров Славов от
№053003,
с.Росица, по реда на ЗОС.
№000184

V-69

VI-70

I-50

II-51

III-49

IV-49

V-61

VI-60

VIII-2167

053002

имоти: №053001,
№000039,
№000187,
№000049,
№000050,
№000184

053003

имоти: №053001,
№000184,
№000039

улица О.К.31 О.К.35, улица
О.К.35 - О.К.36,
УПИ №VІ-70,
УПИ№ІV-69
улица О.К.35 О.К.36, УПИ №VІІ71, УПИ №VІІІ-87,
УПИ №ІІІ-87,
УПИ №ІV-69,
УПИ №V-69
улица О.К.10 О.К.32, улица
О.К.9 - О.К.10,
УПИ №ІІ-52, УПИ
№VІІІ-52
улица О.К.9 О.К.10, УПИ №ІІІ49, УПИ №ІV-49,
УПИ №VІ-60,
УПИ №VІІІ-52,
УПИ №І-50
улица О.К.9 О.К.10, улица
О.К.9 - О.К.34,
УПИ №ІV-49,
УПИ №ІІ-51
улица О.К.9 О.К.34, УПИ №V61, УПИ №VІ-60,
УПИ №ІІ-51, УПИ
№ІІІ-49
улица О.К.9 О.К.34 - О.К.33,
улица О.К.33 О.32, УПИ №VІ60, УПИ №ІV-61
улица О.К.33 О.32, УПИ №VІІ59, УПИ №ІІ-51,
УПИ №ІV-49,
УПИ №V-61
ул. "Ас.
С договор №041/25.01.2008г. имота е
Златаров", УПИ продаден на Георги Илиев Георгиев от
№VІ-2168, УПИ
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
№VІІ-2166, УПИ
№ІХ-1926, УПИ
№ХІ-1543, УПИ
№ХІІ-1544.

XX-21

улица О.К.24А О.К.88, УПИ
№ХХІ-22, УПИ
№ХІХ-20

XII-141

улица О.К.8 С договор №061/29.02.08г. имота е
О.К.12, УПИ
продаден на Милена Кънчева Атанасова
№ХІІІ-общ., УПИ от гр.Варна, по реда на ЗОС.
№ХV-140, УПИ
№ХІ-общ.
улица О.К.3 О.К.5, УПИ №ІІІобщ, УПИ №ХІобщ., УПИ №Хобщ., УПИ №Іобщ.
улица О.К.3 О.К.5, УПИ №ІVобщ, УПИ №ХІІобщ., УПИ №ХІобщ., УПИ №ІІобщ.
улица О.К.3 О.К.5 - О.К.6,
УПИ №VІІІ-общ,
УПИ №ХV-общ.,
УПИ №VІ-общ.
улица О.К.3 О.К.5 - О.К.6, За
озеленяване,
УПИ №VІІ-общ.

II-ОБЩ

III-ОБЩ

VII-ОБЩ

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

X-ОБЩ

XI-ОБЩ

XII-ОБЩ

XIII-ОБЩ

XIV-ОБЩ

улица О.К.3 С договор №300/28.07.08г.имота е
О.К.15, улица
продаден на Николина Николаева Киферг
О.К.15 - О.К.11,
от с.Присад, по реда на ЗОС.
УПИ №І-общ.,
УПИ №Х-общ.
улица О.К.15 О.К.11, УПИ №ІХобщ., УПИ №Іобщ., УПИ №ІІобщ., УПИ №ХІобщ.
улица О.К.15 О.К.11, УПИ №Хобщ., УПИ №ІІобщ., УПИ №ІІІобщ., УПИ №ХІІобщ.
улица О.К.15 О.К.11, УПИ №ХІобщ., УПИ №ІІІобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ №ХІІІобщ.
улица О.К.15 О.К.11, УПИ №ХІІобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ №Vобщ., УПИ №ХІVобщ.
улица О.К.15 О.К.11, УПИ
№ХІІІ-общ., УПИ
№V-общ., УПИ
№VІ-общ., УПИ
№ХV-общ.

XV-ОБЩ

I-46

IV-41

улица О.К.15 О.К.11,УПИ №ХІVобщ., УПИ №VІобщ., УПИ №VІІобщ., за
озеленяване
улица О.К.48 О.К.18, улица
О.К.18 - О.К.50,
УПИ №ІІ-46, УПИ
№ХVІ-47
улица О.К.48 О.К.49, УПИ №V48, УПИ №ХІV48, УПИ №ХV-47,
УПИ №ІІІ-44

V-48

улица О.К.48 О.К.49, УПИ №VІ48, УПИ №ХІV48, УПИ №ХІV48, УПИ №ІV-41

VI-48

улица О.К.48 О.К.49, УПИ №VІІ48, УПИ №ХІІІ-48,
УПИ №V-48

XIV-48

улица О.К.18 О.К.50 - О.К.19,
УПИ №ХV-47,
УПИ №ІV-41,
УПИ №V-48, УПИ
№ХІІІ-48
улица О.К.18 О.К.50, УПИ
№ХVІ-47, УПИ
№ІV-41, УПИ
№ХІV-48
улица О.К.18 С договор №097/24.03.2008г. имота е
О.К.50, УПИ №І- продаден на Марийка Иванова Костова от
46, УПИ №ІІ-46, с.Балканци, по реда на ЗОС.
УПИ №ІІІ-44,
УПИ №ХV-47
улица О.К.80 О.К.83 - О.К.85,
УПИ №VІІІ-общ.,
УПИ №VІ-общ,
УПИ №ІІІ-44,
УПИ №ХІ-76.

XV-47

XVI-47

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

VII-ОБЩ

XXIII-29

улица О.К.79 О.К.84, УПИ №ІІІ79, УПИ №Vобщ., УПИ №VІІобщ.
улица О.К.79 О.К.84, улица
О.К.84 - О.К.86,
УПИ№VІобщ.,УПИ№VІІІобщ.,УПИ№ІХ306.
улица О.К.88 О.К.31, УПИ
№ХХІІ-общ., УПИ
№ХХІV-30

Договор за продажба №351/07.12.2011г.
Купувач: Добринка Спасова Йорданова от
гр.Добрич и наследници на Димитър
Спасов Димитров от гр.Варна.

XXI-22

улица О.К.24А О.К.88, УПИ №ХХ21, УПИ №ХХІІобщ.

XXII-ОБЩ

улица О.К.24А О.К.88 О.К.51,УПИ №ХХІ22, УПИ №ХХІІІобщ.
улица О.К.44 С договор №314/11.08.08г. имота е
О.К.49А, УПИ
продаден на Красимир Иванов Панайотов
№ХІ-144, УПИ
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
№ІV-138, УПИ
№ІІІ-138, УПИ
№ІІ-138
улица О.К.16 С договор №427/13.10.08г. имота е
О.К.17, улица
продаден на Деян Цанков Дечев от
О.К.17 - О.К.20,
гр.Сливен, по реда на ЗОС.
УПИ №І-50, УПИ
№ІІ-50

XIII-ОБЩ

XVIII

XIV-ОБЩ

улица О.К.31 С договор №471/01.11.2008г. имота е
О.К.31А - О.К.32, продаден на Красимир Иванов Панайотов
УПИ №ХІІ-56,
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
УПИ №Х-общ.,
УПИ №ХV-6

XIX-ОБЩ

улица О.К.30 С договор №472/01.11.2008г. имота е
О.К.31, УПИ
продаден на Красимир Иванов Панайотов
№ХVІІІ-6, УПИ
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
№V-4, УПИ №ХХ3

I-ОБЩ

улица О.К.14 С договор №433/20.10.2008г. имота е
О.К.15, улица
продаден на Тихомир Господинов
О.К.15 - О.К.1,
Господинов от гр.Сливен, по реда на ЗОС.
УПИ №ХVІІ-общ.,
УПИ №ІІ-21

XIII-ОБЩ

улица О.К.1 С договор №432/20.10.2008г. имота е
О.К.2, улица
продаден на Тихомир Господинов
О.К.1 - О.К.15,
Господинов от гр.Сливен, по реда на ЗОС.
УПИ №ХІІобщ.,УПИ №ХІ27, УПИ №ХІV-22

XII-ОБЩ

улица О.К.7 О.К.8, УПИ №ХVІобщ., УПИ №ХІ-8,
УПИ №ІІ-6, УПИ
№І-170

XVI-ОБЩ

улица О.К.7 О.К.8, улица
О.К.7 - О.К.7А,
УПИ №ХІ-8, УПИ
№ХІІ-общ.
улица О.К.16 С договор №431/20.10.2008г. имота е
О.К.17, улица
продаден на Тихомир Господинов
О.К.16 - О.К.15,
Господинов от гр.Сливен, по реда на ЗОС.
УПИ №ХІІ-общ.,
УПИ №Х-19

XI-ОБЩ

XII-ОБЩ

улица О.К.16 С договор №434/20.10.2008г. имота е
О.К.15, УПИ
продаден на Тихомир Господинов
№ХІІІ-общ., УПИ Господинов от гр.Сливен, по реда на ЗОС.
№Х-19, УПИ №ХІобщ.

III

улица О.К.32 О.К.43, УПИ
№ХІІІ, УПИ №ІV128, УПИ №ІІ-130

Договор за продажба по реда на ЗПСК
№310/05.11.2010г., вп.под №62, том XI, от
12.11.2010г.в СВ при ГТРС.
Купувач: Матилда Стефанова Иванова от
гр.Варна, кв.Аспарухово, ул."Лонгоз" №10

I

улица "Ивайло",
улица "Хан
Кардам", улица,
улица.

С договор №509/11.11.2008г. имота е
продаден на "Алфа Агро Експорт" ЕООД
гр.Ген.Тошево, представл. от Коста
Иванов Костов, по реда на ЗОС.

II-248

улица "Ивайло",
улица "Хан
Аспарух", улица,
улица.

VI-270

VII-270

VIII-270

X-270

XII-270

224002

имоти: №000225, Договор за продажба №140/10.06.2010г.
№000212,
Купувач: Георги Атанасов Иванов от
№224001
гр.Ген.Тошево, ул."Бузлуджа" 17.

224003

имоти: №224002, С договор №533/01.12.2008г. имота е
№000219,
продаден на Маргарита Стефкова
№000220,
Станева от гр.Ген.Тошево.
№000223,
№225002

225002

имоти: №000226,
№224003,
№224002,
№000212,
№227002

С договор №304/30.10.2012г., вп.под
№160, том IX, имота е продаден на
Атанас Огнянов Василев от гр.Добрич,
ул."Кирил и Методий" №26.

улица О.К.26 О.К.71А, УПИ
№V-129, УПИ
№ІV-131, УПИ
№ІІІ-130, УПИ
№VІ-270
улица О.К.26 О.К.71А, УПИ
№VІ-270, УПИ
№ХІІІ, УПИ №VІІІ270
улица О.К.26 О.К.71А, УПИ
№VІІ-270, УПИ
№ХІІІ, УПИ №ІХ270
улица О.К.26 О.К.71А, УПИ
№ІХ-270, УПИ
№ХІІІ, УПИ №ХІ270
улица О.К.26 О.К.71А,улица
О.К.26 - О.К.64,
УПИ №ХІІІ, УПИ
№ХІ-270

С договор №047/05.02.08г. имота е
продаден на Марийка Стоянова Георгиева
от с.Преселенци и Димитър Иванов Боев
от с.Преселенци, по реда на § 27 от ПЗР
на ЗС.
С договор №286/16.07.2008г. имота е
продаден на Али Исмаилов Сабриев от
гр.Търговище , по реда на ЗОС.

С договор №285/16.07.2008г. имота е
продаден на Али Исмаилов Сабриев от
гр.Търговище, по реда на ЗОС.

С договор №144/31.05.2012г., вп.под
№175, том V, имота е продаден на Тодор
Иванов Иванов от гр.Добрич,
ул."Свобода" №9.
С договор №296/22.07.08г. имота е
продаден на Иван Симеонов Димов от
гр.Каварна, по реда на ЗОС.

I-172

улица О.К.40 О.К.39,улица
О.К.39 - О.К.53,
УПИ №ІХ-156,
УПИ №ІІ-173
улица О.К.14 О.К.15, УПИ №ХІ57, УПИ №VІІІ-59,
УПИ №VІ-60,
УПИ №VІІ-60

IX-59

138064

улица "Трети
Март", улица
"Иван Вазов",
УПИ №І-автогара

I-ОБЩ

улица О.К.49 О.К.50, улица
О.К.49 - О.К.52,
УПИ №VІ-общ.,
УПИ №ІІ-общ.
улица О.К.49 О.К.50, УПИ №Іобщ., УПИ №VІобщ., УПИ №ІІІобщ.
улица О.К.49 О.К.50, УПИ №ІІобщ., УПИ №VІобщ., УПИ №ХХІІобщ.,УПИ №Vобщ., УПИ №ІVобщ.

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

VII-ОБЩ

С договор №046/31.01.2008г. имота е
продаден на Георги Иванов Георгиев от
гр.Варна, по реда на ЗОС.

имоти:№138073,
№138071,
№138014,
№138065,
№000249

XXVIII-ОБЩ

II-ОБЩ

С договор №437/20.10.2008г. имота е
продаден на Георги Димитров Георгиев от
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

улица О.К.49 С договор №АО-16-1845 от 03.07.1996г.
О.К.50, улица
имота е закупен от н-ци на Емурла
О.К.50 - О.К.65,
Акифов Айрединов.
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №V-общ.
улица О.К.50 О.К.65, УПИ №ІІІобщ., УПИ №ХХІІобщ., УПИ №ІVобщ.
улица О.К.49 О.К.63, УПИ №VІІобщ., за парк,
УПИ №ХХІІ-общ.,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №І-общ.
улица О.К.49 О.К.63, УПИ №VІобщ., УПИ №VІІІобщ., за парк

IX-ОБЩ

улица О.К.49 О.К.63 - О.К.52,
УПИ №VІІІ-общ.,
УПИ №Х-общ.,
УПИ №ХІХ-общ.,
за парк

X-ОБЩ

улица О.К.63 О.К.52, УПИ №ХІобщ., УПИ
№ХVІІІ-общ.,
УПИ №ІХ-общ.
улица О.К.63 О.К.52, УПИ №ХІІобщ., УПИ №ХІІІобщ.,УПИ №ХVІІобщ.,УПИ№Хобщ.

XI-ОБЩ

XII-ОБЩ

улица О.К.63 С договор №532/01.12.2008г. имота е
О.К.52, улица
продаден на Стойчо Хинев Стойчев от
О.К.52 - О.К.55,
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
УПИ №ХІІІ-общ.,
УПИ №ХІ-общ.

XV-ОБЩ

улица О.К.52 О.К.55, улица
О.К.55 - О.К.65,
УПИ №ХІІІ-общ.,
УПИ №ХVІ-общ.
000022

XI-410

II-49

имоти: №000021,
№008055,
№008054,
№008033,
№008032,
№008031,
№008036,
№008037…
улица "Г.
С договор №200/14.05.2008г. имота е
Бенковски", УПИ продаден на н-ци на Руси Ганчев Коев
№ХІІ-409, УПИ
б.ж. на гр.Ген.Тошево. по реда на ЗОС.
№ІІ-640, УПИ №Х411
улица О.К.28 С договор №315/11.08.2008г. имота е
О.К.29,УПИ №І- продаден на Коста Фотев Фотев от
49,УПИ №VІ-48, гр.Сливен, по реда наЗОС.
УПИ №ІІІ-50

VI-48

улица О.К.28 О.К.52 - О.К.27,
УПИ №ІІ-49, УПИ
№І-49, УПИ №VІІ48, УПИ №V-51

VII-48

улица О.К.28 О.К.52 - О.К.27,
УПИ №Х-47, УПИ
№VІІІ-51, УПИ
№VІ-48
улица О.К.29 С договор №316/11.08.2008г. имота е
О.К.53, УПИ №V- продаден на Коста Фотев Фотев от
51, УПИ №VІІ-48, гр.Сливен, по реда на ЗОС.
УПИ №ІХ-52

VIII-51

Договор за продажба №327/02.11.2011г.
вп.под №190, т.VIII,
вх.рег.№3757/03.11.2011г.
Купувач: Иванка Димитрова Илиева от
гр.Ген.Тошево и Мария Димитрова
Димитрова от гр.Каварна.

IX-47

XI-47

XII-52

улица О.К.29 О.К.53 - О.К.30,
УПИ №VІІІ-51,
УПИ №Х-47, УПИ
№ХІІ-52
улица О.К.27 О.К.52, УПИ
№ХІV-46, УПИ
№ХІІ-52, УПИ
№Х-47
улица О.К.53 О.К.30, УПИ №ІХ52, УПИ №ХІ-47,
УПИ №ХІІІ-53

С договор №301/28.07.2008г. имота е
продаден на Камен Иванов Кондов от
гр.Каварна, по реда на ЗОС.

С договор №302/28.07.2008г. имота е
продаден на Камен Иванов Кондов от
гр.Каварна, по реда на ЗОС.

XIV-46

улица О.К.52 С договор №277/15.7.2013г., имота е
О.К.27, УПИ №ХV- продаден на Васил Георгиев Иванов от
45, УПИ №ХVІгр.Ген.Тошево,по реда на ЗОС.
45, УПИ №ХІІІ-53,
УПИ №ХІ-47

VII-142

улица О.К.60 С договор №059/25.02.2008г. имота е
О.К.59 - О.К.50А, продаден на Атанас Тодоров Ташев от
улица О.К.50А - с.Василево, по реда на ЗОС.
О.К.50В, улица
О.К.50В О.К.49Б, улица
О.К.49Б О.К.49А, УПИ
№ІV-141

I-ОБЩ

улица О.К.5 С договор №489/01.11.2008г. имота е
О.К.6, улица
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
О.К.6 - О.К.18,
гр.Добрич, по реда на ЗОС.
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №ІІ-общ.
улица О.К.5 С договор №490/01.11.2008г. имота е
О.К.6, улица
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
О.К.5 - О.К.36,
гр.Добрич, по реда на ЗОС.
УПИ №І-общ.,
УПИ №ІV-общ.
улица О.К.6 С договор №491/01.11.2008г. имота е
О.К.18, УПИ №V- продаден на "Билдконтрол" ЕООД
общ., УПИ №ІV- гр.Добрич, по реда на ЗОС.
общ., УПИ №Іобщ.
улица О.К.5 С договор №492/01.11.2008г. имота е
О.К.36, УПИ №ІІ- продаден на "Билдконтрол" ЕООД
общ., УПИ №ІІІ- гр.Добрич, по реда на ЗОС.
общ., УПИ №VІобщ.
улица О.К.6 С договор №493/01.11.2008г. имота е
О.К.18, УПИ №VІІ- продаден на "Билдконтрол" ЕООД
общ., УПИ №Хгр.Добрич, по реда на ЗОС.
общ., УПИ №VІобщ., УПИ №ІІІобщ.
улица О.К.5 С договор №494/01.11.2008г. имота е
О.К.36, УПИ №VІІ- продаден на "Билдконтрол" ЕООД
общ., УПИ №ІV- гр.Добрич, по реда на ЗОС.
общ., УПИ №Vобщ., УПИ №ІХобщ., УПИ №VІІІобщ.

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

VII-ОБЩ

X-ОБЩ

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

000163

XVIII-436

I

улица О.К.6 О.К.18, улица
О.К.18 - О.К.36,
УПИ №Х-общ.,
УПИ №V-общ.
улица О.К.18 О.К.36, УПИ №ІХобщ., УПИ №Vобщ., УПИ №VІІобщ.
улица О.К.18 О.К.36, улица
О.К.5 - О.К.36,
УПИ №VІ-общ.,
УПИ №ІХ-общ.
улица О.К.18 О.К.36, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№VІ-общ., УПИ
№Х-общ.
имоти: №000187,
№000184,
№000164,
№000160

028001

имоти: №024003,
№000504,
№029011,
№028002,
№029011,
№029022,
№029021,
№029025…..

170005

имоти: №000137,
№000132,
№000139,
№170006,
№170003

170006

имоти: №170005,
№000139,
№000138,
№000136,
№136104,
№170004

170004

имоти: №170003,
№170001,
№136104,
№136105,
№000138,
№000134,
№000132

С договор №487/01.11.2008г. имота е
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

С договор №484/01.11.2008г. имота е
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

С договор №486/03.11.2008г. имота е
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

С договор №485/03.11.2008г. имота е
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

улица О.К.78 О.К.78А О.К.52А, УПИ
№ХІХ-435, УПИ
№ХVІ-436, УПИ
№ХVІІ-437
улица О.К.37 Имота е продаден на "Проджект Партнес"
О.К.207, улица
ООД гр.София с договор
О.К.207 - О.К.217, №066/29.04.2009г.
УПИ №ІІ, УПИ
№V

II

улица О.К.207 О.К.208, УПИ
№ІІІ, УПИ №ІV,
УПИ №V

III

улица О.К.217 С договор №069/29.04.2009г. имота е
О.К.208, улица
продаден на "Проджект Партнерс" ООД
О.К.208 - О.К.210, гр.София.
УПИ №ІV, УПИ
№ІІ

IV

улица О.К.208О.К.210,улица
О.К.210-О.К.37,
УПИ №V, УПИ
№ІІ, УПИ №ІІІ

С договор №068/29.04.2009г. имота е
продаден на "Проджект Партнерс" ООД
гр.София.

V

улица О.К.37О.К.207,улица
О.К.37-О.К.210,
УПИ №І, УПИ
№ІІ, УПИ №ІV

С договор №454/29.10.2008г. имота е
продаден на Георги Желев Атанасов от
с.Кардам, по реда на ЗПСК.

001048

имоти: №001047,
№001013,
№001038,
№001036,
№001033,
№001032,
№001031

170007

имоти: №000132,
№000137,
№170005,
№170004,
№170008

170008

имоти: №000132, С договор №294/22.07.08г. имота е
№170007,
продаден на Мария Цветанова Петрова от
№170004
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.

IV-249

IX-10

С договор №067/29.04.2009г. имота е
продаден на "Проджект Партнес" ООД,
гр.София.

улица "Н.Петков",
УПИ №V-250,
УПИ №ІХ-239,
УПИ №Х-240,
УПИ №ІІІ-248
000064

имоти: №000063,
№000025,
№000065,
№000096

000005

имоти: №000006,
№000025,
№000004

С договор №060/29.02.2008г. имота е
продаден на Димитър Г.Христов и Росица
Гроздева Христова и двамата от
гр.Ген.Тошево, по реда на § 27 от ПЗР на
ЗС.

улица О.К.7 С договор №135/11.04.08г. имота е
О.К.14, УПИ
продаден на Николай Атанасов Христов
№VІІІ-64, УПИ
от гр.Балчик, по реда на ЗОС.
№ІV-66, УПИ №Х9.

XXVIII-614

улица
"Опълченска",
улица "Трети
Март", УПИ
№ХХІХ-613, УПИ
№ХХVІ-615, УПИ
№ХХVІІ-615

С договор №291/22.07.08г. имота е
продаден на "Братя Алексиеви" ООД,
представлявано от Генчо Иванов
Алексиев от гр.Добрич, по реда на ЗОС.

XIII-882

улица "Стефан
Караджа", УПИ
№ХІV-880, УПИ
№ІХ-882, УПИ
№ХІ-883, УПИ
№ХІІ-884
улица"Мадара",у
лица "Добри
Чинтулов", УПИ
№VІ-общ., УПИ
№ІV-общ., УПИ
№ІІІ
улица "Ал.
Стамболийски",
улица "Ас.
Златаров",УПИ№
VІІ-мелница,УПИ
№ІХ-1029

С договор №253/04.06.08г. имота е
продаден на Атанас Петров Стоянов от
гр.Варна, по реда на ЗОС.

VII-ОБЩ

X-1030

IV

I-ОБЩ

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

С договор №306/28.07.2008г. имота е
продаден на Златка Николова Йорданова
от гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.

С договор №140/15.04.08г. имота е
продаден на "Симеон Георгиеви" ООД с
управител Николай Симеонов Николов, по
реда на ЗОС.

улица О.К.27 О.К.28, улица
О.К.28 - О.К.32,
УПИ №V, УПИ
№ІІ-114
улица О.К.6 С договор №478/03.11.2008г. имота е
О.К.7, улица
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
О.К.7 - О.К.17,
гр.Добрич, по реда на ЗОС.
УПИ №ІV-общ.,
УПИ №ІІ-общ.
улица О.К.6 С договор №469/01.11.2008г. имота е
О.К.7, улица
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
О.К.6 - О.К.18,
гр.Добрич, по реда на ЗОС.
УПИ №І-общ.,
УПИ №ІІІ-общ.
улица О.К.6 С договор №468/01.11.2008г. имота е
О.К.18, УПИ №ІІ- продаден на "Билдконтрол" ЕООД
общ., УПИ №ІV- гр.Добрич, по реда на ЗОС.
общ., УПИ №VІобщ.
улица О.К.7 С договор №467/01.11.2008г. имота е
О.К.17, УПИ №І- продаден на "Билдконтрол" ЕООД
общ., УПИ №Vгр.Добрич, по реда на ЗОС.
общ., УПИ №ІІІобщ.
улица О.К.7 С договор №466/01.11.2008г. имота е
О.К.17, УПИ
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
№VІІ-общ., УПИ гр.Добрич, по реда на ЗОС.
№Х-общ., УПИ
№VІ-общ., УПИ
№ІV-общ.
улица О.К.6 С договор №465/01.11.2008г. имота е
О.К.18, УПИ №ІІІ- продаден на "Билдконтрол" ЕООД
общ., УПИ №Vгр.Добрич, по реда на ЗОС.
общ., УПИ №ІХобщ., УПИ №VІІІобщ.

VII-ОБЩ

X-ОБЩ

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

2106

XIII-165

VII-308

V-76

V-417

VIII-416

IX-415

X-411

улица О.К.7 С договор №479/01.11.2008г. имота е
О.К.17, улица
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
О.К.17 - О.К.18,
гр.Добрич, по реда на ЗОС.
УПИ №V-общ.,
УПИ №Х-общ.
улица О.К.17 С договор №482/01.11.2008г. имота е
О.К.18, УПИ №ІХ- продаден на "Билдконтрол" ЕООД
общ., УПИ №Vгр.Добрич, по реда на ЗОС.
общ., УПИ №VІІобщ.
улица О.К.17 С договор №480/01.11.2008г. имота е
О.К.18, улица
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
О.К.6 - О.К.18,
гр.Добрич, по реда на ЗОС.
УПИ №VІ-общ.,
УПИ №ІХ-общ.
улица О.К.17 С договор №481/01.11.2008г. имота е
О.К.18, УПИ
продаден на "Билдконтрол" ЕООД
№VІІІ-общ., УПИ гр.Добрич, по реда на ЗОС.
№VІ-общ., УПИ
№Х-общ.
улица "В.
С договор №278/04.07.2008г. имота е
Априлов", ПИ
продаден на Трифон Любомиров Бахов от
№2207, ПИ
гр.Ген.Тошево, Христина Л.Бахова от
№2224,
гр.Добрич, Гергана Л.Бахова от
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
улица О.К.6 О.К.5А, улица
О.К.6 - О.К.10,
УПИ №ХІІ-163,
УПИ №ХІV-164,
улица
"Черноризец
Храбър", УПИ
№VІІІ-307, УПИ
№ХІІ-309, УПИ
№VІ-311.
улица О.К.9 О.К.10, УПИ №ІV75, УПИ№VІ-77

улица "Рила",
улица "Дочо
Михайлов" УПИ
№VІ-418,
УПИ№VІІІ-416,
УПИ №ІV-414
улица "Г.
Бенковски" УПИ
№ІХ-415, УПИ
№ІІІ-413, УПИ
№V-417,УПИ
№VІ-418
улица "Г.
Бенковски" УПИ
№Х-411, УПИ
№ІІІ-413, УПИ
№VІІІ-416
улица "Г.
Бенковски" УПИ
№ХІ-410, УПИ
№ІІ-640, УПИ
№ІІІ-413, УПИ
№ІХ-415

С договор №370/29.12.2011г. имота е
продаден на София Росенова Хинева от
гр.Ген.Тошево, жк."Ал.Димитров" и Искра
Веселинова Петрова от гр.Варна,
кв."Кайсиева градина".

XII-409

улица "П.
Планина", улица
Г. Бенковски"
УПИ №ХІІІ-410,
УПИ №ХІ-410

XIII-408

улица "П.
Планина", УПИ
№І-407, УПИ №ІІ640, УПИ №ХІІ409
улица О.К.4А О.К.8, УПИ №І180, УПИ №ІІІобщ., УПИ №VІІІ185
улица О.К.4А О.К.8, УПИ №ІІобщ., УПИ №VІІ186, УПИ №ІVобщ.
улица О.К.4А О.К.8, УПИ №ХVІ175, УПИ №Х175, УПИ №І-180.

II-ОБЩ

III-ОБЩ

XVII-175

IV-ОБЩ

улица О.К.26 О.К.5, УПИ №VІ13, УПИ №V-14,
УПИ №ІІ-11, УПИ
№ІІІ-12

IX-ОБЩ

улица О.К.26 О.К.27, УПИ №VІІ15, УПИ №VІ-13,
УПИ №VІІІ-16

XXVIII-121

улица О.К.67 О.К.64, УПИ
№ХVІІ-121, УПИ
№Х-121, УПИ
№ХХХ-122.
улица О.К.67 О.К.64, УПИ
№ХVІ-119, УПИ
№ХІ-120, УПИ
№Х-121, УПИ
№ХХVІІІ-121
улица О.К.25 О.К.27, УПИ №ІІІ94, УПИ №VІІ110, УПИ №VІІІобщ., УПИ №І-96

XXVII-121

II-95

I-451

С договор №273/23.06.2008г. имота е
продаден на Николай Атанасов Комитов
от гр.Добрич, по реда на ЗОС.

С договор №272/23.06.2008г. имота е
продаден на Васил Атанасов Комитов от
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

улица "П.
С договор №228/16.05.2008г. имота е
Планина", улица продаден на Райна Стойчева Петрова от
"В. Койчев" УПИ гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.
№ІІ-452, УПИ
№ХХІV-453, УПИ
№ХХV-450, УПИ
№ХХVІ-451

000214

имоти: №000212,
№000217,
№000215

000022

имоти: №000021,
№008055,
№008054,
№008033,
№008032,
№008031,
№008036….

022033

имоти: №080002, С договор №259/09.06.08г. имота е
№080005,
продаден на Костадин Ангелов Костов от
№000079,
с.Пчеларово, по реда на ЗОС.
№000081,
№000104,
№080001

106001

имоти: №106002, С договор №260/09.06.08г. имота е
№000064
продаден на Костадин Ангелов Костов от
с.Пчеларово, по реда на ЗОС.

106002

имоти: №106001, С договор №258/09.06.08г. имота е
№000064,
продаден на Костадин Ангелов Костов от
№120031,
с.Пчеларово, по реда на ЗОС.
№120032,
№120022,
№120021,
№000089….

XI-284

улица О.К.36 39,УПИ №ХІV,
канал и за
озеленяване

XX-163

кад.№67 /по ФАР/

С договор №319/11.08.2008г. имота е
продаден на "Пол аграр кампани" ЕООД гр.Варна, представлявано от Маркус Пол,
Германия, по реда на ЗОС.

С договор №176/07.05.08г. имота е
продаден на "Уинти Бългерия
Пропъртис"ООД с управители Джоан
Шарп и Алан Уинтърбърк от
с.Преселенци, по реда на ЗОС.
улица О.К.29 С договор №226/16.05.08г. имота е
О.К.28А, улица
продаден на Василка Иванова Георгиева
О.К.28А - О.К.48 - от гр.Добрич, по реда на ЗОС.
О.К.27, УПИ
№ХVІІ-152, УПИ
№ХІХ-157
улица, Кольо
Иванов
Стефанов,
Общински, Соня
Феодотова
Чумаченкова

II-ОБЩ

улица О.К.45 О.К.46, улица
О.К.46 - О.К.49,
УПИ №І-за
училище, УПИ
№ІІІ-общ.

III-ОБЩ

улица О.К.45 О.К.46, УПИ №Іза училище, УПИ
№ІV-общ.

IV-ОБЩ

улица О.К.45 О.К.46, УПИ №ІІІобщ., УПИ №І-за
училище, УПИ
№V-общ.

V-ОБЩ

улица О.К.45 О.К.46, УПИ №ІVобщ., УПИ №І-за
училище, УПИ
№VІІ-общ., УПИ
№VІ-за селкооп

VIII-ОБЩ

улица О.К.45 О.К.50, УПИ №VІІобщ., УПИ №І-за
училище, УПИ
№ІХ-общ.

IX-ОБЩ

улица О.К.45 О.К.50, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№І-за училище,
УПИ №Х-общ.

X-ОБЩ

улица О.К.45 О.К.50, улица
О.К.50 - О.К.49,
УПИ №ІХ-общ.,
УПИ №І-за
училище

I

път за с.Горняк,
незастроено
място, дере,
незастроено
място

III-98

улица ОК 15-14, С договор №231/23.05.2008г. имота е
УПИ №ІV-97,
продаден на Тошко Стоянов Тодоров от
имот с пл.№98 и с.Градини, по реда на ЗОС.
УПИ №ІІ

IX-882

ул."З.Стоянов",
С договор №254/04.06.2008г. имота е
УПИ №Х-1892,
продаден на Атанас Петров Стоянов от
№ХІІІ-882, №VІІІ- гр.Варна, по реда на ЗОС.
880

000099

имоти: №000105,
№000091

С договор №356/25.08.2008г. имота е
продаден на Никола Р.Николов и Росица
Г.Николова от гр.Ген.Тошево, по реда на
ЗОС.

053005

IV-123

V-123

V-ОБЩ

V-276

XIV-262

I-27

VII-27

VIII-27

имоти: №053004,
№053001,
№000184,
№000050,
№000049,
№000187
улица О.К.43 О.К.44,УПИ№V123, пл.№121,
УПИ №ІІІ-123.

пл.№123

улица О.К.43 О.К.44, пл.№121,
УПИ №ІІІ-122

улица О.К.17 О.К.7, улица
О.К.7 - О.К.45,
УПИ №ІV-44,
Зеленчукова
градина
улица О.К.30 О.К.63, улица
О.К.63 О.К.151А, улица
О.К.151А О.К.26А
улица О.К.73 О.К.77, улица
О.К.77 - О.К.78,
УПИ №ХV-263,
УПИ №ХІІІ-274
улица О.К.17 О.К.26, улица
О.К.26 - О.К.27,
УПИ №Х-27, УПИ
№ІХ-27.

С договор №271/23.06.2008г. имота е
продаден на Стоянка Русева Христова от
гр.Варна, по реда на ЗОС.

С договор №287/16.7.2008г. имота е
продаден на Петранка Добрева Илиева.

Със Заповед №1271/28.11.2008г. и във
връзка с Договор за продажба
№553/11.12.2008г. вп.под №53, т.I,
вх.рег.№169/18.01.2011г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги.
Купивач: Стефан Младенов Христов.
С договор №027/14.02.2009г. имота е
продаден на Виолета Михайлова Иванова
от гр.Варна, по реда на ЗОС.

улица О.К.17 О.К.26, улица
О.К.17 - О.К.16,
УПИ №ХІ-28,
УПИ №VІІІ-27.
улица О.К.18 С договор №028/14.02.2008г. имота е
О.К.26, УПИ №VІІ- продаден на Виолета Михайлова Иванова
27, УПИ №ХІ-28, от гр.Варна, по реда на ЗОС.
УПИ №ІV-28,
УПИ №ІХ-27.

IX-27

улица О.К.18 С договор №029/14.02.2009г. имота е
О.К.26, УПИ
продаден на Виолета Михайлова Иванова
№VІІІ-27, УПИ
от гр.Варна, по реда на ЗОС.
№ІV-28, УПИ№V28,УПИ№Х-27,
УПИ№І-27

X-27

улица О.К.26 О.К.27, УПИ №І27, УПИ №ІХ-27,
УПИ №V-28, УПИ
№VІ-28

Със Заповед №1270/28.11.2008г. и във
връзка с Договор за продажба
№554/11.12.2008г. вп.под №52, т.I,
вх.рег.№167/18.01.2011г. при ГТРС, имота
е отписан от актовите книги.
Купувач: Стефан Младенов Христов от
с.Присад.

VIII-ПР.ТЕ

улица О.К.93 О.К.90, улица
О.К.90 - О.К.91 О.К.88, улица
О.К.93 - О.К.92 О.К.94, УПИ №ІVбензиностанция,
Пасище, мера

II-308

улица О.К.60 С договор №322/20.08.2008г. имота е
О.К.54А, улица
продаден на Стоян Дончев Стоянов от
О.К.53 - О.К.61,
с.Житен , по реда на ЗОС.
УПИ №ХІ-общ.,
УПИ №І-общ.,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №Х-общ.
улица О.К.53 О.К.54А, улица
О.К.53 - О.К.61,
УПИ №ХІ-общ.,
УПИ №ІІ-308
улица О.К.60 О.К.54А, улица
О.К.60 - О.К.61,
УПИ №VІІ-тп,
УПИ №ІХ-общ.,
УПИ №VІ-общ.
улица О.К.60 О.К.54А, УПИ №Хобщ., УПИ №ІV309, УПИ №Vобщ., УПИ №VІІІобщ.
улица О.К.60 О.К.54А, УПИ №ІІ308, УПИ №ІІІобщ., УПИ №ІV309, УПИ №ІХобщ.
улица О.К.60 О.К.54А, улица
О.К.54А - О.К.53,
УПИ №І-общ.,
УПИ №ІІ-308

I-ОБЩ

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

X-ОБЩ

XI-ОБЩ

X-1445

С договор №282/10.07.2008г. имота е
продаден на "Щарк" ООД - с.Кардам,
представлявано от управителя Мирка
Костадинова Калева от гр.Добрич, по реда
на ЗОС.

103057

имоти: №103028,
№103009,
№000053,
№103012,
№103058,
№000031

011012

имоти: №011020,
№000010,
№000028

кад.№69 /по ФАР/

Общинско и от
С договор №288/17.07.2008г. имота е
две страни улица продаден на "Хогеланд" ООД
гр.Ген.Тошево, представлявано от Алберт
Петер Хогенкамп и Вилемке Ландман от
Холандия, по реда на ЗОС.
улица "Д.
Полянов", улица
"Огоста", УПИ
№ХІ-1446, УПИ
№ІХ-1443

000079

имоти: №000134,
№074157,
№074158,
№074164,
№000086

000077

имоти: №000075,
№000086,
№074164,
№074104,
№074151,
№074011,
№074093…

II-ОЗЕЛ

улица
"Опълченска",
улица "Наум
Преславски",
УПИ №ХХІV
улица
"Опълченска",
улица О.К.13 О.К.13А, улица
О.К.236 О.К.441А, УПИ
№ХХІІІ, УПИ
№ХХІІ, УПИ №ІІозел., УПИ №ХVобщ., УПИ №ХІVобщ., УПИ №ХІІІобщ. и Нива

XXIV

имот №2224

IV-ОБЩ

025002

012020

улица "В.
Априлов",
№2106, №2207,
№2103, №2207,
№2104

улица О.К.43Б - С договор №404/06.10.2008г. имота е
О.К.43В (жп
продаден на Венцеслав Стоянов
линия
Евстатиев от гр.Варна, по реда на ЗОС.
Ген.ТошевоДобрич), УПИ
№ІІІ-2055
имоти: №026003,
№026004,
№024011,
№066021,
№066004,
№066007….
имоти: №012019,
№012004,
№012002,
№011004,
№011016,
№011015,
№012004…

XIII-ОБЩ

улица О.К.35 О.К.45, улица
О.К.45 - О.К.41,
УПИ №ХІV-54

I

ул."Трети март",
ул."Н.Й.Вапцаров
", УПИ№ІХ-78,
УПИ №ІІ-78 и
ул."Славянска".

IV

улица
"Ст.Милев",
улица О.К.166 О.К.167, улица
О.К.164 - О.К.163,
УПИ№V.

IX-ОБЩ

улица О.К.14 О.К.36, улица
О.К.36 - О.К.37,
УПИ №VІІІ-114,
УПИ №Х-114.
улица О.К.34 О.К.35, улица
О.К.35 - О.К.43,
УПИ №VІ-53,
УПИ №ХІІІ-общ.,
УПИ №ІІ-общ.

III-ОБЩ...

II-ОБЩ

III-ОБЩ

V-ОБЩ

I-ОБЩ

II-ОБЩ

XIII-ОБЩ

улица О.К.13 О.К.36, улица
О.К.13 - О.К.11,
УПИ №І-112, УПИ
№ІІІ-общ.
улица О.К.14 О.К.36, УПИ №ІІобщ., УПИ №І112, УПИ №ІV113.
улица О.К.105 О.К.105В, улица
О.К.105 - О.К.96,
УПИ №ХV-213,
УПИ №ІV-186,

улица О.К.34 О.К.46, улица
О.К.34 - О.К.35,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №ХІІІ-общ.
улица О.К.34 О.К.35, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІобщ., УПИ №ХІІІобщ.
улица О.К.34 О.К.46, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІобщ., УПИ №ІІІобщ., УПИ №VІ53, УПИ №ХІІ142.

С договор №384/17.09.2008г. имота е
продаден на Веска Илиева Куртева от
с.Бежаново, Стефка Василева Желева от
с.Карапелит, Здравко Василев Стефанов
от с.Бежаново, Николай В.Стефанов от
гр.Търговище, по реда на ЗОС.

VII-ОБЩ

IV-ОБЩ

улица О.К.35 О.К.43, УПИ
№VІІІ-142, УПИ
№ІХ-142, УПИ
№ХІІ-142, УПИ
№VІ-53.
улица О.К.35 О.К.36, УПИ №V56, УПИ №ХІ-56,
УПИ №ІІІ-55.

VII-ОБЩ

улица О.К.36 О.К.37, улица
О.К.37 - О.К.40,
УПИ №VІІІ-общ.,
УПИ №VІ-57

VIII-ОБЩ

улица О.К.39 О.К.40 - О.К.41,
УПИ №ІХ-51,
УПИ №VІ-57,
УПИ №VІІ-общ.
улица О.К.9 О.К.12, УПИ№VІ106, УПИ №ІV105

V-105

I-ОБЩ

улица О.К.46 О.К.43, улица
О.К.46 - О.К.45,
УПИ №ІІ-135,
УПИ №Х-общ.

IX-ОБЩ

улица О.К.46 О.К.45, УПИ №Хобщ., УПИ №ІІ135, УПИ №V139, УПИ №VІ139, №VІІ-138,
УПИ №VІІІ-138

X-ОБЩ

улица О.К.46 О.К.45, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІ135, УПИ №ІХобщ.
улица О.К.18 О.К.14, УПИ
№VІІ-общ., УПИ
№V-44, УПИ №ІІІ44, УПИ №ІІ-44,
УПИ №ХІІІ-44

VI-44

I-ОБЩ

улица О.К.55 О.К.52, улица
О.К.52 - О.К.62,
УПИ №ІІ-общ.

II-ОБЩ

улица О.К.55 О.К.52, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІобщ.
улица О.К.55 О.К.52, УПИ №ІІобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ №Vобщ.

III-ОБЩ

Със Заповед №528/01.06.2009г. и във
връзка с Договор за продажба
№147/12.06.2009г., вп.под №41, т.I,
вх.рег.№2727/22.06.2009г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги,
съгласно чл.64 от ЗОС.
Купувач: Марчо Стефанов Атанасов.

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

улица О.К.55 О.К.52, улица
О.К.55 - О.К.54,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №V-общ.
улица О.К.55 О.К.54, УПИ №VІобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ №ІІІобщ.
улица О.К.55 О.К.54, УПИ №Vобщ., УПИ №VІІобщ.

VII-ОБЩ

улица О.К.55 О.К.54, УПИ №VІобщ., УПИ №VІІІобщ.

VIII-ОБЩ

улица О.К.55 О.К.54, УПИ
№VІІІ-общ., Нива

XV-133

улица О.К.5 О.К.51, УПИ
№ХІV-130, УПИ
№ХVІ-132, УПИ
№ХVІІ-132, УПИ
№ХХІ-134, УПИ
№ХХІІ-134.
улица О.К.25 О.К.17, улица
О.К.17 - О.К.20,
УПИ №ІІ-90, УПИ
№ІХ-91.
улица О.К.48 О.К.49, улица
О.К.48 - 59, УПИ
№ІІ-общ,, УПИ
№ХІV-общ.

I-ОБЩ

I-ОБЩ

V-133

улица О.К.51 О.К.58, УПИ №VІ133, УПИ №ХІІ133, УПИ №ІVобщ.

VII-133

улица О.К.51 О.К.58, УПИ
№VІІІ-133, УПИ
№Х-133, УПИ
№VІ-133

VIII-133

улица О.К.51 О.К.58, улица
О.К.58 - О.К.59,
УПИ №ІХ-133,
УПИ №VІІ-133

IX-133

улица О.К.48 О.К.59, улица
О.К.58 - О.К.59,
УПИ №Х-133,
УПИ №VІІІ-133

XII-133

улица О.К.48 О.К.59, УПИ
№ХІІІ-общ., УПИ
№V-133, УПИ
№ХІ-133

VI-7

улица О.К.2 Договор за продажба от 27.10.2008г. на
О.К.27, УПИ
"ПАРКЪРЕС ДИ" ЕООД.
№VІІІ-6, УПИ №V3, УПИ№ІV-8

XI-191

ул. "Цар
Симеон", ул. "Хан
Кардам", УПИ
№ІІІ-190 и
Общинско
улица О.К.45 О.К.44, улица
О.К.44 - О.К.72,
УПИ №ІІ-общ.
улица О.К.30 О.К.43, УПИ №ІІІучилище, УПИ
№V, УПИ №VІ,
УПИ №ІІ-църква.

I-ОБЩ

IV-ЦДГ

XVIII

ПИ №2149
ПИ №2148

ПИ №2150

ПИ №2146

I-45

I-46

IV-43

С договор №525/26.11.2008г. имота е
продаден на Илия Николов Димов и Димо
Николов Димов от гр.Ген.Тошево, по реда
на ЗОС.

ул."В.Априлов",
ул."Ал.Стамболи
йски", УПИ №ХХ693, УПИ №ХVІІ1686
ПИ №2148, ПИ
№2146 и улица
ПИ №2094, ПИ
С договор №135/02.06.2009г. имота е
№2145, ПИ
продаден на "Вени 94" ЕООД,
№2149 и улица
гр.Ген.Тошево - Атанас Миланов
Атанасов.
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улица
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Георги Господинов Георгиев, рег.по ф.д.
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С договор №025/13.02.2009г. имота е
продаден на Върбан Димитров Върбанов
от гр.Ген.Тошево.

С договор №487/23.06.2015г.,имотът е
продаден на Станка Василева Георгиева,
с.Вичево

улица О.К.50 О.К.48, УПИ
№ХІІІ-27, УПИ
№VІ-26, УПИ
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С договор №561/29.12.2008г. 1/2 ид.ч. от
имота - 477.50 кв.м. е продаден на
Димитър Йорданов Митев от
гр.Ген.Тошево.
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О.К.14 - О.К.2,
УПИ №ІІ-25, УПИ
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О.К.73 - 69, УПИ
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УПИ №ІІ-161,
УПИ №ІV-159
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С договор №342/04.12.2009г. имота е
продаден на Любомир Георгиев Станоев
от гр.София.

Имотът е продаден с договор
№376/18.09.2013г. на Василка
Господинова Христова, Даниела Иванова
Христова и Роза Павлинова Василева,
гр.Добрич
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О.К.97А О.К.115А, улица
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улица О.К.94Д О.К.94Г, улица
О.К.94Г О.К.94А, УПИ
№ХІІІ, УПИ №ІІ183
улица О.К.205О.К.70,улица
О.К.70 О.К.66,УПИ
№ХІV, УПИ №ХІІІ
улица О.К.52О.К.54,УПИ
№ХІІІ, УПИ
№ХІV, УПИ
№ХVІ, УПИ №ІV397
улица О.К.52О.К.54, улица
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Договор за продажба №274/07.09.2009г.
Купувач: Румяна Тодорова ТодороваГероева от гр.София, ул."Хан Аспарух"
№57

Договор за продажба №273/04.09.2009г.
Купувач: Румяна Тодорова ТодороваГероева от гр.София, ул."Хан Аспарух"
№57
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улица О.К.1 О.К.46, УПИ №ХІобщ., УПИ №VІІобщ., УПИ №ХІІІобщ., УПИ №ХІVобщ.
улица О.К.47 О.К.46, УПИ
№ХІV-общ., УПИ
№ХІІ-общ., УПИ
№ІХ-общ.
улица О.К.47 О.К.46, улица
О.К.46 - О.К.1,
УПИ №ХІІ-общ.,
УПИ №ХІІІ-общ.

I-ОБЩ

улица О.К.47 О.К.46, улица
О.К.48 - О.К.47,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №VІІ-за
детски дом
улица О.К.47 О.К.48, УПИ №ІІІобщ., УПИ №VІІза детски дом,
УПИ №І-общ.

II-ОБЩ

III-ОБЩ

улица О.К.47 О.К.48, УПИ №ІVобщ., УПИ №VІІза детски дом,
УПИ №ІІ-общ.

IV-ОБЩ

улица О.К.47 О.К.48, УПИ №Vобщ., УПИ №VІобщ., УПИ №VІІІобщ., УПИ №ІІІобщ.
улица О.К.47 О.К.48, улица
О.К.48 - О.К.49,
УПИ №VІ-общ.,
УПИ №ІV-общ.
улица О.К.48 О.К.49, УПИ №Хобщ., УПИ №ІХобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ №Vобщ.
улица О.К.46 О.К.47, улица
О.К.46 - О.К.49,
УПИ №І-общ.,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №VІІІ-общ.
улица О.К.46 О.К.49, УПИ №VІІд.дом, УПИ №ІVобщ., УПИ №ІХобщ.
улица О.К.46 О.К.49, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№VІ-общ., УПИ
№Х-общ.
улица О.К.46 О.К.49, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№VІ-общ., УПИ
№Х-общ.
имоти: №000001,
№018011,
№018010,
№000033

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

VII-Д.ДОМ

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

X-ОБЩ

018007

IX-310

улица О.К.40 О.К.76, улица
О.К.76 - О.К.48,
УПИ №ХІ, УПИ
№ХІІ-общ., УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№Х-тп
улица О.К.39 О.К.46, УПИ №VІобщ., УПИ №VІІІобщ., УПИ №ІХ310, УПИ №ХІ

XII-ОБЩ

VI-ОБЩ

улица О.К.39 О.К.47, УПИ №ІV,
УПИ №VІІІ-общ.,
УПИ №ХІІ

VIII-ОБЩ

улица О.К.40 О.К.46, УПИ №ІХ310, УПИ №ХІІ,
УПИ №VІ-общ.,
УПИ №ІV-276,
УПИ №VІІ-288

VI

ул."Опълченска",
УПИ №V, УПИ
№ІV, УПИ №VІІ,
УПИ №ХVІ-183,
УПИ №ХVІІ-181
000032

имоти: №000033,
№000054,
№024016,
№024014,
№024013,
№024012,
№024011,
№000005

VI-17

ул."Волга", УПИ
№VІІІ-18, УПИ
№ІХ-19, УПИ №ІІІ16, УПИ №ІV-16,
УПИ №V-17

III

От две страни
улици О.К.5 О.К.6,УПИ №ІІобщ., УПИ №ІХ

Договор за продажба №167/30.06.2009г.
Купувач: "КРЕС 2007" ЕООД гр.Варна,
ЕИК 148125222, р-н Приморски, жк."Бриз
юг 2"
Договор за поправка №223/12.08.2009г.

С договор №097/19.07.2009г. и
№160/23.06.2009г. имота е продаден на
Цоньо Маринов Петков и Петко Маринов
Петков от гр.Ген.Тошево.

XV

XVI

IV-51,52

XIV-51

III-58

IV-58

V-59

VI-59

I-16

II-16

XXI-17

XX-17

IV-ОБЩ

улица О.К.42 О.К.49, УПИ
№ХVІ, УПИ
№ХVІІ-87, УПИ
№ХІV-83
улица О.К.42 О.К.49, улица
О.К.47 - О.К.40,
УПИ №ХVІІ-87,
УПИ №ХV
улица О.К.18 О.К.16, УПИ №V53, УПИ №ХІІІ-54,
УПИ №ХІV-51,
УПИ №ІІІ-общ.
улица О.К.22 О.К.17, УПИ №ХV50, УПИ №ІІІобщ., УПИ №ІV51,52, УПИ №ХІІІ54
улица О.К.5 О.К.6, УПИ №ІV58, УПИ №V-59,
УПИ №ІІ-57
улица О.К.4 О.К.5, улица
О.К.5 - О.К.6,
УПИ №V-59, УПИ
№ІІІ-58
улица О.К.4 О.К.5, УПИ №VІ59, УПИ №ХХІ60, УПИ №ІІІ-58,
УПИ №ІV-58
улица О.К.4 О.К.5, УПИ №VІІ62, УПИ №ХХ-60,
УПИ №V-59
улица О.К.26 О.К.25, улица
О.К.26 - О.К.38,
УПИ №ІІ-16, УПИ
№ХХІ-17
улица О.К.26 О.К.25, УПИ №ІІІ25, УПИ №ХХІ17, УПИ №І-16
улица О.К.26 О.К.38, УПИ №І16, УПИ №ІІ-16,
УПИ №V-24, УПИ
№ХХ-17
улица О.К.26 О.К.38, УПИ
№ХХІ-17, УПИ
№VІ-24, УПИ
№ХІХ-18
улица О.К.46 О.К.42, УПИ №Vобщ., УПИ №ХІобщ., УПИ №ІІІ129

V-ОБЩ

VIII-ОБЩ

улица О.К.46 О.К.42, УПИ №VІобщ., УПИ №VІІІобщ., УПИ №ІVобщ.
улица О.К.15 О.К.42, УПИ№ІХобщ.,УПИ №Х161, УПИ №ХІобщ., УПИ №Vобщ., УПИ №VІобщ., УПИ №VІІ

XI-ОБЩ

улица О.К.44 О.К.43, УПИ№ХІІ129,УПИ №ІVобщ., УПИ №VІІІобщ., УПИ №Х161

I-36

улица О.К.23 О.К.18, улица
О.К.23 О.К.22,УПИ №ІІ36, УПИ №ХVІІІ37
улица О.К.23 О.К.22, УПИ №ІІ36, УПИ №ІV-46,
УПИ №V-45

III-46

IV-46

V-45

улица О.К.23 О.К.22, улица
О.К.22 О.К.17,УПИ№V45, УПИ №ІІІ-46
улица О.К.22 О.К.17, УПИ №VІ44, УПИ №ХVІІ37, УПИ №ХVІІІ37, УПИ №ІІ-36,
УПИ №ІІІ-46,
УПИ №ІV-46

V-51

улица О.К.29 О.К.53, УПИ №ІV50, УПИ №ІІІ-50,
УПИ №VІ-48,
УПИ №VІІІ-51

XI-ОБЩ

улица О.К.8 О.К.7, УПИ №ХІІІ80, УПИ №ХІІ-80,
УПИ №ХІ-80,
УПИ №V-общ.

XII-ОБЩ

улица О.К.45 О.К.55, УПИ
№ХІІІобщ.,УПИ№ХІVобщ., УПИ №ІІ145, УПИ №ХІ146
ул."Оборище",
УПИ №VІІІ-404,
УПИ №ХVІ-411,
УПИ №ХVІІ-412,
УПИ №VІ-402

VII-403

II

ул."Г.С.Раковски"
, ул."Д. Благоев"
УПИ №ХІХ, УПИ
№ХХ-уч.общ.,
УПИ №ХІVк.ж.стр., УПИ №І1056

XV-634

ул."В. Априлов",
УПИ №VІІ-учил.,
УПИ №ХХ-634

34045.501.216

ПИ
Имотът е продаден с договор
№34045.501.217, №320/16.10.2009г. на Гюлбеян Алиосман
ПИ
Рамадан, с. Йовково, община Ген. Тошево
№34045.501.479,
ПИ
№34045.501.212,
ПИ
№34045.501.219.

VII-443

Улица ОК 52-5044, УПИ №VІІІ442, Филиповата
кръчма

XXV-ОБЩ

ул."Гоце Делчев", Със Заповед №904/03.09.2009г. и във
УПИ №І-76, УПИ връзка с Договор за продажба
№ХХІV-озел.
№283/08.09.2009г. вп.под №149,
т.VII,вх.рег.№3675/17.09.2009г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги,
съгл.чл.64 от ЗОС.
Купувач: Таня Костадинова Николова от
гр.Ген.Тошево.
ул."Гоце Делчев",
улица О.К.36 О.К.37, УПИ №ІІ77, УПИ №ХХVобщ.

XXIV-ОЗЕЛ

III-287

улица О.К.68 Договор за продажба №276/04.09.2009г.
О.К.73, УПИ №ІV- Купувач: "БМП ГРУП" ООД гр. София, р-н
288, УПИ №ІІ-286 "Средец"

XIII

ул."Калиакра,
улица О.К.412В О.К.412А и
Общински
улица О.К.68А - Договор за продажба №295/04.09.2009г.
О.К.68, УПИ №І- Купувач: "ДЕФКО" ООД гр. София, р-н
285, УПИ №ІІІ"Средец"
287, УПИ №ІV288, УПИ №V-289

II-286

VII-626

ул."Трети Март",
улица О.К.148А О.К.148, УПИ
№ХVІІ, УПИ №VІ,
УПИ №VІІІ

I

улица О.К.12 О.К.6, улица
О.К.6 - О.К.7,
улица О.К.7 О.К.10, УПИ №ІІ

III

улица О.К.8 О.К.12, улица
О.К.11 - О.К.10,
улица О.К.7 О.К.10, УПИ №ІІ

II

улица О.К.6 О.К.12, улица
О.К.7 - О.К.10,
УПИ №І, УПИ
№ІІІ
имоти: №073002, Договор за продажба №284/08.09.2009г.
№075029
Купувач: ООД"Братя Алексиеви",
гр.Добрич, бул."25-ти IX"

073001

Елена Иванова
Договор за продажба №114/28.05.2011г.
Иванова, мера и Купувач: Георги Станчев Даков от
от две страни
гр.Варна, жк."Вл.Варненчик" №226, ап.78
улици
XVIII-120

III-41

V-ОБЩ

V-71

XIV

XVIII

XXV

улица О.К.58 Договор за продажба №231/21.08.2009г.
О.К.7, улица
Купувач: "АС" ЕООД с.Пчеларово
О.К.7 - О.К.53,
УПИ №І, УПИ
№ХVІ, УПИ №ІV,
УПИ №VІІІ-общ.,
УПИ №ІХ-108.
улица О.К.17А - Договор за продажба №286/11.09.2009г.
О.К.18 - О.К.36,
Купувач: "Сън лайт 2009"с.Пчеларово
улица О.К.36 О.К.37, улица
О.К.37- О.К.18Б,
улица О.К.18Б О.К.17А
улица О.К.10 Договор за продажба №278/04.09.2009г.
О.К.28,улица
Купувач: Николинка Димитрова Николова
О.К.28 - О.К.52,
от с.Конаре.
УПИ №ІІ-40, УПИ
№V-42, УПИ №ІV41
улица О.К.53 О.К.61, УПИ №ІV309, УПИ №VІобщ. и
общинска мера
улица О.К.13 О.К.20, улица
О.К.20-О.К.28,
УПИ№VІ-72, УПИ
№ІV-72
улица О.К.8 Договор за продажба №192/04.08.2009г.
О.К.5, улица,
Купувач: "Глоубъл Файнеишъл
УПИ №ХІІ, УПИ Кансълтинг" ЕООД, гр.София, р-н
№VІ-23, УПИ
"Средец"
№ХV
улица О.К.17 Договор за продажба №192/04.08.2009г.
О.К.36, УПИ
Купувач: "Глоубъл Файнеишъл
№ХІХ, УПИ
Кансултинг" ЕООД гр.София, р-н "Средец"
№ХХV, УПИ
№ХVІІ
улица О.К.8 Договор за продажба №192/04.08.2009г.
О.К.5, УПИ
Купувач: "Глоубъл Файнеишъл
№ХХVІ, УПИ
Кансултинг" ЕООД гр.София, р-н "Средец"
№ХVІІІ, УПИ
№ХХІV

040005

имоти: №018016,
№040065,
№000173,
№040006

040023

имоти: №000173,
№040022,
№040053,
№040090,
№040024

040044

имоти: №000173,
№040043,
№040039,
№040045

040060

имоти: №000171,
№040059,
№000195,
№040061

040063

имоти: №000171,
№040062,
№000195,
№000170

040064

имоти: №040078,
№040079,
№000195,
№040048

010023

имоти: №000061,
№000106,
№000110,
№000109

048001

имоти: №000035,
№000037,
№000036,
№000034

000059

имоти: №000069,
№000067,
№000066,
№000049,
№000046,
№000052,
№060001

000012

имоти: №010012,
№000111,
№000002

000021

имоти: №019050,
№000112

000022

имоти: №019050,
№000112

000023

имоти: №019050,
№000112

000024

имоти: №019050,
№000112

000084

имоти: №085023,
№085024,
№000083,
№000081

000014

имот: №005002

000015

имот: №005002

000016

имот: №005002

000020

имот: №000001,
№000018,
№000021
имот: №000001,
№013012,
№013010,
№013006,
№000119
имот: №000153,
№000027
имот: №000001,
№000021
имот: №000011,
№000001
имот: №000054,
№000005,
№000125
имот: №000011,
№076016,
№076024
имот: №000027,
№000015,
№000058,
№026010,
№026008,
№026007,
№026012 …
имот: №000099,
№100005,
№100014,
№000092
имоти:№000152,
№000104,
№141607,№1415
61, №141562…
имоти: №000118,
№000096

000012

000014
000022
000047
000056

000109

000110

000101

000142

000119

000128

имоти: №000222,
№000139,
№000129,
№000127

000040

имоти: №000191,
№000170

000055

имоти: №000060,
№000209,
№000053,
№000208

000062

имоти: №000025,
№023276,
№000063,
№000077

000072

имоти: №000070,
№000074,
№000080,
№000073

000078

имоти: №000096,
№000077,
№095001

000154

имоти: №000152,
№000129,
№000155,
№000172

000025

имоти: №022003,
№000026

000026

имоти: №022003,
№000025,
№022003,
№013055,
№021005,
№000027

000069

имоти: №000068,
№000039,
№000038,
№000067,
№018014,
№000072

000028

имоти: №000029,
№000055,
№103002,
№103027

000236

имоти: №000237,
№000242,
№000238,
№000389,
№235001

023002

имоти:№023011,
№023012,
№023007,
№023003,№0230
04…
имоти:№045158,
№045005

045081

045158

имоти: №045081,
№045005

045762

имоти: №000118,
№045752,
№045005

000017

имоти: №080031,
№080032,
№000059,
№080001

000054

имоти: №000056,
№000039

000055

имоти: №000039,
№052306,
№000076,
№148305…

000064

имоти: №063027,
№063023,
№000084

000321

имоти: №000088,
№000087,
№000083,
№000089

000316

имоти: №000109,
№165002,
№000112,
№000274

000249

имоти: №000057,
№000269,
№000067

000216

имоти: №000217,
№000226,
№220031,
№220032…

000039

имот: №041019

000164

имоти: №000293,
№000163

000203

имоти: №000204,
№000205,
№000222,
№000304…

000013

имоти:№000014,
№010024,
№010025,
№010026,№0100
06…
имоти:№019001,
№000266,
№000014
имоти:№000020,
№023014,
№023031,
№023030,№0230
19…
имоти:№029021,
№000107
имоти: №000139,
№000162,
№196004

000015

000016

000028
000195

000166

имоти: №000161,
№000160,№1590
12,
№159006,№1590
07…

000167

021004

XI

имоти: №200003,
№000162,№0001
08,
№000169,№0001
63…
север:УПИ№VІІ164, УПИ№VІІІ163 в кв.31,
изток:О.К.39
юг: УПИ №V-145,
УПИ №ХІV-145 в
кв. 30,
запад: О.К.43
имоти: №021003,
№021008,
№021011,
№021005 и
землищна
граница
улица О.К.35 О.К.137, улица
О.К.35 - О.К.60,
улица О.К.137 О.К.135, УПИ
№Х, УПИ №ІІ,
УПИ №ІІІ
улица О.К.50 О.К.64, улица
О.К.50 - О.К.65,
УПИ №ІІ-общ.,
Нива
улица О.К.50 О.К.65, УПИ №Іфурна, УПИ №ІІІобщ., Нива
улица О.К.50 О.К.65 - О.К.55,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №ІV-общ.,
Нива
улица О.К.50 О.К.65 - О.К.55,
УПИ №ІІІ-общ.,
УПИ №V-общ.,
УПИ №ІХ, Нива
улица О.К.65 О.К.55, УПИ №Vобщ., УПИ №VІІобщ., Нива

I-ФУРНА

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

VI-ОБЩ

012004

имоти: №000070,
№012002,
№012003,
№012015,
№000072,
№012006

013001

имоти: №000079,
№000080,
№013010,
№013017

021012

имоти: №000095,
№021026,
№021011,
№000094

026005

имоти: №000132,
№000134,
№000138,
№000131

X

XI-47

247001

улица О.К.35 О.К.137, улица
О.К.35 - О.К.60,
УПИ №ХІ
улица О.К.35 О.К.33, улица
О.К.39 - ОК.32 О.К.31, улица
О.К.31 - О.К.10,
УПИ №ІХ-46,
УПИ №Х-46,
Градина парк
имоти: №247003,
№000252,
№000207,
№000248

247002

имоти: №000248,
№247003,
№000207

247004

имоти: №247003,
№000252,
№000299,
№000240,
№000250,
№000249,
№000238,№0002
42,№000245,№03
2006,№000207

000131

имоти: №000132,
№026005,
№000138

I-229

Ул."Д.Петков",
УПИ №ХV-638,
ул."Дора Габе" и
УПИ №ІІ-833.

II-833

ул."Дора Габе",
УПИ №ІІІ-228,
УПИ №ХІV-230 и
УПИ №І-229.

XVII-160

Улица ОК 10-9,
УПИ №ХVІ-161,
УПИ №ХІ-161,
№Х-161 и УПИ
№ХVІІІ-144.
улица О.К.9 О.К.8, улица
О.К.9 - О.К.12,
УПИ №ІІ-10, УПИ
№ІV-общ.

I-ОБЩ

С договор №333/09.11.2009г. имота е
продаден на "Фотоно" ООД с.Сноп Христо
Петров Петров от гр.Варна
Анекс №23/01.02.2011г.

Договор за продажба №20/12.02.2010г. 1.028 дка - Мариян Станчев Кънчев от
гр.Ген.Тошево.

Договор за продажба №193/13.08.2010г.,
вп.под №160, т.V, вх.рег.№3274 от
26.08.2010г.
Купувач: "Риск Инженеринг" АД, ЕИК
040463255 от гр.София, р-н Витоша,
ул."Вихрен" №10
Богомил Любомиров Манчев - управител

Със Заповед №999/28.09.2009г. и във
връзка с Договор за продажба
№322/16.10.2009г.,вп.под №101, т.VIII,
вх.рег.№4053/20.10.2009г. имотът е
отписан от актовите книги.
Купувач: Митко Иванов Иванов от
гр.Ген.Тошево.

IV-ОБЩ

улица О.К.9 О.К.8, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІ11, УПИ №V-общ.

V-ОБЩ

улица О.К.9 О.К.8, УПИ №ІVобщ., УПИ №VІ12, УПИ №VІІІобщ.
улица О.К.9 О.К.8, улица
О.К.8 - О.К.13,
УПИ №V-общ.,
УПИ №VІІ-13,
УПИ №ІХ-13
улица О.К.8 О.К.21, УПИ №V13, УПИ №VІІ-15,
№ІІІ-97

VIII-ОБЩ

IV-14

261002

Със Заповед №440/19.05.2010г. и във
връзка с договор за продажба
№132/01.06.2010г., вп.под №158, т.IV,
вх.рег.№1914/07.06.2010г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги.
Купувач: Владка Йорданова Петрова от
с.Изворово /Г.Извор/
имоти: №000264, Договор за продажба №92/11.05.2010г.
№000256,
Купувач: Иван Христов Павлов и Илко
№261001,
Христов Павлов от гр.Ген.Тошево,
№000416
ул."В.Априлов" №14

261003

имоти: №261001, Договор за продажба №93/11.05.2010г.
№000256,
Купувачи: Иван Христов Павлов и Илко
№000503
Христов Павлов от гр.Ген.Тошево,
ул."В.Априлов" №4

168017

имоти: №168016,
№168025,
№168021,
№168022,
№000169

168016

имоти: №000046, Имотът е продаден със договор
№168031,
№51/14,03,2013г. на Жельо Великов
№168007,
Желев
№168025,
№168017,
№000169
Общинско, Марчо
Стефанов
Атанасов,
Трифон Денев
Минчев и мера

VI-ОБЩ

улица О.К.21 О.К.20, УПИ №VІІобщ., УПИ №VІІІ13, УПИ №ІV-12,
УПИ №V-общ.

VII-ОБЩ

улица О.К.21 О.К.20, УПИ №VІобщ., УПИ №VІІІ13, УПИ №Х-общ.

X-ОБЩ

улица О.К.21 О.К.20, УПИ №ХІобщ., УПИ №ІХ14, УПИ №VІІобщ.

Купувач: Янко Костадинов Янков от
гр.Първомай.
С договор №340/27.11.2009г. по реда на
ЗОС

XI-ОБЩ

улица О.К.21 О.К.20, УПИ №ХІІобщ., УПИ №ХІІІ14, УПИ №Х-общ.

XII-ОБЩ

улица О.К.21О.К.20, улица
О.К.20О.К.19,УПИ№ХІІІ14, УПИ №ХІобщ.
ПИ №34045.57.2,
ПИ
№34045.54.210,
ПИ
№34045.54.223

34045.54.222

I-ОБЩ

улица О.К.82О.К.46, улица
О.К.46О.К.58,УПИ №ІІобщ. и общинско

II-ОБЩ

улица О.К.46 О.К.58, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІобщ. и
общинско
улица О.К.46 О.К.58, УПИ №ІІобщ., УПИ №ІVобщ. и
общинско
улица О.К.46 О.К.58, УПИ №ІІІобщ., УПИ №Vобщ. и
общинско
улица О.К.46 О.К.58, УПИ №ІVобщ., УПИ №VІобщ. и
общинско
улица О.К.46 О.К.58, УПИ №Vобщ., УПИ №VІІобщ. и
общинско
улица О.К.44 О.К.46, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІобщ. и
общинско
улица О.К.44 О.К.46, УПИ №ІІобщ., УПИ №ІVобщ. и
общинско
улица О.К.44 О.К.46, УПИ №ІІІобщ., УПИ №Vобщ. и
общинско
улица О.К.44 О.К.46, УПИ №ІVобщ., УПИ №VІобщ. и
общинско

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

VII-ОБЩ

XX-76

II-ОБЩ

III-ОБЩ

V-ОБЩ

VII-ОБЩ

XII

улица О.К.44 О.К.46, УПИ №Vобщ., УПИ №VІІобщ. и
общинско
улица О.К.44 О.К.46, УПИ №VІобщ., УПИ №VІІІобщ. и
общинско
улица О.К.12О.К.16, УПИ№ХІХ69, УПИ №ХІІІдърж., УПИ №ХІVдърж., УПИ №ІV81
улица О.К.36А О.К.35,УПИ №Іградина,УПИ
№VІІІ-266, УПИ
№VІІ-общ.
улица О.К.35 О.К.34А,УПИ №Vобщ.,УПИ №VІІобщ., УПИ №VІ266
улица О.К.35 О.К.34А, улица
О.К.35 - О.К.36А,
УПИ №VІІ-общ.,
УПИ №ІІІ-общ.
улица О.К.35 О.К.36А, УПИ №ІІобщ., УПИ №ІV266, УПИ №ІІІобщ., УПИ №Vобщ.
улица О.К.16 О.К.17, УПИ
№ХІІІ-ст.дейност,
УПИ №ХІ

XIII-СТ.Д-СТ

улица О.К.16 О.К.17, УПИ
№ХІІ, УПИ №ХІ,
УПИ №ІV-51,
УПИ №ІІ-47

II-30

улица О.К.4 О.К.22, УПИ №ІІІ30, УПИ №ХІV35, УПИ №І-29

VII-166

улица О.К.64 О.К.16, улица
О.К.16 - О.К.67,
улица О.К.67 О.К.70, УПИ №ІІІ166, УПИ №ІV166, УПИ №ІХ,
УПИ №VІ

Със Заповед №113/09.02.2010г. и във
връзка с Договор за продажба
№024/24.02.2010г., вп.под №1,
т.II,вх.рег.№535/26.02.2010г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги.
Купувач: "Фец-ГТ" ЕООД, - гр.Ген.Тошево

XVI-ОЗЕЛЕН

ул."Черно море",
УПИ №ХVІІ, УПИ
№ХІV-846, УПИ
№ІІІ-842, УПИ
№ІV-841,
УПИ№V-840,
УПИ №VІ-839,
УПИ №VІІ-838,
УПИ №Х-837

XVII

ул."Христо
Минчев", УПИ
№ХVІ-за
озел.,УПИ№ХІV846, УПИ №ХІІІ1878, УПИ №ХІІ1879
улица О.К.4 С договор №69/23.04.2010г. имота е
О.К.3, улица
продаден на "Агро-Груп-ДБ" ЕООД
О.К.3 - О.К.1,
гр.Добрич и Заповед №249/22.03.2010г.
УПИ №ІV
ПИ №119038,
№119037,
№119036,
№119035,
№119034…
ПИ №000130,
№055033,
№055003,
№055002,
№000002
ПИ №014010,
№014017,
№014023,
№014037,
№014016
ПИ №045008,
№000081,
№045010,
№045020,
№045019…
ПИ №045009,
№000081,
№045055,
№045021,
№045020
ПИ №005018,
№005017,
№005031,
№005032,
№005033…
ПИ №000063,
№064001,
№000121
ПИ №000069,
№026017,
№026046,
№026043,
№026036…
ПИ №000067,
№036110,
№036003
ПИ №000060,
№000010,
№000058,
№015006,
№000014

V

119006

055011

014018

045009

045010

005004

064002

026018

036001

015007

051001

085005

026002

028001

111011

063022

020008

133023

144013

019014

037002

XII-161

VI

ПИ №000050,
№000083,
№000052,
№000042
ПИ №000049,
№000084,
№085004,
№000083
ПИ №000022,
№026005,
№026006,
№026017…
ПИ №025015,
№025014,
№000029,
№000015,
№000024…
ПИ №000065,
№000249,
№111008,
№111009,
№111010…
ПИ №063019,
№063047,
№063048,
№063020,
№063027…
ПИ №020010,
№020011,
№000049,
№020009,
№020004
ПИ №000234,
№000070,
№133015,
№133022
ПИ №000238,
№144014,
№144001,
№000143
ПИ №019079,
№019078,
№000180,
№019049,
№019050…
ПИ №037008,
№037007,
№037005,
№037015,
№037033…
улица О.К.29 О.К.29А, улица
О.К.29А - ОК.28,
улица О.К.28 О.К.32, УПИ
№ХІV-87, УПИ
№ХІІІ-87
улица О.К.3 О.К.4, УПИ №ІІІ,
УПИ №V и Нива

С договор №343/04.12.2009г. имота е
продаден на Иван Йорданов Иванов.

Със Заповед №091/29.01.2010г. и във
връзка с договор за продажба
№29/09.03.2010г., вп.под №48, т.IV,
вх.рег.№738/15.03.2010г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги.
Купувач: "Ксинто" ЕООД гр.Добрич

V

улица О.К.3О.К.4, улица
О.К.4-О.К.5,
улица О.К.5О.К.8, УПИ №VІ
и Нива

IX-ОБЩ

улица О.К.11 О.К.15, УПИ
№VІІІ, УПИ №Хобщ., УПИ №ХІІобщ.
улица О.К.11 О.К.15, УПИ №ІХобщ., УПИ №ХІобщ., УПИ №ХІІІобщ.
улица О.К.11 О.К.15, улица
О.К.10 - О.К.11,
УПИ №ХІІІ-общ.,
УПИ №ХV-44

XII-ОБЩ

XVI-ОБЩ

XIII-ОБЩ

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

XIII-СПОРТНА
ПЛОЩАДКА

улица О.К.11 О.К.15, УПИ №ХІІобщ., УПИ №ХІVобщ., УПИ №ХVІобщ.
улица О.К.10 О.К.11, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІІобщ.
улица О.К.10 О.К.11, УПИ №ІІобщ., УПИ №ІVобщ.
улица О.К.10О.К.11,улица
О.К.42О.К.11,УПИ№ІІІобщ.
ул."Калиакра,
улица О.К.412В О.К.412А и
Общински

I-СПОРТ

улица О.К.40 О.К.51, улица
О.К.51 - О.К.51А,
УПИ №ІІ-озел.,
Парк, Дере

II-ОЗЕЛ

улица О.К.40 О.К.40А, улица
О.К.40А О.К.39А, УПИ
№І-спорт, Парк
улица О.К.73 О.К.64, улица
О.К.64 - О.К.15,
УПИ №ІХ, УПИ
№ХІІ-166

XI-166

Със Заповед №225/16.03.2010г. и във
връзка с договор за продажба
№37/23.03.2010г.вп.под №130, т.II,
вх.рег.№921/24.03.2010г. при
ГТРС,имотът е отписан от актовите книги.
Купувач: Георги Драгнев Костадинов от
с.Калина

С договор за продажба №97/04.05.2012г.
имота е продаден на ЕТ"Калоян Калчев Жикама - Я", ЕИК 124052031

XII-166

улица О.К.64 О.К.15, улица
О.К.15 - О.К.69,
УПИ №ХІІІ-166,
УПИ №ІХ, УПИ
№ХІ-166
улица О.К.68 О.К.67,улица
О.К.67О.К.15,УПИ№ІІІ166, УПИ №ІV166, УПИ №ІХ,
УПИ №ХІІ-166
ул."Подофицер
Г.Шопов", УПИ
№ІІІ-1208, УПИ
№І-1209, УПИ
№ІІ-1210, УПИ
№V-1212, УПИ
№ХІІ-1192.

XIII-166

XIII-1802

Имотът е продаден с договор
№382/19.09.2013г. на ЗП Геновева
Иванова Стоянова, гр.Добрич, ул. "Захари
Стоянов" №8, вх.В, ап.1

Купувач: Красимир Богданов Киров от
гр.Ген.Тошево
С договор №133/01.06.2010г. по реда на
ЗОС

XII-1802

ул."Подофицер
Договор за продажба №115/28.05.2011г.
Г.Шопов", УПИ
Купувач: Георги Вълчанов Георгиев от
№ХІІІ-1802,
гр.Ген.Тошево, ул."Патриарх Евтимий" 14
УПИ№VІ-1211,
УПИ №VІІ-1191,
УПИ №VІІІ-1800,
УПИ №Х-1801.

X-2090

ул. "В. Койчев",
ул. "П. Волов",
УПИ №ХІ-2091,
УПИ№ІХ-992,
УПИ №VІІІ-990

Купувач: "Еко Булстандарт" ООД, от
гр.Варна, ЕИК 124676664
С договор №173/06.07.2010г. по реда на
ЗОС

VI-136

улица О.К.59 О.К.50, УПИ №ХІ167, УПИ№ІІІ135, УПИ №Х166, УПИ №ІХ165, УПИ №ІV134, УПИ №VІІ137
улица О.К.59 О.К.104, УПИ
№VІ-общ.,
УПИ№VІІІ-общ.,
УПИ №Х-общ.
улица О.К.59 О.К.104, УПИ
№VІІ-общ.,
УПИ№ІХ-общ.,
УПИ №ХІ-общ.
имоти: №000084,
№000249,
№111011,
№111014,
№000085

Купувач: Андрей Йорданов Великов от
с.Дъбовик.
С договор №168/02.07.2010г. по реда на
ЗОС

VII-ОБЩ

X-ОБЩ

000065

I-ОБЩ

улица О.К.31 О.К.33, УПИ №ІХобщ. и
Общинска мера

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

VII-ОБЩ

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

X-ОБЩ

XI-ОБЩ

XII-ОБЩ

XIII-ОБЩ

XIV-ОБЩ

улица О.К.31 О.К.33, УПИ №ІХобщ., УПИ №Хобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ №Хобщ., УПИ №ХІобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ №ХІобщ., УПИ №ХІІобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ №ХІІобщ., УПИ №ХІІІобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ
№ХІІІ-общ.,УПИ
№ХІV-общ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ
№ХІV-общ., УПИ
№ХV-общ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ №ХVобщ., УПИ №ХVІобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ №Іобщ., УПИ №ІІобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ №ІІобщ., УПИ №ІІІобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ №ІІІобщ., УПИ №ІVобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ №ІVобщ., УПИ №Vобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ №Vобщ., УПИ №VІобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, УПИ №VІобщ., УПИ №VІІобщ. и
Общинска мера

XV-ОБЩ

XVI-ОБЩ

улица О.К.31 О.К.33, УПИ №VІІобщ., УПИ №VІІІобщ. и
Общинска мера
улица О.К.31 О.К.33, улица
О.К.33 - О.К.34,
УПИ №VІІІ-общ.
и Общинска мера

V-118

улица О.К.145 О.К.146А, УПИ
№VІ-118, УПИ№ІІ118, УПИ №ІІІ-1,
УПИ №ІV-1

VI-118

улица О.К.145 О.К.146А, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№VІІ-118, УПИ
№ХV-118, УПИ
№ІІ-118, УПИ №V118
улица О.К.146 О.К.146А, улица
О.К.146А О.К.146Б, УПИ
№VІІ-118

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

улица О.К.146 О.К.146А, улица
О.К.146А О.К.146Б, улица
О.К.147 - О.К.5А,
УПИ №Х-124

V-1964

ул."Ал. Гичев,
УПИ №VІ-1963,
УПИ№ХХІХ-1120,
УПИ №ІV-църква
и озел.

XI-ОБЩ

улица О.К.59 О.К.103, УПИ №Хобщ., УПИ №ХІІобщ., УПИ №ХІVобщ.
улица О.К.62 О.К.102,УПИ№ХV
І-общ.,УПИ№ХІVобщ., УПИ №ХІІобщ.

XIII-ОБЩ

XIV-ОБЩ

улица О.К.104 О.К.103,УПИ №ХІобщ.,УПИ№ХІІІобщ., УПИ №ХVобщ.

XV-ОБЩ

улица О.К.104 О.К.103, УПИ
№ХІV-общ., УПИ
№ХVІ-общ., УПИ
№ХVІІІ-общ.

Купувач: Йови Петров Василев от
гр.Ген.Тошево.
С договор №47/16.04.2010г. по реда на
ЗОС

XVI-ОБЩ

улица О.К.62 О.К.102,УПИ№ХV
ІІ-общ.,УПИ№ХVобщ., УПИ №ХІІІобщ.

XVII-ОБЩ

улица О.К.62 О.К.102, улица
О.К.102 - О.К.103,
УПИ №ХVІІІобщ., УПИ№ХVІобщ.
улица О.К.104 О.К.103, улица
О.К.102 - О.К.103,
УПИ №ХV-общ.,
УПИ№ХVІІ-общ.

XVIII-ОБЩ

XIII-ГРАДИ

улица О.К.18 О.К.64, улица
О.К.64 - О.К.70А,
УПИ №ХІІ-270,
УПИ №ХІ-270,
УПИ №Х-270,
УПИ №ІХ-270,
№VІІІ-270, УПИ
№VІІ-270, УПИ
№VІ-270, УПИ
№ІІІ-130, УПИ
№ІІ-130

VII57

улица О.К.44 О.К.72, УПИ №І54, УПИ №ІІ-54,
УПИ №V-55, УПИ
№VІ-55, УПИ
№VІІІ-54.
улица О.К.12 О.К.13, УПИ
№ХІІІ-общ., УПИ
№ІІІ-44, УПИ №VІ44, УПИ №VІІІ-45

V-44

086006

имоти: №000067,
№086011,
№086012,№0860
13,№086014…

III-44

улица О.К.12 О.К.19, УПИ №ІІ44, УПИ №VІ-44,
УПИ №V-44, УПИ
№ХІІІ-общ., УПИ
№ІV-общ.

I-ОБЩ

улица О.К.103 О.К.106, улица
О.К.103 - О.К.102,
УПИ №ХVІІІобщ., УПИ №ІІобщ.
улица О.К.103 О.К.106, УПИ №Іобщ.,УПИ №ХVІІобщ., УПИ №ІІІобщ.

II-ОБЩ

С договор №268/04.7.2013г., имота е
продаден на ЗП Николай Петров Иванов,
представляван от Николай Петров Иванов
от гр.Генерал Тошево, по реда на ЗОС.

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

VII-ОБЩ

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

X-ОБЩ

XI-ОБЩ

XII-ОБЩ

XIII-ОБЩ

XIV-ОБЩ

XV-ОБЩ

улица О.К.103 О.К.106, УПИ №ІІобщ.,УПИ №ХVІобщ., УПИ №ІVобщ.
улица О.К.103 О.К.106, УПИ
№ІІІ-общ.,УПИ
№ХV-общ., УПИ
№V-общ.
улица О.К.103 О.К.106,УПИ №ІVобщ.,УПИ№ХІVобщ., УПИ №VІобщ.
улица О.К.103 О.К.106, УПИ №Vобщ., УПИ№ХІІІобщ., УПИ №VІІобщ.
улица О.К.103 О.К.106, УПИ
№VІ-общ.,
УПИ№ХІІ-общ.,
УПИ №VІІІ-общ.
улица О.К.103 О.К.106, УПИ
№VІІ-общ.,
УПИ№ХІ-общ.,
УПИ №ІХ-общ.
улица О.К.103 О.К.106, УПИ
№ІІІ-общ.,УПИ
№ХV-общ., УПИ
№V-общ.
улица О.К.106 О.К.107, улица
О.К.107 - О.К.102,
УПИ №ІХ-общ.,
УПИ №ХІ-общ.
улица О.К.107 О.К.102,УПИ №Хобщ., УПИ №VІІІобщ., УПИ №ХІІобщ.
улица О.К.107 О.К.102,УПИ №ХІобщ., УПИ №VІІобщ., УПИ №ХІІІобщ.
улица О.К.107 О.К.102, УПИ
№ХІІ-общ.,
УПИ№VІ-общ.,
УПИ №ХІV-общ.
улица О.К.107 О.К.102, УПИ
№ХІІІ-общ.,
УПИ№V-общ.,
УПИ №ХV-общ.
улица О.К.107 О.К.102,
УПИ№ХІVобщ.,УПИ№ІVобщ., УПИ №ХVІобщ

XVI-ОБЩ

XVII-ОБЩ

улица О.К.107 О.К.102,
УПИ№ХVобщ.,УПИ№ІІІобщ., УПИ №ХVІІобщ.
улица О.К.107 О.К.102,
УПИ№ХVІ-общ.,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №ХVІІІ-общ.

XVIII-ОБЩ

улица О.К.102 О.К.134, улица
О.К.102 - О.К.103,
УПИ №І-общ.,
УПИ №ХVІІ-общ.

I-ОБЩ

улица О.К.69 О.К.24, улица
О.К.24 - О.К.49,
УПИ №ІІ-общ.,
УПИ №ХV-73
улица О.К.24 О.К.49, УПИ №ІІІобщ., УПИ №ІVобщ., УПИ №V72, УПИ №ХV-73,
УПИ №І-общ.

II-ОБЩ

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

III-271

I-62

III-ОБЩ

IV-ОБЩ

V-ОБЩ

VI-ОБЩ

улица О.К.24 О.К.49, улица
О.К.49 - О.К.48,
УПИ №ІV-общ.,
УПИ №ІІ-общ.
улица О.К.49 О.К.48, УПИ №V72, УПИ №ІІобщ., УПИ №ІІІобщ.
улица О.К.70А О.К.71А, УПИ №ІІ271, УПИ №ХV271, УПИ №ХVІ271, УПИ №VІ127
улица О.К.27 О.К.23,улица
О.К.23 О.К.24,УПИ№ІІ186, УПИ №ІІІ181
улица О.К.55 О.К.23, УПИ №ІІ3, УПИ №ІV-общ.
улица О.К.26 О.К.23, УПИ №ІІІобщ., УПИ №Vобщ.
улица О.К.26 О.К.23, УПИ №ІVобщ., УПИ №VІобщ.
улица О.К.26 О.К.23, УПИ №Vобщ., УПИ №VІІобщ.

VII-ОБЩ

VIII-ОБЩ

IX-ОБЩ

X-ОБЩ

XI-ОБЩ

XII-ОБЩ

XIII-ОБЩ

XIV-ОБЩ

XV-ОБЩ

XVI-ОБЩ

XVII-ОБЩ

XVII-538

XVIII-539

XIX-540

VI-2168

улица О.К.26 О.К.23, УПИ №VІобщ., УПИ №VІІІобщ.
улица О.К.26 О.К.23, УПИ №VІІобщ., УПИ №ІХобщ.
улица О.К.26 О.К.23, УПИ
№VІІІ-общ., УПИ
№Х-общ.
улица О.К.26 О.К.23, УПИ №ІХобщ., УПИ №ХІобщ.
улица О.К.26 О.К.23, УПИ №Хобщ., УПИ №ХІІобщ.
улица О.К.26 О.К.23, УПИ №ХІобщ., УПИ №ХІІІобщ.
улица О.К.49 О.К.23, УПИ №ХІІобщ., УПИ №ХІVобщ.
улица О.К.49 О.К.23, УПИ
№ХІІІ-общ., УПИ
№ХV-общ.
улица О.К.50 О.К.23, УПИ
№ХІV-общ.,УПИ
№ХVІ-общ.
улица О.К.26 О.К.23, УПИ №ХІобщ., УПИ №ХІІІобщ.
улица О.К.51 О.К.23, УПИ №ХVобщ.,УПИ №ХVІІобщ.
улица О.К.139 О.К.85,УПИ №ХV537, УПИ №ХVІІІ539, УПИ №ХІХ540
улица О.К.157 О.К.145, УПИ
№ХХ541,УПИ№ХVІІ538, УПИ №ХVІ536
улица О.К.138 О.К.139, УПИ
№ХХ-541,УПИ
№ХVІІ-538 и
Общинска мера
улица О.К.331 О.К.338,УПИ№VІІ2166,УПИ№VІІІ2167, УПИ №ХІІ1544, УПИ №ІІІ1549, УПИ №V1550

I-54

улица О.К.44 О.К.43,улица
О.К.44 О.К.72,УПИ№ІІ54, УПИ №VІІ-54

II-54

улица О.К.44 О.К.43, УПИ№ІІІ54, УПИ №V-55,
УПИ №VІІ-54

IV-54

улица О.К.44 О.К.43, улица
О.К.43 - О.К.71,
УПИ№V-54, УПИ
№ІІІ-54
улица О.К.44 О.К.46, УПИ №VІІ54, УПИ №ІХ-128,
УПИ №ХІ-129

VIII-54

IX-128

улица О.К.43 О.К.47, УПИ №Х128, УПИ №ХІ129, УПИ №VІІІ54, УПИ №VІ-55

XVI-130

улица О.К.46 О.К.47, УПИ
№ХVІІ-130, УПИ
№ХІІ-129, УПИ
№ХV-127
улица О.К.38 О.К.39, УПИ №ІV82, УПИ №V-82,
УПИ №ІІ-82

III-82

II-186

улица О.К.23 Договор за продажба №98/04.05.2012г. О.К.24, УПИ №ІV- Купувач: ЕТ "Калоян Калчев - Жикама - Я"
общ., УПИ №ІІІ181, УПИ №І-62

IV-ОБЩ

ул. "П.Д.Петков",
ул. "Добруджа",
УПИ №V-общ.,
УПИ №ІІІ-1925

V-ОБЩ

ул."П.Д.Петков",
ул."д-р Петър
Берон", УПИ №VІ1552, УПИ №ІVобщ.
улица О.К.7 Купувач: "Агро-Мар"ООД от гр.Варна
О.К.8, УПИ№VІІІ- С договор №169/02.07.2010г. по реда на
5,УПИ№ХЗОС
2,УПИ№ХІ-62

IX-5

X-2

улица О.К.2 Купувач: "Агро-Мар"ООД от гр.Варна
О.К.3, улица
С договор №169/02.07.2010г. по реда на
О.К.3 - О.К.7,
ЗОС
УПИ №ХІ, УПИ
№ІХ-5, УПИ №VІІ2

XVI-138

VI

000093

улица О.К.13 Договор за продажба №63/05.04.2011г. О.К.18, УПИ №ХХ- Купувач:Геновева Иванова Стоянова от
138, УПИ №ХV- гр.Добрич, ул."Захари Стоянова" №8, ап.1,
139, УПИ №ХVІІ- като Земеделски производител.
137, УПИ №ХІХ137
улица О.К.43 Договор за продажба №287/30.09.2011г.
О.К.69, улица
Купувач: ЕТ "ТЕРРА-КОМЕРС-В.Василев"
О.К.69 - О.К.70,
гр.Ген.Тошево, ул."Г.С.Раковски" №1,
УПИ №VІІІ, УПИ вх.Б, ап.7 - Васил Димитров Василев
№VІІ, УПИ №V,
УПИ №І
имоти: №000092,
№000094

IV-4

от две страни
улици ОК7 - 8 и
ОК 8-2, УПИ №ІІІ4 и УПИ №V-5

Договор за продажба №72/21.04.2011г.
Купувач: "Агро-Мар"ООД от гр.Варна,
ул."Ив.Вазов", упр.Цветан Георгиев
Порашки

XVII-261

улица "Н.Петков",
УПИ №XXV-262,
УПИ №VI-260 и
УПИ №XVI-573

Купувач: Еленка Пейчева Желязкова от
гр.Добрич
С договор №139/10.06.2010г. по реда на
ЗОС

XV-1559

ул."Ас.Златаров",
УПИ №VІІ-2166,
УПИ№ХXIII-1558
и УПИ№ХVІ-1558

Със Договор за продажба
№61/05.04.2011г. имотът е отписан от
актовите книги за общинска собственост
Купувач: Илия Георгиев Илиев и Иванка
Георгиева Илиева от гр.Ген.Тошево,
ул."Ас.Златаров" №38А

II-137

ул.О.К.57-О.К.34О.К.30, ул.О.К.88О.К.82, УПИ №I137, УПИ №VI137 и УПИ №III137

II-137

ул.О.К.57-О.К.34О.К.30, улица
О.К.88-О.К.82,
УПИ №I-137, УПИ
№VI-137 и УПИ
№III-137
улица, общински С договор №368/07.11.2014г., имотът е
имот
продаден на ЗП Петър Райнов Борисов,
"Соненшайн"ООД ЕИК 7611128045, с.Спасово.
гр.Варна

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

II-1421

ул."Г.Кирков",
ул."Т.Рачински"
УПИ №III-1422 и
УПИ №I-1436

Купувач: Светлана Иванова от гр.Добрич.
С договор №205/02.09.2010г. по реда на
ЗОС

XVII

ул."Витоша", УПИ
№I-1949, УПИ
№II-987, УПИ
№III-987,УПИ
№IV-988,УПИ
№VI-989,УПИ
№XVI-2090,УПИ
№XV-2075,

Договор за продажба №331/07.11.2011г.
Купувач" "Лорд 7" ООД гр.Варна,
ул."Ген.Скобелев" №66, ет.4 ап.9
Арутюн Мишаевич Овсепян

II-1325

XV-19

XII-311

018192

имоти: №000014
"пасище, мера",
№000029
"жил.територия",
№000019 "дере"

000080

имоти: №000074
"залесена
територия",
№081021 "нива",
№081005 "нива",
….., №000070
път ІVкл.,
№000072.

ул. "В.Койчев",
Договор за продажба №43/22.03.2011г.
УПИ №ІІІ-1324,
Купувач: Жельо Христов Драгнев,
УПИ №ХV-1327 и гр.Ген.Тошево, ул."В.Койчев" №57
УПИ №І-1326
ул. "Гео Милев",
УПИ №V-18, УПИ
№ХІV-16 и УПИ
№ХVІ-20
Улица О.К 109
:102,улица О.К
109:110, УПИ
№ХІІІ-154,УПИ №
ІV-154

XVII-269

Улица "Хан
Кардам",улица
О.К 27А-О.К.27Б,
УПИ №ХVІІІ269,УПИ № ХVІ190, УПИ № ХІ191
Улица О.К 27АО.К.27Б, УПИ
№ХІХ-269,УПИ №
ХVІ-190, УПИ №
ХVІІ-269
Улица О.К 27АО.К.27Б, УПИ
№ХХ-269,УПИ №
ХІІ-190, УПИ №
ХVІІІ-269
Улица О.К 27АО.К.27Б, УПИ
№ХХІ-269,УПИ №
ХІІІ-190, УПИ №
ХІХ-269
Улица О.К 27АО.К.27Б, УПИ
№ХХІІ-269,УПИ
№ ХІV-190, УПИ
№ ХХ-269
Улица О.К 27АО.К.27Б, УПИ
№ХХІІІ-269,УПИ
№ ХV-190, УПИ
№ ХХІ-269
Улица О.К 27АО.К.27Б, улица
О.К 27Б-О.К.27В,
УПИ №VІІ189,УПИ № ХV190, УПИ № ХХІІ269
Улица О.К 27ГО.К.27Д, Улица
О.К 27Д-О.К.27Е,
Улица О.К 27ЕО.К.27Ж, УПИ
№ХХV-269,УПИ
№ VІІІ-188

Договор за продажба №120/28.05.2011г.
Купувач: Илия Николов Димов от
гр.Ген.Тошево, ул."П.Евтимий" №12 и
Димо Николов Димов от гр.Ген.Тошево,
ул."Хан Аспарух" №14

XXVIII-87

Улица "Д.Димов",
УПИ № ХІІІ-86,
УПИ № ХІІ-86,
Улица "Й.Йовков"

С договор за продажба №71/21.04.2011г.
имота е продаден на "Добруджа Експорт Г.Балабанов" - гр.Ген.Тошево,
ул."Й.Йовков" №7

XXV-500

Улица О.К158 О.К86, УПИ №
VІІІ-501, УПИ №
ІХ-473, УПИ №ХІ474, УПИ № ХІV476

XVIII-269

XIX-269

XX-269

XXI-269

XXII-269

XXIII-269

XXIV-269

С договор №369/27.12.2011г. имота е
продаден на Илия Николов Димов и Димо
Николов Димов.

С договор №118/28.05.2011г. имота е
продаден на Янка Георгиева Попова от
гр.Генерал Тошево, ул."Цар Симеон"
№16.

XI-КЛУБ

Улица О.К30О.К31, улица
О.К31-О.К33Б,
УПИ № Хмагазин, УПИ №
VІІІ- за културен
дом

I-ОБЩ

Улица О.К4-О.К5,
УПИ № ХІV-общ,
УПИ № ІІ-общ.,
улица О.К4О.К4А

II-ОБЩ

Улица О.К4АО.К4, УПИ № Іобщ, УПИ № ХІІІобщ., УПИ № ІІІобщ.

III-ОБЩ

Улица О.К7-О.К4,
УПИ № ІІ-общ,
УПИ № ХІІ-общ.,
УПИ № ІV-общ.

IX-ОБЩ

Улица О.К6-О.К7,
УПИ № VІІІ-общ,
улица О.К7АО.К6А

XII-ОБЩ

Улица О.К5О.К5А, УПИ № ХІобщ, УПИ № ІІІобщ., УПИ № ХІІІобщ

XIII-ОБЩ

Улица О.К5О.К5А, УПИ №
ХІІ-общ, УПИ № ІІобщ.,УПИ № ХІVобщ.

XIV-ОБЩ

Улица О.К4-О.К5,
улица О.К5О.К5А, УПИ №
ХІІІ-общ, УПИ № Іобщ.

VI-878

Улица "Захари
С договор за продажба №73/26.04.2011г.
Стоянов", УПИ
имота е продаден на Йорданка Чанева
№ V-877, УПИ
Христова-Желева от гр.Ген.Тошево,
№ХVІ-878, УПИ ул."Бузлуджа" №15
№VІІ-1893.
улица О.К.51 О.К.52, УПИ №VІІ143, УПИ №ІХ143, УПИ №Х142, УПИ №V142.

VI-142

С договор за продажба №138/17.06.2011г.
имота е продаден на Господин Йорданов
Господинов, от гр.Ген.Тошево,
ул."Славянска" №9

X-142

XI-142

I-108

III-108

II-108

VII-108

V-108

VI-108

I-125

улица О.К.49 О.К.49А, УПИ
№ІХ-143, УПИ
№VІ-142, УПИ
№ХІ-142.
улица О.К.49 О.К.49А, УПИ №Х142, УПИ №V142, УПИ №ХІІІ141.
Улица О.К45О.К34А, УПИ №ІІ108
УПИ №ІІ-108,УПИ
№ ІV-108

УПИ №І-108, УПИ
№ІІ-108, УПИ
№ІІІ-108
Улица О.К45АС договор за продажба №119/28.05.2011г.
О.К46А,
имота е продаден на ЕТ "Аднан Шукриев ул.О.К46АБелдас - 33" с.Къпиново, управител Аднан
О.К34А, УПИ №ІІ- Шукриев Реджебов.
108, УПИ№VІ108.
Улица О.К.502 О.К.503,УПИ №ІV108,УПИ № VІ108
Улица О.К.45АС договор за продажба №119/28.05.2011г.
О.К.46А,УПИ
имота е продаден на ЕТ"Аднан Шукриев №VІІ-108, УПИ
Белдас - 33" от с.Къпиново
№ІІ-108, УПИ №V108.
Улица О.К.50О.К.43, ул. О.К.43О.К.44, ул. О.К.44О.К.47, УПИ №ІІ124, УПИ №ХІ185.

XXVIII-614

Ул."Опълченска", С договор за продажба №62/05.04.2011г.
УПИ №ХХІХ-613, имота е продаден на "Братя Алексиеви"
УПИ №ХХVІООД от с.Красен.
615,УПИ №ХХVІІ614.

IX-2235

Ул."О.К3АО.К4А", УПИ №ІІІ2236, УПИ №VІІІ2235.

VIII-2235

Ул."Витоша",
УПИ №ІІІ-2236,
УПИ№ІХ-2235,
УПИ №VІІ-2234.

Имотът е продаден с договор
№279/15.07.2013г. на "Евро Логистик
Център" ООД, гр.Варна, ул. "Генерал
Скобеле" №65, ап.36

VII-2234

Ул."Витоша",
Имотът е продаден с договор
УПИ №VІІІ-2235, №278/15.07.2013г. на "Евро Логистик
УПИ№VІ-2234.
Център"ООД, гр.Варна, ул."Генерал
Скобелев" №65, ап.36

VI-2234

Ул."Витоша",
УПИ №VІІ-2234,
УПИ№Х-2234,
УПИ №ІV-2237,
УПИ №V-2238

Имотът е продаден с договор
№276/15.07.2013г. на "Евро Логистик
Център" ООД, гр.Варна, ул. " Генерал
Скобелев " №65, ап.36 по реда на ЗОС

X-2234

Ул."О.К86АО.К87А ",
УПИ№ІV-2237,
УПИ №VІ-2234,
ул."О.К2А-О.К86А
"

XVIII-193

Ул."В.Ангелов ",
УПИ№ХІХ-192,
УПИ №І-199, УПИ
№ІІ-199, УПИ
№ХVІІ-194.

С договор за продажба №354/13.12.2011г.
имота е продаден на Петър Димитров
Пенчев от гр.Ген.Тошево, ул."В.Ангелов"
№9.

IV

На дворното
място УПИ ІV:
север и изток краен (КВС), югУПИ №VІ-за
разсадник и парк,
УПИ №V-за
столова, улица
ОК 2-1, запад УПИ №ІІ-спортен
комплекс

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

IV

На дворното
място УПИ ІV:
север и изток краен (КВС), югУПИ №VІ-за
разсадник и парк,
УПИ №V-за
столова, улица
ОК 2-1, запад УПИ №ІІ-спортен
комплекс

057001

057002

068001

имоти:
№023006"пасище
,мера",
№057002"сметищ
е",
№000060"жил.те
ритория"
имоти:
№023004"пасище
,мера",
№000060"жил.те
ритория",
№057001"сметищ
е",
№023004"пасище
,мера",...
Имот №068002

068002

XII

Имот №000136,
№000058,
№000093,
№094001,
№000090,
№000095,
№000097,
№000088,
№000054,
№000069,
№068001,
№070002,
№070003
ул. "Иван Вазов",
ул."Хр.Минчев",
УПИ №ХІІІ, №ХІV
и УПИ №VІ-868

XIII

ул. "Захари
Стоянов", УПИ
№ХІV, УПИ №ХІІ
и ул."Хр.Минчев"

XIV

ул. "Захари
Стоянов", УПИ
№VІІ-1196, УПИ
№ХІІ и УПИ №ХІІІ

III

улица ОК 202201, улица ОК
201-192, УПИ №ІІ700 и УПИ №ІV732.
улица ОК 40-39,
улица ОК 39-38,
свободни терени

I-117

V-102

030110

000306

С договор за продажба №29/28.02.2012г.
имота е продаден на Драгомир Димитров
Василев и Иван Василев Иванов от
гр.Ген.Тошево, ул."З.Стоянов" №7, 9.

улица ОК 31-35, С договор №362/20.12.2011г. имота е
улица ОК 35-36, продаден на Айдер Шукри Реджеб от
УПИ №VІ и УПИ с.Къпиново.
№ІV-102
имоти: №030109
"нива", №030111
"др. посевна
площ", №000022
"пасище, мера".

имоти: №000307
"др. посевна
площ", №000411
"др. посевна
площ", №000305
"др. посевна
площ", №000412
"др. посевна
площ".

000226

имоти: №000137
"полски път",
№000131 "нива",
№000227 "др.
посевна площ".

000083

имоти: №000065
"залесена
територия",
№019001 "полска
култура",
№000082 "др.
посевна площ",
№000073
"залесена
територия",
№000066
"пасище, мера".

031004

имоти: №031003
"др. посевна
площ", №010014
"пасище, мера",
№000013 "жил.
територия".

000196

имоти: №000198
"нива", №000065
"др. сел.ст.тер.",
№000060
"жил.тер.",
№000101
"др.сел.ст.
територия",
№000195
"затр.нива",
№000100 "полски
път".

000174

имоти: №000060
"жил.тер.",
№001722
"др.посевна
площ", №000100
"полски път",
№000173
"др.посевна
площ"

001721

имоти: №000060
"жил.тер.",
№000171
"др.посевна
площ", №000100
"полски път",
№001722
"др.посевна
площ",.

001722

имоти: №000060
"жил.тер.",
№001721
"др.посевна
площ", №000100
"полски път",
№000174
"др.посевна
площ"

009020

Имот №000003,
№009021 и
№000029
Имот №000158,
№071014,
№000087 и
№071016
Имот №018114,
№000086,
№000054 и
№000050
Имот №002037,
№000021 и
№000224
улица О.К.53 О.К.63, улица
О.К.53 - О.К.52,
УПИ №II-общ,
мера
Имот №072001,
№000134,
№074157,
№000073 и
№000057
Улица О.К.53 О.К.52, УПИ №Іобщ, мера, УПИ
№ІІІ-общ.
Улица О.К.53 О.К.52, УПИ №ІІобщ, мера, УПИ
№ІV-81.
Улица О.К.90 О.К.91, улица
О.К.91 - О.К.92,
мера, УПИ № ІV233.
Улица О.К.3 О.К.7, улица
О.К.7-6-8, мера,
УПИ № ІХ-5 и
УПИ №Х-2.
Улица О.К.5 О.К.6, УПИ № ІІІ35, №ІV-34, №VІ37, №VІІ-37 и
УПИ №І-38.
Имот №032009
"полска култура"

071015

018115

002038

I-ОБЩ

072002

II-ОБЩ

III-ОБЩ

V-ОБЩ

XI

II-36

000232

.С договор №41/05.03.2013г. имота е
продаден на Коста Дженков Дженков от
гр.Варна и Иван Дженков Христов от
гр.Варна, по реда на ЗОС.

С договор за продажба №358/16.12.2011г.
имота е продаден на "Агро-Мар" ООД
гр.Варна, бул."Сливница" до бл.116.

С договор №360/20.12.2011г. имота е
продаден на "Гелерош-2011" ООД
гр.Велико Търново, ул."Христо Ботев" №8.

000233

Имоти: №00207
"път ІІ кл.",
№032007 "полска
култура",
№032011 "полска
култура" и
№032010
"комп.малоет.з.".

001725

имоти: №000060
"жил.тер.",
№001726
"др.посевна
площ", №000100
"полски път",
№000174
"др.посевна
площ".

001723

имоти: №000060
"жил.тер.",
№000171
"др.посевна
площ", №000100
"полски път",
№001724
"др.посевна
площ"

VI

Улица О.К.48 О.К.53, УПИ №
VІІ, №ХV и УПИ
№V.

VII

Улица О.К.48 О.К.53, УПИ №
VІІІ, №ХVІ и УПИ
№VІ.

XIV

Улица О.К.49 О.К.63, УПИ №
ХІІІ, №V и УПИ
№ХV.

XV

Улица О.К.52 О.К.63, УПИ №
ХІV, №VІ и УПИ
№ХVІ.

XVI

Улица О.К.52 О.К.63, УПИ №
ХV, №VІІ и УПИ
№ХVІІ.

XI-172

Улица О.К.84 О.К.39А-ОК 33,
УПИ № ІІІ-62, №V58, УПИ №VІ,
улица ОК 92-9784Б.

X-390

Улица
С договор №23/16.02.2012г. имота е
"Червеноармейск продаден на "Хермес 91-СВ" ЕООД а", УПИ № ХІ-390 с.Кардам, ул."Боряна" №3
(2-ет.жил.блок),
УПИ №ІХ - за
озеленяване и
път.

VII-2242

Улица
"Д.Полянов",
ул."Д.Благоев",
УПИ № ІІ-1465,
№VІ-1465 и
ул."Огоста".

I-70,II-70

Улици ОК 7-8 и
С договор №357/15.12.2011г. имота е
ОК 14-8-9-2, УПИ продаден на "Никола-Яр" ЕООД от
№ V-73 и УПИ
с.Къпиново, ул."Първа" №11
№ІІІ-71

IV-1795

Улица
"Ст.Милев",
улица О.К
167:166, улица
О.К 164:163, УПИ
№ V,кв.61.
Имоти: №050012
"жил. територия",
№057008 "полски
път", №057012
"пасище мера",
№057017 "стоп.
двор", №057011
"пасище мера",
№057020
"др.пром.терен",

057021

IX

Улица О.К.60 О.К.61, УПИ №
ХVІІІ, №ХVІІ и
УПИ №VІІІ кв.61.

III

Улица О.К.48 О.К.53, УПИ №
ІV, №ХІІІ и УПИ
№ІІ, УПИ №І
кв.61.

С договор №359/16.12.2011г. имота е
продаден на ЕООД "Хамбо" - Петър
Стоянов Атанасов, гр.Ген.Тошево,
ул."Тунджа" №13.

Договор №343/30.11.2011г. за учредяване
право на пристрояване върху 4.20 кв.м. за
изграждане - стълбище, от "Глория - ОЙЛ"
ООД, гр.Ген.Тошево/

IV

Улица О.К.48 О.К.53, УПИ № V,
№ХІІІ и УПИ №ІІІ
кв.61.

XIII

Улица О.К.63 О.К.49, УПИ №
ХІІ, №ІV и УПИ
№ХІV кв.61.

V

Улица О.К.48 О.К.53, УПИ №
ІV, №ХІІІ и УПИ
№ІІ, УПИ №І
кв.61.
Улица О.К.49 О.К.48, УПИ № І,
№ІІІ и УПИ
№ХІ,УПИ №Х
кв.61.
Улица О.К.53 О.К.60, УПИ №
ІХ, №ХVІІ и УПИ
№VІІ кв.61

II

VIII

XIX-ОЗЕЛЕН

VI-157

VII-157

Улица
"Червеноармейск
а", УПИ № Іучилище, №ХІІкултурен
дом,читалище,оз
еленяване кв.32.
016091

имоти: №016092
"нива", №000081
"полски път",
№000080 "нива",
№016016 "нива".

000111

имоти: №000189
"полски път",
№000110
"изоставена
нива", №000239
"полски път",
№000128 "път ІV
кл".

036031

имоти: №036030 С договор №87/24.03.2015г., имотът е
"нива", №000092 продаден на "Омега Агро Инвест"
"дървопроизв.пл" ЕООД,ЕИК 201304848 гр.Пловдив.
, №000086
"полски път".

Улица О.К.79 О.К.60, УПИ №
VІІ-157, УПИ № V156 кв.36.
Улица О.К.79 О.К.60, УПИ №
VІІІ-158, УПИ №
VІ-157 кв.36.

С договор за продажба №270/09.07.2013г.
имотът е продаден на ЧЗС Недялко
Тодорв Славов, с.Росица, ул."Четвърта"
№27 по реда на ЗОС

068001

Имот №068002
"пасище мера"

000155

Имоти: №000153
"полски път",
№000125 "полски
път", №000131
"залесена
територия",
№025029 "нива",
№000154
"залесена
територия".

057001

Имоти:
№023005"пасище
и мера",
№057002
"сметище",
№000060"жилищ
на територия"

057002

Имоти:
№023004"пасище
и мера",
№000077
"сел.стоп.
летище",
№000081"полски
път"…….
имоти: №011015
"нива", №011017
"нива", №011004
"полски път",
№012002"пасище
,мера"…..

012025

000175

имоти: №000173
"др. посевна
площ",№000060
"жил.територия",
№000176
"др.посевна
площ",
№000100"полски
път"

34045.501.168

ПИ:34045.501.45
7, 34045.501.169,
34045.501.171,
34045.501.167.

.С договор №45/19.03.2012г. имота е
продаден на Хафизе Юмер Рамадан,
Гюлбеян Алиосман Рамадан и Ембие
Алиосман Шабан от с.Йовково.

VI-16

Улица О.К.16С договор №180/20.06.2012г. имота е
О.К.17, УПИ № ІІІ- продаден на Димитър Костов Димитров и
50, УПИ №ІV-50, Иванка Костова Димитрова.
УПИ№ V-16,
УПИ№VІІ-16.
Улица О.К.16С договор №180/20.06.2012г. имота е
О.К.17, УПИ № VІ- продаден на Димитър Костов Димитров и
16, УПИ №V-16, Иванка Костова Димитрова.
УПИ№VІІІ-17.

VII-16

X-133

Улица О.К.21С договор №179/20.06.2012г. имота е
О.К.15, ул.О.К.15- продаден на Тошко Стоянов Тодоров
О.К.17, ул.О.К.17О.К.20, УПИ № ІХ99, УПИ№ІІ-99.

VI-1493

Ул."Ал.Константи
нов", УПИ № VІІ1494, УПИ № V1491,
Ул."Добруджа".
Имоти:
пл.№2138,
пл.№2104,
пл.№2240,
общинско дере.
УПИ № ХХVІ-599,
улица с О.К.141О.К.146,
ул."Опълченска",
УПИ № ХХVІІ.

2243

XXV-599

XXVI-599

УПИ № ХХІ-598,
улица с О.К.141О.К.146, УПИ №
ХХV-599, УПИ №
ХV-591, УПИ № І592.

XII-390

УПИ № Х390,УПИ№ХІ-390,
улица с
О.К.106АО.К.107В, улица
с О.К.107ВО.К.32Б
имоти: №011008
"полска култура",
№000051 "полски
път", №000047
"обр.горска
площ", №011003
"полска култура".

011007

С договор №44/16.03.2012г. имота е
продаден на Теодорра Петрова Желева
от гр.Ген.Тошево, ул."Д.Благоев" №18.

С договор №312/12.11.2012г. вп.под
№185, т.IX, имота е продаден на Марчо
Стефанов Атанасов от гр.Ген.Тошево, жк
"Ал.Димитров" бл.3, вх.Б, ет.3, ап.7.

С договор №288/08.10.2012г. вп.под
№190, т.VIII, имота е продаден на
"Хермес 91 - СВ" ЕООД, представлявано
от Георги Събев Николов от с.Кардам.

000037

Имоти: №000034
горска стоп.тер.,
№038001
изоставена нива,
№000036 горска
стоп.тер,
№035001
изоставена нива

VII-137

улица с О.К.30О.К.82, УПИ № І137,УПИ№VІІІ137, улица с
О.К.34-О.К.30.

VIII-137

УПИ № VІІ137,УПИ№ІІ-137,
УПИ№ІХ-137,
улица с О.К.34О.К.30.
УПИ № VІІІ137,УПИ№ІІІ-137,
УПИ№Х-137,
улица с О.К.51О.К.34.
УПИ № Х-137,
кв.27 по ПУП
с.Люляково,
общ.Ген.Тошево,
обл.Добрич. УПИ
№ ІХ137,УПИ№V-137,
улица с О.К.88О.К.51. улица с
О.К.51-О.К.34.

IX-137

X-137

XI-390

Улица"Червеноар
мейска",УПИ №
ІV-църква, УПИ
№ V-392, УПИ №
ХІІ-390, УПИ №Х390

XI-4

УПИ № ХІІ4,ОК30-ОК29,
УПИ № Х-5, УПИ
№ ХІІІ-3.
ОК31-ОК30,ОК30ОК29, УПИ № ХІ4, УПИ № ХІІІ-3.

XII-4

013033

имоти: №000079
"път ІІІ кл.",
№013032 "полска
култура",
№013010 "полска
култура"

С договор №289/08.10.2012г. вп.под №18,
т.II, имота е продаден на ЕТ "Пейо
Вълчев" - с.Люляково, представляван от
Пейо Георгиев Вълчев от гр.Ген.Тошево,
ул."П.Д.Петков" №13А.

013032

XII-НАРУШЕ

имоти: №000080
"полски път ",
№000079 " път
ІІІ кл. ", №013033
"полска култура",
№013010 "полска
култура"

Улица ОК17ОК18,УПИ№ХІІІозеленяване,
УПИ№VІІІ-опитно
поле, УПИ№ХІстопанска
дейност
2224

Улица "Васил
Априлов", имоти
№2106, №2107,
№2104 - по ПЗ, и
№268002(по
КВС).

268002

имоти: №268003
"производствен
терен", №000264
"жилищна
територия " и
№268003
"производствен
терен"

VI-ОБЩ

Улица ОК24ОК33, УПИ № VІІ69, УПИ № VІІІобщ, УПИ №V-51.

VIII-ОБЩ

УПИ № VІ-общ,
УПИ №ХVІ-69,
улица ОК34ОК35, УПИ №ХІІІ209, УПИ №ІХ209.
Улица ОК24ОК45, УПИ № ІІІ49, УПИ №ХІІ-49,
терен отреден за
озеленяване.

II-ОБЩ

IV-ОБЩ

Улица ОК17ОК16, УПИ № ІІІ93, УПИ № Vобщ.

V-ОБЩ

Улица ОК17ОК16, УПИ № ІVобщ, УПИ № VІобщ.

VI-ОБЩ

Улица ОК17ОК16, УПИ № Vобщ, УПИ № VІІобщ.

VII-ОБЩ

Улица ОК17ОК16, УПИ № VІобщ,
озеленяване.
000043

Имот №000042,
имот №000046,
имот №000039 и
имот №000037

XXVI-1124

Ул."Патриарх
Имотът е продаден с договор
Евтимий", УПИ №303/29.10.2012г. на Борислав Николов
№ХХVІІ-1122,
Лазаров, гр.Ген.Тошево
УПИ№ХХV-1123,
ул."Добруджа"

021067

143006

101065

068001

Имот
№021061"нива",
имот
№000167"пасище
", имот
№021066"нива",
имот
№021065"нива"…
…
Имот
№000139"пасище
,мера", имот
№143007"нива",
имот
№000209"полски
път"
Имот
№000093"пасище
,мера", имот
№101066"нива",
имот
№101067"нива"
Имот №068002
"пасище мера"

С договор №56/18.03.2013г. имота е
продаден на Генчо Иванов Алексиев от
гр.Добрич, по реда на ЗОС.

С договор №53/18.03.2013г., имота е
продаден на ЕТ "Кардам Запад П.Стоянов", представляван от Петър
Стоянов Стоянов от с.Кардам,
ул."Червеноармейска" №8, по реда на
ЗОС.

XXV-1123

Ул."Добруджа",
С договор №163/03.06.2013г. на Румен
УПИ №ХХVІДимитров Русков
1124,
УПИ№ХХVІІ1122, УПИ№ХХІV1119

I-ОБЩ

Ул.ОК25-ОК24,
УПИ №ІІ64,УПИ№V-157,
ул.ОК63-ОК25

VIII

Ул."Трети Март",
ул."Мадара",
УПИ №VІІ,
УПИ№VІ ,
ул."Славянска"

VI

Ул. ."Славянска",
УПИ №VІІІ,
УПИ№VІІ,
УПИ№V

VII

Ул. ."Мадара",
УПИ №ІІ,
УПИ№V,
УПИ№VІ,
УПИ№VІІІ

XII

Ул."Трети Март",
ул."Славянска",
УПИ №ХІ,
УПИ№Х,
ул."Н.Й.Вапцаров
"

XI

Ул."Славянска",
УПИ №ІІ-78,
УПИ№Х,
УПИ№ХІІ

С договор №301/25.7.2013г., имота е
продаден на Живко Господинов Йорданов
от гр.Ген.Тошево,по реда на ЗОС.

X

Ул."Н.Й.Вапцаро
в", УПИ №ХІІ,
УПИ№ХІ,
УПИ№ІХ

С договор №299/22.7.2013г., имота е
продаден на Йорданка Господинова
Йорданова-Койчева от гр.Добрич ,по реда
на ЗОС.

X

Ул."Мадара",
УПИ №ХІІ,
УПИ№ХІ,
УПИ№ІХ

Договор за продажба №355/21.12.2012г.
Купувач: Светлана Веселинова Василева
от гр.Варна, кв."Петлешев",
ул."Хр.Смирненски", ет.IV, ап.18 и Мариян
Иванов Великов от гр.Добрич,
жк."Дружба", бл.26, вх.А, ап.19

С договор №30/29.01.2015г., имотът е
продаден на ЗП Петър Райнов Борисов от
с.Спасово,ул."Единадесета" №16 по реда
на ЗОС

XI

Ул."Черно Море",
УПИ №ІІ,
УПИ№Х,
УПИ№ХІІ

XII

Ул."Трети Март",
ул."Черно море",
УПИ №ХІ,
УПИ№Х,
ул."Мадара"

IV-ОБЩ

улица с О.К.16О.К.4, ул.с О.К.4О.К.12, УПИ №Vобщ, УПИ№ІІІобщ.

III-ОБЩ

улица с О.К.16О.К.4, УПИ №ІVобщ, УПИ№VІобщ. ул.с О.К.15О.К.16.

VI-ОБЩ

УПИ №ІІІ-общ,
УПИ№V-общ.,
УПИ №ІІучилище, ул.с
О.К.14- О.К.15.
006003

V-ОБЩ

020014

020013

Имот
№006025"нива",
имот
№000019"нива",
имот
№006027"нива"

УПИ №ІV-общ,
ул.с О.К.4О.К.12. УПИ№ІІучилище, УПИ
№VІ-общ.
Имот
№020013"нива",
имот
№000083"пасище
", имот
№000074"полски
път"…..
Имот
№020009"нива",
имот
№000080"полски
път", имот
№000083"пасище
, мера"…..

С договор №302/29.7.2013г., имота е
продаден на "Погас ГТ" ЕООД,
представлявано от Николаос Георгиос
Погас, по реда на ЗОС.

020009

Имот
№020013"нива",
имот
№000075"пасище
, мера", имот
№000080"полски
път"…..

34045.47.7

Имоти с
идентификатор:
34045.47.4,
34045.47.8,
34045.47.128,
34045.47.6,
34045.47.3

34045.47.3

Имоти с
идентификатор:
34045.47.127,
34045.47.4,
34045.47.7,
34045.47.6,
34045.47.126
УПИ №X-62, OK
44 - OK 55,
УПИ№XII-64,
УПИ№VI-64

000005

Имоти: №000006 Имотът е продаден с договор
"полски път",
№171/06.06.2013г. на Димитър Митков
№040001Димитров
кравеферма,
№019014 "полски
път", №019013
"пасище,мера"

094151

Имоти: №094148 Имотът е продаден с договор
"др.посевна
№238/24.06.2013г. на "Стел Тур" , с.
площ", №094150 Балканци, ул. "Четвърта" №44
"др.посевна
площ", №000154
"полски път",
№000155
"жил.територия"

005001

Имоти: №000004път
IIIкл,землищна
граница;
№000006дере,овраг,яма;
№005002-храсти;
№000025жил.територия

XI-63

005002

Имоти: №000006дере,овраг,яма;
№000025жил.територия;
№005003-храсти;
№000025жил.територия;
№005001-храсти

005003

Имоти: №000025жил.територия;
№005002-храсти

XI-ОБЩ

Имоти: ОК 45Б ОК 46А; УПИ №Iза училище; УПИ
№VII-общ

I-ОБЩ

улица с О.К.50О.К.47, О.К.47О.К.68, УПИ
№XIII-общ, УПИ
№ІІ-общ.
улица с О.К.50О.К.47, УПИ №Іобщ., УПИ №XIIIобщ, УПИ №IІІ182.
УПИ №І-общ,
улица с О.К.47О.К.68, УПИ
№XIV-общ, УПИ
№V-181, УПИ
№III-182, УПИ
№ІІ-общ,
УПИ №XIII-общ,
улица с О.К.47О.К.68, УПИ №XVобщ, УПИ №VI181
УПИ №XIV-общ,
улица с О.К.47О.К.68, УПИ
№XVI-общ, УПИ
№VІІ-180

II-ОБЩ

XIII-ОБЩ

XIV-ОБЩ

XV-ОБЩ

XVI-ОБЩ

УПИ №XV-общ,
улица с О.К.47О.К.68, УПИ
№XVII-общ, УПИ
№VIІІ-180

XVII-ОБЩ

УПИ №XVI-общ,
улица с О.К.47О.К.68, УПИ
№XVIII-общ, УПИ
№IX-179

С договор №170/06.06.2013г. имота е
продаден на Юрий Веселинов Господинов
от гр.Ген.Тошево, ул."Софроний
Врачански" №11, по реда на ЗОС.

XVIII-ОБЩ

УПИ №XVII-общ,
улица с О.К.47О.К.68, УПИ
№XIX-общ, УПИ
№X-179

XIX-ОБЩ

УПИ №XVIII-общ,
улица с О.К.47О.К.68, УПИ №XXобщ, УПИ №XI178
УПИ №XIX-общ,
улица с О.К.47О.К.68, УПИ №XII178

XX-ОБЩ

XIII-ГРАДИ

улица О.К.64 О.К.70А, УПИ
№ХІІ-270, УПИ
№ХІ-270, УПИ
№Х-270, УПИ
№ІХ-270, УПИ
№VІІІ-270, УПИ
№VІІ-270, УПИ
№VІ-270,
пл.№130, улица
О.К.18 - О.К.64
улица с О.К.45А О.К.46, О.К.46 О.К.46А, О.К.46А О.К.45Б, О.К.45Б О.К.45А

УПИ ЗА ОЗЕ

VI-444

ул."Пирин
планина", УПИ
№VII-445, УПИ
№X-448, УПИ
№XIII-441 и УПИ
№V-443
УПИ №XIII-166,
УПИ №XVI-138,
УПИ №XV-139,
УПИ №XXI-139 и
ОК 13 - ОК 66

XIV-ОБЩ

VII-394

ОК 107В - ОК
106А, УПИ №VI393, ул."Тунджа"
и УПИ №VIII-395

106037

Имоти: № 000073пасище,мера; №
000075жил.територия

.С договор №303/01.8.2013г., имота е
продаден на Тодорка Николова Стоянова
от с.Аврен, Васил Николов Василев от
гр.Ген.Тошево и Стефка Николова
Копринджийска от гр.Силистра, по реда на
ЗОС.
Имотът е продаден с договор
№385/19.09.2013г. на ЗП Геновева
Иванова Стоянова, гр. Добрич, ул.
"Захари Стоянов" №8, вх.В. ап.1

038081

Имоти: № 038042нива; № 000080полски път; №
038084-нива; №
038041-нива и №
038088-нива

104021

Имоти: № 000025полски път; №
104007-полска
култура; №
104020-полска
култура и №
000026-полски
път
Имоти: № 020007нива; № 000076полски път и №
000075пасище,мера

020008

XXV-2245

2253

ОК 211 - ОК 231; С договор №250/25.6.2013г., имота е
УПИ № III; УПИ
продаден на Томаш Иванов Христов от
№ XXV-2245
гр.Генерал Тошево, по реда на ЗОС.

34045.30.22

Имоти с
идентификатор:
34045.30.24,
34045.54.204,
34045.30.125,
34045.501.457,
34045.54.205
Имоти с
идентификатор:
34045.33.9,
34045.33.130,
34045.33.11,
34045.33.124
Имоти с
идентификатор:
34045.30.125,
34045.54.204 и
34045.43.5

34045.33.10

34045.43.6

34045.47.1

34045.5.40

Имоти с
идентификатор:
34045.30.125,
34045.47.126,
34045.54.220,
34045.501.458,
34045.501.251,
34045.501.457,
34045.47.125
имоти с
идентификатор:
34045.5.42,
34045.5.147,
34045.5.149,
34045.5.35,
34045.5.153,
34045.5.34,
34045.5.39,
34045.5.2,
34045.5.1,
34045.5.157

34045.47.11

34045.47.12

34045.17.38

057023

Имоти с
идентификатор:
34045.44.4,
34045.47.129,
34045.44.5,
34045.47.127,
34045.47.126,
34045.44.2,
34045.30.125,
34045.44.9,
34045.44.1,
34045.44.3,
34045.44.7
Имоти с
идентификатор:
34045.47.25,
34045.47.22,
34045.47.12,
34045.54.220
Имоти с
идентификатор:
34045.47.11,
34045.47.22,
34045.47.26,
34045.47.13,
34045.54.219,
34045.54.220
Имоти с
идентификатор:
34045.17.36,
34045.17.28,
34045.54.202,
34045.17.39,
34045.5.155
Имоти: №057022 Имотът е продаден с договор №
"пасище ,мера", 392/19.09.2013г. на "ИЗИДА"ООД,
№057024"пасище гр.Добрич по реда на ЗОС
,мера", №057008
"полски път",
№035001
"пасище
,мера"….

XII-643

ул."Дружба", УПИ .С договор №300/25.7.2013г., имота е
№ XIII-644, УПИ продаден на Тонко Стоянов Георгиев от
№ VII-училище, гр.Ген.Тошево,по реда на ЗОС.
УПИ № III-1841,
УПИ № XI-642

IV

УПИ №III, УПИ
№II, УПИ №Vи
ул.О.К.106 О.К.105

V

УПИ №IV, УПИ
№II, УПИ №VII,
УПИ №VI и
ул.О.К.106 О.К.105

IV

УПИ №V, УПИ
№VII, ул.О.К.107 О.К.106 и
ул.О.К.106 О.К.105

VII

УПИ №II, УПИ
№I, УПИ №VIII,
ул.О.К.107 О.К.106, УПИ
№VI и УПИ №V

VIII

ул.О.К.99А О.К.107А,
ул.О.К.107А О.К.106, УПИ
№VII, УПИ №II и
УПИ №I
Ул."Г.Кирков",
УПИ №XVIII-общ,
УПИ №III-1217,
УПИ №IV-1218,
УПИ №V-1219 и
УПИ №XVII-1229

I-1230....

XVIII-ОБЩ

Ул."Г.Кирков",
УПИ №IIкомпл.жил.стр.,
УПИ №XIX-1216,
УПИ №I1230,1231
О.К.32 - О.К.34,
УПИ №XVI-общ,
УПИ №IV-128 и
УПИ №XIII-за
читалище

XV-ОБЩ

XVI-ОБЩ

О.К.34 - О.К.35,
УПИ №XI-общ,
УПИ №IV-128 и
УПИ №XV-общ

II-60

О.К.37 - О.К.36,
Имотът е продаден с договор
УПИ №III-61,
№418/07.11.2013г. на Ахавни Ато
УПИ №IV-62,
Пехливанова по реда на ЗОС
О.К.56Б - О.К.37Б
и УПИ №I-59

ПЛ.№2255..

УПИ № XXVII и
УПИ № XXV-652

000099

Имот №000097,
№000096,
№000160,
№000184

Имотът е продаден с договор
№426/21.11.2013г. на Георги Дяков Гъцов,
Маргарита Димитрова Гъцова, Дияна
Георгиева Дянкова и "Карди 2010"ЕООД

000323

Имоти: №000413"др.посевна
площ"; №000355"др.посевна
площ"; №000368"лозе"; №000403"пасище,мера" и
№000322"др.посевна
площ"

XII-43

О.К.58 - О.К.59,
УПИ № XIII-44 и
УПИ № XI-43

XXVI-145

УПИ №XIX-139,
УПИ №XX-140,
O.K.56 - O.K.48 и
УПИ №XXV-146

II

O.K.105 O.K.99A, УПИ
№I, УПИ №VII,
УПИ №V, УПИ
№IV, УПИ №III

III

O.K.105 O.K.99A, УПИ
№II, УПИ №IV и
О.К.106 - О.К.105

II-65

O.K.2 - O.K.17,
УПИ №III-64,
УПИ №IV-65,
УПИ №VI-65 и
УПИ №I-общ

V-65

УПИ №VI-65,
УПИ №IV-65,
O.K.21 - O.K.19 и
O.K.21 - O.K.22

VI-65

УПИ №VII-28,
УПИ №I-общ,
УПИ №II-65, УПИ
№IV-65, УПИ №V65 и O.K.21 O.K.22

Имотът е продаден с договор
№427/22.01.2013г. на Кольо Тодоров
Колев, Митко Тодоров Колев и Елена
Тодорова Гочева по реда на ЗОС

000432

Имоти: №000368"лозе"; №000403"пасище,мера" ,
№000433"др.посевна
площ", №000413"др.посевна
площ"

000433

Имоти: №000432"др.посевна
площ", №000403"пасище,мера" ,
№000322"др.посевна
площ", №000413"др.посевна
площ"

VI-374

УПИ № ІV397,УПИ№ХVІ374,улица ОК70ОК69А,УПИ№VІІІ370.

I

Улица O.K.105 O.K.99A, O.K.99А
- O.K.107A, УПИ
№VІІI, УПИ №II

пл.№2256

Имоти:пл.
№2138,пл.
№2104,
пл.№2251,общин
ско дере.

III-76

Ул."Арда",
ул."Витоша", УПИ
№ІV-77,УПИ№ІІ75

II-75

Ул."Арда",УПИ
№ІІІ-76, УПИ№ІV77, УПИ№ХІ-46,
УПИ№ХІІ-45,
УПИ№І-45

I-ОБЩ

О.К.49 - О.К.48,
О.К.48 - О.К.53,
УПИ №ІІІ-общ и
УПИ №ІI-общ

II-65

O.K.2 - O.K.17,
УПИ №III-64,
УПИ №IV-65,
УПИ №VI-65 и
УПИ №I-общ

IV-65

УПИ №VI-65,
УПИ №II-65, УПИ
№III-64, O.K.19 O.K.21 и УПИ №V65

V-65

УПИ №VI-65,
УПИ №IV-65,
O.K.21 - O.K.19 и
O.K.21 - O.K.22

I-ОБЩ

O.K.28 - O.K.17,
УПИ №ІI-65, УПИ
№VI-65, УПИ
№VII-28
O.K.22 -O.K.2,
O.K.2 O.K.17,УПИ №Іобщ., O.K.21O.K.22

VII-28

ХVIІ-ДЕТСК

УПИ №ХХІІобщ,УПИ№ХІХобщ, УПИ№ХХІтърг. д-т, улица
ОК37-ОК36,
улица ОК36-ОК35

І- ЗА СТОП

улица ОК34ОК33, улица
ОК33ОК55,УПИ№ ІІ..

V

Имоти №066004,
№065003,
№066003, №
000067, №066001

IV

Имоти №065003,
№066005

V

Имоти №000006,
№005002,
№000025,
№005004

IV

Имоти №000006,
№005002,
№000025,
№000004

V-91

УПИ № IV-54,
О.К.-161, О.К.129, О.К.-128,
О.К.-127, УПИ-VI55, О.К.-15-12,
УПИ IV-54
УПИ №II-19, О.К.150, О.К.-161,
О.К.-129, УПИ №
IV-54, O.K.15,O.K.-12,O.K.10
Пасище- мера,
УПИ №II-общ,
О.К.-20- 70

III-53

I

II

Пасище- мера,
УПИ №IV1, УПИ
№ III1, О.К.-2070,
УПИ № I-общ

LXXV

Имоти№ 000058

356

Имоти №000170,
№000195,
№000165

359

Имоти №000138,
№000144,
№000357,
№149002; №
149002

I

Имоти№ 090048;
№ 090047; №
090046; №
090045;
№ 000091; №
000097; №
096001

LVII

Имоти№ 000044;
№ 058002; №
000208

I

Имоти№ 053130;
№ 053131; №
053048; №
053058;
№ 053096; №
053095; №
053094; №
053008; №
053005;
№ 053104; №
053103; №
053002; №
053108; №
053107;
№ 053106; №
000048

IV

Имоти№ 021003;
№ 0211008; №
021011; №
021005

IV

Имоти№ 057008;
№ 064004; №
064005; №
063030; №063007

LXIII

Имоти№ 000171;
№ 040062; №
000195; №
000170

XLVIII

Имоти№ 092047;
№ 000087; №
000119; №
092008; №
092007;
№ 092006; №
092005; №
092004; №
092003

VI

Имоти№ 033005;
№ 033004; №
033003; №
032003;
№ 000031; №
000035; №
033002

I

Имоти №000201;
№000084

I

Имот №000015

LXXXV

Имоти №000086;
№000091

II

Имоти №106001;
№105025;
№000069;
№105037;
№105036;
№105025
009002

III-42

Имоти№ 009001;
№ 000021; №
009003; №
000030

Улица О.К.502О.К.503, улица
О.К.506-О.К.507О.К.513, УПИ №I42
Наследници на
Павел Димитров
Узунов;
наследници на
Илко Атанасов
Попов; Румен
Демирев Радев;
"Сонниейшайн"О
ОД; Ердино
Ахмед Сали

VIII

Ляво-апартамент
№4, дясноапартамент №6
,горе-апартамент
№8, долуапартамент №2

VIII

Ляво-апартамент
№6, дяснокраен,гореапартамент №9,
долу-апартамент
№3

I-323

Ул. "Витоша";
УПИ№ II-322;
УПИ№ XVI-324;
ул."Странджа"

I-59

О.К.37- О.К.36;
УПИ№ II-60;
О.К.56Б- О.К.37БО.К.37А- О.К.38А

XIX

УПИ№ XXI;
УПИ№XVIII-186;
O.K.11- O.K. 12A;
УПИ№ XX-220

151103

086141

086142

Имот №000068;
Имот №000097;
Имот №15151;
Имот №151182;
Имот №151107;
Имот №151102
Имот №088140 "др.посевна
площ"; Имот
№000081"пасище мера";
Имот №086096"др.посевна
площ"; Имот
№086142"др.посевна
площ"
Имот № 086143;
Имот № 086141;
Имот №086096;
Имот №000154

XIII-78

О.К.-33А-О.К.32О.К.33; УПИ№ VII103; О.К.35О.К.31; УПИ №IV77

XXI

УПИ №XXII-12;
УПИ №VIII-11;
УПИ №XX-13;
Улица O.K.25O.K.1

XXII

УПИ № I-9; ;
УПИ №II-9; УПИ
№III-9; УПИ №V11;
УПИ №XXI-12;
Улица O.K.10O.K.-9- O.K.2

VI

УПИ № VIII-11; ;
УПИ №II-13; УПИ
№I-12;
Улица O.K.10O.K.-9- O.K.2

VIII

УПИ № IХ-10;
УПИ №XI-271;
УПИ №VI-общ;
Улица O.K.10O.K.-9- O.K.2

IX

УПИ № Х-общ; ;
УПИ №XI-271;
УПИ №VIII-11;
Улица O.K.10O.K.-9- O.K.2

III-4

УПИ №II; УПИ
№VI-2; УПИ
№XII-80; Улица
O.K.8- O.K.2

XIV-11

УПИ №II; УПИ
№XV,XVI-10; УПИ
№XIII;
УПИ №XI-11,12;
Улица O.K.50O.K.8
УПИ №XIV-11;
УПИ №XII-17,18;
УПИ №X-12;
Улица O.K.50O.K.8

XI-11,12

I- ОБЩ.

Пасище, мера;
УПИ №II-; Улица
O.K.3- O.K.2О.К.47

III- ОБЩ.

Пасище, мера;
УПИ №II-51;
Терен за
озеленяване;
Улица O.K.18O.K.11; Улица
O.K.11-О.К.8
УПИ №VII-общ.;
Улица O.K.20O.K.11; УПИ №XIд.д.;
УПИ №IX-28

Х - ОБЩ.

VII-ОБЩ.

УПИ №VI-общ.;
Улица O.K.20O.K.11; УПИ №X;
УПИ №VIII-27

XI-Д.Д.

Улица O.K.20O.K.11; Терен за
озеленяване;
УПИ №XVI-48;
УПИ №XV-48;
УПИ №XIV-29;
УПИ №XIII-29;
УПИ №XII-28

XVI

УПИ №XVIIозел.; УПИ №X;
Паркинг; УПИ
№XIV;
Улица О.К.154О.К.153-О.К.151

XVII

УПИ №XVII; УПИ
№X; Паркинг;
УПИ №XVI-спорт;
Улица О.К.154О.К.153-О.К.151О.К.147А

XIX- ОБЩ.

УПИ №I-озел.;
УПИ №II-242;
УПИ №XVIIIoбщ.;
Улица О.К.60О.К.42

VII-292

Улица О.К. 82О.К.83-О.К.84;
УПИ №VI -291;
Терен за
озеленяване;
УПИ №VIII-293;

VI-291

Улица О.К. 82О.К.83-О.К.84;
УПИ №V -290;
Терен за
озеленяване;
УПИ №VII-292;
О.К. 82-О.К.83О.К.84; УПИ №IV 281; Терен за
озеленяване;
УПИ №VI-283;

V-282

IV- ОБЩ.

Улица О.К.49О.К.48; УПИ №III 136; Мера; УПИ
№V-общ.;

С договор №373/19.11.2014г., имотът е
продаден на Атанас Красимиров
Стефанов от гр.Ген.Тошево.

V- ОБЩ.

Улица О.К.49О.К.48; УПИ №IV общ.; Мера;
УПИ №VI-общ.;
Улица

VI- ОБЩ.

О.К.49-О.К.48;
УПИ №V -общ.;
Мера; Улица

II- ОБЩ.

Улица О.К.31О.К.27; Улица
О.К.23-О.К.27О.К.28 УПИ №IVобщ.; УПИ №I-71;

IX- ОБЩ.

УПИ №VIII-57;
Улица О.К.23О.К.27; Улица
О.К.27-О.К.31
УПИ №X-57;

IV- ОБЩ.

УПИ №III-181;
УПИ №II-186;
Мера; УПИ №V63; Улица О.К.2О.К.27-O.K.23;

Х- ОБЩ.

Улица О.К.18О.К.25; УПИ №XI60; УПИ №XII-59;
УПИ №IX-общ.;

IX-ОБЩ.

Улица О.К.18О.К.25; УПИ №Xобщ.; УПИ №VIII58;
УПИ №VI-общ.;

XV- ОБЩ.

Улица О.К.18О.К.25 УПИ №XVIобщ.; УПИ №XIVобщ.; УПИ №XI60.;

VI- ОБЩ.

Улица О.К.18О.К.25 УПИ №XIобщ.; УПИ №VII140.; УПИ №IVобщ.; УПИ №Vобщ.;

V-290

О.К. 82-О.К.83О.К.84; УПИ №IV 289; Терен за
озеленяване;
УПИ №VI-291;

III- ОБЩ.

О.К.3-О.К.4; О.К.4О.К.20; УПИ №V общ.; УПИ №IIобщ.;

II- ОБЩ.

О.К.3-О.К.4; УПИ
№III -общ.; УПИ
№V-общ.;
УПИ №VI-общ.;
УПИ №VII-общ;
УПИ №IV-3;
УПИ №I-3

V- ОБЩ.

УПИ №III-общ.;
Улица О.К.44О.К.4-О.К.20 УПИ
№VI-общ;
УПИ №II-общ.;

I- ОБЩ.

Улица О.К.4О.К.5-О.К.7; УПИ
№II-общ; УПИ
№IV-общ;
Улица О.К.19О.К.5-O.K.5A

IV- ОБЩ.

УПИ №Iобщ; УПИ
№III-общ; УПИ
№V-общ;
Улица О.К.19О.К.5-O.K.5A

V-ОБЩ.

УПИ №IVобщ;
УПИ №VI-общ;
УПИ №VIII-общ;
УПИ №IX-общ;
Улица О.К.19О.К.5-O.K.5A
000359

Имот № 000138;
Имот №000144;
Имот №000375;
Имот №149002

013001

Имот № 000015

049001

Имот № 053130;
Имот №053131;
Имот №053048;
Имот №053058;
Имот №053096;
Имот №053095;
Имот №053094;
Имот №053008;
Имот №053005;
Имот №053104;
Имот №053103;
Имот №053002;
Имот №053108;
Имот №053107;
Имот №053106;
Имот №000048

005005

Имот № 000006
Имот №005002;
Имот №000025;
Имот №005004;

005004

Имот № 000006
Имот №005005;
Имот №000025;
Имот №005004;

040063

Имот № 000171;
Имот №040062;
Имот №000195;
Имот №000170

000054

Имот №023001;
Имот №000053;
Имот №023006;
Имот №056007

000356

Имот № 000170;
Имот №000195;
Имот №000165;

057004

Имот №057008;
Имот №064004;
Имот №064005;
Имот №063030;
Имот №063007

000055

Имот №000060;
Имот №023001;
Имот №056007;
Имот №056004;
Имот №056010;
Имот №056009
Имот №033005;
Имот №033004;
Имот №033003;
Имот №032003;
Имот №000031;
Имот №000035;
Имот №033002

033006

С договор №75/09.03.2015г. имотът е
продаден на Юрий Веселинов Господинов
от гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

000085

Имот № 000086;
Имот №000091

000075

Имот №000058

087001

Имот №000201;
Имот №000086

093001

Имот №090048;
Имот №090047;
Имот №090046;
Имот №090045;
Имот №000091;
Имот №000097;
Имот №096001
Имот №16001;
Имот №105025;
Имот №000069;
Имот №105037;
Имот №105036;
Имот № 105025

106002

000057

Имот №000044;
Имот №058002;
Имот №000208;

009002

Имот № 009001;
Имот №000021;
Имот №009003;
Имот №000030

066005

Имот № 066004;
Имот №065003;
Имот №066003;
Имот №000067;
Имот №066001;
Имот №065003;

066004

Имот № 066003;
Имот №065005;

021004

Имот № 021003;
Имот №021008;
Имот №021011;
Имот №021005

092048

Имот № 092047;
Имот №000087;
Имот №000119;
Имот №092008;
Имот №092007;
Имот №092006;
Имот № 092005;
Имот №092004;
Имот №092003

IV-ОБЩ.

УПИ №V-общ.;
УПИ №VI-общ.;
УПИ №III-141;
УПИ №II-143;
Улица О.К.28О.К.18

II-19

О.K.12- О.K.10;
УПИ №I-20;
O.K.130- O.K.161;
УПИ №III-53;

III-2

Пасище, мера;
УПИ №IV-2;
O.K.3- O.K.2;
УПИ №II;

XIX-314

УПИ №XVIII-313 ;
O.K.57- O.K.58O.K.26; Улица

V

УПИ №ІV, УПИ
№VІ, улица
О.Т.2-О.Т.6

I- ГР СТР

Улица О.Т.5О.Т.6, УПИ №ІІ,
УПИ №ІІІ, УПИ
№VІІІ, улица
О.Т.5-О.Т.13

I-ГР.СТР.

Улица О.Т.1О.Т.2, УПИ №ІІ,
улица О.Т.2О.Т.6, улица
О.Т.6-О.Т.5,
улица О.Т.5О.Т.4-О.Т.1
:

XII-475

УПИ №XIII-476;
УПИ № XI-474;
ул. "Плиска"; ул.
"Боряна

XI-82

Улица О.Т.47О.Т.67, УПИ № Х82, УПИ №IX-82,
улица О.Т.-45О.Т.46
О.К.34- О.К.33О.К.55; УПИ №II;
УПИ № Пасище,
мера

I-ПР СТ Д

VIII-ОБЩ.

УПИ № V - общ. ,
УПИ № VII всестранна
кооперация, О.К19 - О.К18, УПИ
№ IХ- общ.

IX-ОБЩ.

УПИ № V - общ. ,
УПИ № VIII общ., О.К19 О.К18, О.К19 О.К5

VI-ОБЩ.

УПИ № III-общ.,
О.К.7 - О.К.17,
УПИ № VIIвсестранна
кооперация, УПИ
№ V- общ.

III-ОБЩ.

УПИ № II- общ.,
О.К.7 - О.К.17,
УПИ № VI- общ.,
УПИ № IV- общ.

II-ОБЩ.

О.К.5 - О.К.7,
О.К.7 - О.К.17,
УПИ № III- общ.,
УПИ № I- общ.

IV-42

ОК 506 - ОК 507; С договор №277/22.07.2014г., имотът е
УПИ № I-42
продаден на Васил Георгиев Василев от
с.Къпиново.

X-101

О.К. 10 - О.К. 12;
УПИ № XI-85;
УПИ № XV-101;
УПИ № IX-86

XV-195

УПИ № V-196 ;
УПИ № XII-194;
УПИ № XIV-195;
О.К.94А - О.К.93

XIV-195

УПИ № XV-195 ;
УПИ № XII-194;
УПИ № X-192;
О.К.94 - О.К.94А;

XI-105

О.К.32 - О.К.33;
УПИ№ XII-105;
О.К.34 - О.К.35;
УПИ№ X-104

Имоти: №073016"др.посевна
площ", №071011"местен път",
№071012"стопански двор",
№000070"залесена
терит.", №000075"пасище,мера",
№000074"жилищна
терит."

УПИ№ ХV-10

021030

101050

XIX-203

УПИ№Х-101,
УПИ№ХІV-102,
улица О.К13ОК14, УПИ№ХVІ101
Имоти: №021029др.посевна площ;
№021028др.посевна площ;
№021081др.посевна площ;
№021082др.посевна площ;
№000079-полски
път; №000022пасище, мера

Имоти: №101048"др.посевна
площ", №101049"нива" , №000315"полски път",
№000324-"полски
път"

УПИ№ІІ-205,
УПИ№ІІІ-204,
ОК47-ОК57,
озеленяване
ОК 52А - ОК 133;
УПИ № IIмладежки дом;
ОК 136А - ОК
135; ОК 135 ОК134

I

022024

С договор №04/15.01.2015г,имотът е
продаден на Пейо Георгиев Вълчев
гр.Генерал Тошево, ул."П.Д.Петков" №
13А по реда на ЗОС.

Имоти: №022023 - С дог.№430/13.05.2015г., имотът е
нива; №000091 - продаден на Омега Агро Инвест ЕООД,
полски път;
ЕИК201304848 - гр.Пловдив по реда на
№100003 ЗОС.
пасище, мера.

126099

Имоти: №126051 - С договор №359/24.04.2015г., имотът е
нива; №000204 - продаден на Генчо Иванов Алексиев от
полски път;
гр. Добрич по реда на ЗОС
№126101 - нива;
№126059 - нива;
№126058 - нива;
№126088 - нива

I-133

ОК 52А - ОК 51А;
УПИ № II-134;
УПИ № III-150;
УПИ № IV-151;
ОК 52 - ОК 52А

XI - 232

УПИ № XII-233;
УПИ № VI-228;
УПИ № X - 231;
ул.''Камчия''.

№ I - КЖС

ул.''Д. Благоев'';
УПИ №XXVII 1183; ул.''Петко
Войвода''; УПИ
№XVII - 1834;
УПИ №XXVI 1180;
Имоти: №000036 полски път;
№049013 - нива;
№000118 жил.територия;
№049006 - нива.

049012

053179

Имоти: №053167нива; №053178нива; №053177нива; №053176нива; №000120полски път;
№053181-нива;
№053180-нива;
№053001пасище, мера.

№ XXV -БОЛ

ул.''Йордан
Йовков'';
ул.''Трети март'';
ул.''Иван Вазов'';
УПИ №XXIII-91;
ул.''Д. Димов''

XXV - БОЛН

ул.''Йордан
Йовков'';
ул.''Трети март'';
ул.''Иван Вазов'';
УПИ №XXIII - 91;
ул.''Д.Димов''

С договор №633/14.08.2015г., имотът е
продаден на Деян Симеонов Великов,
с.Петлешково

IX-81

ОК 21 - ОК 21А; С договор №429/13.05.2015г., имотът е
ОК 21А - ОК 23А; продаден на Галина Стоянова Иванова от
ОК 23А - ОК 40; гр. Ген.Тошево по реда на ЗОС.
ОК 39 - ОК 31

000334

Имоти: №000417"др.посевна
площ", №000416" др.посевна
площ" , №000376"др.посевна
площ", №000375"др.посевна
площ"

000053

Имоти: №011021"нива", №000050"жил. територия"
, №000086"полски път".

101051

Имоти: №000315" полски път",
№101049-"нива" ,
№101060-"друга
посевна площ".

С договор за покупко-продажба
№487/23.06.2015г., имотът е продаден на
Коста Дженков Дженков, гр.Варна,
ул.”Осми Приморски полк” №139, ап.59

ХХV

ул.''Йордан
Йовков'';
ул.''Трети март'';
ул.''Иван Вазов'';
УПИ №XXIII - 91;
ул.''Д.Димов''

VІІ-1013

Улица О.К.73бО.К.73А, улица
О.К.73А-О.К.73,
УПИ №VІ-1012,
УПИ №V-1014
Улица О.К.212О.К.142, УПИ №Іобщ, УПИ №ІVобщ

С договор за покупко-продажба
№334/16.04.2015г.,имотът е продаден на
Гочо Иванов Гочев и Цветана Георгиева
Гочева.

VІІ-1013

Улица О.К.73бО.К.73А, улица
О.К.73А-О.К.73,
УПИ №VІ-1012,
УПИ №V-1014

С договор за покупко-продажба
№334/16.04.2015г.,имотът е продаден на
Гочо Иванов Гочев и Цветана Георгиева
Гочева.

VІІІ-84

УПИ №VІІ-83,
УПИ №IХ-85,
улица O.K.12 O.K.13

V-52

УПИ №ІV-44,
улица O.K.28 O.K.48

063090

ХІІ

Имоти - №
000003 "жил.
територия", №
063091"нива",
№ 000026 "
пасище, мера",
№
014013"стопански
двор"..
УПИ №ХІ-3,
улица O.K.20 O.K.19, O.K.19 O.K.71А,
УПИ №VI-127

С договор №485/23.06.2015г. имота е
продаден на „Риъл Естейт и Ко”
ЕООД,ЕИК 202777658, гр.Добрич

С договор №106/06.04.2015г., имотът е
продаден на Румен Иванов Щерев от
гр.Варна.

ІV-166

Улица O.K.14 С договор №459/28.05.2015г., имотът е
O.K.73,УПИ № ХІ, подаден на „Агроевро” ЕООД,ЕИК
УПИ № VІІІ,
124644517, гр.Пловдив.
УПИ№ІХ,
УПИ№ХІІІ-166,
УПИ№ІІІ166,УПИ№ ІІ166,улица O.K.71
- O.K.70, УПИ
№Х-166.

ХV

УПИ № ХVІ-общ., С договор №664/20.08.2015г., имотът е
УПИ № VІІ-150,
подаден на ЗП Геновева Иванова
УПИ№VІІ-150,
Стоянова, гр.Добрич.
УПИ№VІІІ-150,
УПИ№ІХ148,УПИ№Х-149,
УПИ№ХІ-общ,
УПИ№ХІІ-141,
УПИ №ХІІІ- общ.,
улица
O.K.67…….

ІV-42

ОК 502 - ОК 505; С договор за продажба
УПИ № I№456/26.05.2015г., имотът е продаден на
42;ОК506-ОК507 Васил Георгиев Василев, с. Къпиново

ХVІ

улица O.K.66 О.К.67, УПИ №
ХV-общ., УПИ №
VІ-150, УПИ№V150, УПИ№ІV156, УПИ№ІІІ156,УПИ№ІІ-157,
УПИ№І-157…

І-74

улица O.K.61 О.К.60, УПИ № ІІ74, УПИ № VІ-75,
улица O.K.22 О.К.61

IX-ОБЩ.

улица O.K.29АО.К.20А-О.К.22А,
улица О.К.22АО.К.37А-О.К.37,
УПИ № ІV-81 и
улица O.K.20АО.К.31Д

VI-1012

УПИ № І-1017,
УПИ № IІ-1016,
УПИ № IIІ-1008,
УПИ № V-1014,
УПИ № VIІ-1013 и
улица O.K.73АО.К.73Б
УПИ № II-286,
улица О.К.73АО.K.73В-О.К.73БО.К.73А, улица
O.K.73А-О.К.14О.К.68Д и УПИ №
IV-288

III-287

С договор №526/15.07.2015г., имотът е
подаден на "ДЕФКО ЗЪРНОБАЗА"
ЕООД,ЕИК 202449581, гр.София

С договор №674/28.08.2015г., имотът е
подаден на „БМП ГРУП” ООД, гр.София.

XX-ОЗЕЛ.

улица O.K.66О.К.64, УПИ
№ХVІII-ОДЗ, УПИ
№ХXI-ст.д-ст и
улица "Тополите"

XXI-СТ.Д-С

УПИ №XX-озел.,
УПИ №XVІII-ОДЗ,
улица O.K.68О.К.67 и улица
"Тополите"

IV-11

улица, улица
С договор №523/15.07.2015г., имотът е
O.K.3-О.К.9, УПИ продаден на Димитър Михайлов Петров,
№ V-12 и УПИ № гр.Генерал Тошево.
III-10
УПИ № II-286,
улица О.К.73АО.K.73В-О.К.73БО.К.73А, улица
O.K.73А-О.К.14О.К.68Д и УПИ №
IV-288

IIІ-287

34045.501.240

VII-124

Имоти с
идентификатор:
34045.501.239,
34045.501.227,
34045.501.226,34
045.501.241 и
34045.501.459
УПИ IX-183, УПИ
VІ-4, улица O.K.5О.К.6 и улица
O.K.5-О.К.4

ХIV-ОБЩ

улица О.К.35О.К.59, улица
О.К.59-О.К.58 и
УПИ ХIIІ-общ.

061018

061017

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".
ПИ: №061016
"Нива", №061001
"Местен път",
№061012
"Стопански
двор", №061011
"Стопански
двор", №000062
"Гор.стоп.тер." и
№000064
"Гор.стоп.тер.

С договор №656/17.08.2015г.,имотът е
продаден на Керанка Колева
Маринова,с.Преселенци;
Галина Димова Василева гр.Добрич;
Калоян Василев Гочев,гр.Добрич; Живко
Гочев Василев,гр.Добрич-всички като
наследници на Гочо Василев Мариновб.ж.на с.Преселенци.

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".

110567

Поземлени
имоти: №000109
"Пуст.необр.земя
", №000314
"Полски път" и
№110568
"Др.посевна
площ".

153637

Поземлени
имоти: №000108
"Жил.територия",
№153638
"Др.посевна
площ", №000154
"Пасище,мера" и
№153636
"Др.посевна
площ".

153638

Поземлени
имоти: №153637
"Др.посевна
площ", №000108
"Жил.територия",
№000315
"Полски път" и
№000154
"Пасище,мера".

155615

Поземлени
имоти: №000154
"Пасище,мера".

268001

Поземлени
имоти: №000269
"Пасище,мера",
№000264
"Жил.територия",
№268002
"Произв.терен" и
№268003
"Произв.терен" .

053188

Поземлени
имоти: №053187
"Нива", №000118
"Жил.територия",
№052011
"Пасище, мера" и
№053001
"Пасище, мера".

053187

Поземлени
имоти: №000118
"Жил.територия",
№053001
"Пасище, мера" и
№053188 "Нива".

053184

Поземлени
имоти: №053180
"Нива", №053001
"Пасище, мера",
№053183 "Нива"
и №053182
"Нива".

053183

Поземлени
имоти: №053182
"Нива", №053002
"Пасище, мера",
№052005
"Пасище, мера",
№053001
"Пасище, мера" и
№053184 "Нива".

053180

Поземлени
имоти: №053179
"Нива", №053181
"Нива", №053002
"Пасище, мера",
№053184 "Нива"
и №053001
"Пасище, мера".

053164

Поземлени
имоти: №053001
"Пасище, мера" и
№000118
"Жил.територия".

053160

Поземлени
имоти: №053084
"Нива", №053083
"Нива", №053003
"Пасище, мера",
№000118
"Жил.територия",
№053001
"Пасище, мера" и
№053184 "Нива"
и №000118
"Жил.територия".

053074

Поземлен имот:
№053001
"Пасище, мера".

047001

Поземлени
имоти: №047002
"Изостав.тр.нас.",
№000118
"Жил.територия"
и №000037 "Път
IVкл.".

045087

Поземлени
имоти: №045084
"Нива", №045010
"Стопански
двор", №045005
"Пасище, мера",
№045086 "Нива",
№045005
"Пасище, мера" и
№045083 "Нива".

045080

Поземлени
имоти: №045005
"Пасище, мера",
№045090 "Нива",
№045088 "Нива",
№000119
"Полски път",
№045079 "Нива"
и №045078
"Нива".

045084

Поземлени
имоти: №045085
"Нива", №045010
"Стопански
двор", №045087
"Нива" и
№045083 "Нива".

000099

Поземлени
имоти: №000097
"Полски път",
№000096
"Залесена
територия",
№000160 "Нива",
№000164
"Ведомствен
път".

000115

VІІ-52

Поземлени
С договор №762/12.11.2015г., имотът е
имоти: №000120 продаден на „ЕСТЕР ОЙЛ НАЧЕВИ” ООД,
"Др.селскост.
гр.Ген.Тошево.
територия",
№000112
"Полски път",
№116001 "Друга
селскост.територ
ия", №044006
"Полска култура".

УПИ№VІІІ118,УПИ№ ІХ-51,
улица ОК10 ОК18, УПИ№VІкметство, улица
ОК16 - ОК11.

268002

ХV-49

Поземлени
имоти: №268003
"Произв.терен",
№000264
"Жил.територия",
№268001
"Произв.терен".

УПИ№ХVІС договор за продажба
училище,УПИ № №741/22.10.2015г., имотът е продаден на
V-53, УПИ № ІІІ- Петър Георгиев Димов от гр.Ген.Тошево.
52, ОК 8-16ОК15, терен за
озеленяване.
ОК11-ОК49,УПИ
№ ІІІ-52, УПИ№
ХV-49,терен за
озеленяване

ХVІ-У-ЩЕ

067504

Имоти: №067502- С договор №766/25.11.2015г., имотът е
местен път;
продаден на Димитър Георгиев
№067018Катранджиев от с.Спасово.
стопански двор;
№067502-местен
път; №067024стопански двор;
№067502-местен
път; №057019пасище, мера

027032

ПИ: №000143
"Полски път",
№000042
"Полски път",
№027033 "Нива",
№027029 "Нива"
и №027022
"Нива".

011017

ПИ: №011014
"Нива", №011013
"Нива", №011012
"Нива", №011004
"Полски път",
№012025 "Нива",
№011015 "Нива",
№011018 "Нива",
№011020 "Нива"
и №011019
"Нива".

045058

ПИ: №045064
"Нива", №000081
"Полски път",
№000050
"Жил.територия",
№000034
"Полски път" и
№045018 "Нива".

055007

ПИ: Землищна
граница и
№055006 "Нива".

055008

ПИ: №000062
"Полски път",
№000059
"Залесена
терит.", №055012
"Нива", №056001
"Лозе" и
№056012 "Лозе".

060003

ПИ: №000059
"Залесена
терит.", №000084
"Полски път" и
№060002 "Нива".

016079

ПИ: №000014
"Залесена
терит.",
Землищна
граница,
№016080 "Нива",
№016044 "Нива"
и №016049
"Нива".

011012

ПИ: №000079
"Пасище, мера",
№011008 "Нива",
№011011 "Нива"
и №011010
"Нива".

017030

ПИ: №000108
"Залесена
терит.", №000113
"Полски път",
№017031 "Нива",
№017026 "Нива"
и №000106
"Пуст.необр.земя
".

066028

ПИ: №066027
"Нива", №000052
"Път IV кл.",
№066024 "Нива",
№066023 "Нива"
и №000134
"Полски път".

050081

ПИ: №050088
"Др.посевна
площ", №050089
"Др.посевна
площ", №050090
"Нива", №000049
"Жил.територия",
№050086
"Др.посевна
площ", №050085
"Др.посевна
площ", №000049
"Жил.територия",
№050079
"Др.посевна
площ", №050080
"Др.посевна
площ" и
№000058
"Пасище, мера".

000177

ПИ: №000099
"Др.сел.ст.тер.",
№000100
"Полски път",
№000171
"Др.посевна
площ" и
№000060
"Жил.територия".

108008

ПИ: №108029
"Полска култура",
№108046
"Полска култура"
и №000085
"Полски път".

000077

ПИ: №075001
"Пасище, мера",
№075002
"Пасище, мера",
№075003
"Пасище, мера",
№000028 "Път
IVкл.", №000072
"Жил.територия"
и №000079
"Овцеферма".

черен път, черен
път, УПИ I-общ. и
улица.

049006

ПИ: №049003
"Залесена
терит.", №049002
"Стопански
двор", №049005
"Нива" и
№049004
"Залесена терит."

006033

ПИ: №006016
"Нива", №006015
"Нива", №006009
"Полски път",
№006034 "Нива",
№006011 "Нива"
и №006027
"Нива".

082003

ПИ: №082002
"Нива", №079505
"Местен път" и
№000087
"Полски път".

011023

ПИ: №000067
"Залесена
терит.", №011016
"Полски път",
№011021
"Полски път",
№011022 "Лозе",
№011021
"Полски път",
№011016
"Полски път",
№011009
"Полски път",
№011013 "Нива",
№011020
"Овощна
градина",
№011019
"Овощна
градина",
№011018
"Овощна
градина" и
№000076
"Полски път".

057001

ПИ: №000108
"Полски път",
№000058
"Пуст.необр.земя
" и №026009
"Нива".

061001

ПИ:
Имотът се управлява от Кмета на
№000063"Пасищ Общината на основание чл.12, ал.5 от
е, мера".
ЗОС.

062001

ПИ:
№000063"Пасищ
е, мера".

V-193

УПИ IV-57, ул.
"Антимовски
хан", УПИ VІ-194
и УПИ IIІ-203

IV-276

УПИ № I-288,
УПИ № VІІ-288,
УПИ№ VІ-общ.,
Улица ОК47-39 ОК40.

ХVІ-56

Улица ОК35ОК36, УПИ № VI57, УПИ № ІХ-57,
улица ОК41ОК43, УПИ№ ХІІ55,УПИ № ІІІ-55.

ХІ-133

Улица ОК21-15А15-15Б-ОК14Б,
УПИ № ХІI-109,
УПИ № ХІІІ-108,
улица ОК18-17ОК20.

IХ-235

УПИ VIII-234,
С договор №764/18.11.2015г., имотът е
ул."В.Койчев"
продаден на Йордан Митев Йорданов от
/ул."В.Алексиев"/, гр.Ген.Тошево.
УПИ Х-237 и УПИ
ХІ-236.

069001

075001

081001

ПИ:
№000068"Стопан
ски двор",
№000066"Път
IVкл." и
№000070"Жил.те
ритория".
ПИ: №000073
"Пасище, мера" и
№000082
"Полски път".

ПИ: №000080
"Пасище, мера",
№079036 "Нива"
и №000070
"Жил.територия".

XIV-ОБЩ.

УПИ ХII-71, УПИ
XV-общ., улица
О.К.23-О.К.24 и
УПИ ХІII-общ.

XV-ОБЩ.

УПИ ХII-71, улица
О.К.18-О.К.23,
улица О.К.23О.К.24 и
УПИ ХІV-общ.

083001

ПИ: №000086
"Пасище, мера" и
№000070
"Жил.територия".

VII-Д.ЯСЛИ

I-2069

VI-287

XVIII-477

088001

ПИ: №000086
"Пасище, мера" и
№000070
"Жил.
територия".

094001

ПИ: №000095
"Пасище, мера",
№000070
"Жил.територия"
и №000093
"Широколистна
гора".
УПИ ХІІІ-50, УПИ
ХІV-113, улица
О.К.3-О.К.22,
УПИ ІI-56, УПИ І50, УПИ ІІІ-50,
УПИ VІ-51, УПИ
VІІІ-50, УПИ IХ50.
улица
"В.Маринов",
УПИ II-2068, УПИ
VІІ-2068, УПИ VІ2116 и улица
"Опълченска".

улица О.К.73АО.К.64Б, УПИ VI287, УПИ VII1013, улица
О.К.64-О.К.73АО.К.68А,
пл.№291,
пл.№287 и УПИ II286.
УПИ ХVI-476,
улица О.К.86О.К.137, УПИ ХХ477 и УПИ ХVII478.

ХХ-477

УПИ ХVIII-477,
улица О.К.86О.К.137, УПИ ХХii479 и УПИ ХIХ478.

XI-2270

УПИ V-к.ж.стр.с
маг.и озел.,
улица
"Д.Благоев" и
УПИ ХII-2141.

С Договор №162/26.05.2015г. имота е
продаден на Иван Георгиев Петков от
гр.Ловеч.

018198

ПИ: №018172
"Нива", №000028
"Полски път",
№018199 "Нива",
№018140 "Нива"
и №018076
"Нива".

036004

ПИ: №000078
"Жил.територия",
№000062
"Храсти" и
№036003
"Др.посевна
площ".
ПИ: №000050
"Залесена
терит.", №080015
"Полски път",
№077079
"Др.посевна
площ", №000078
"Жил.терит." и
№077078 "Нива".

077278

082003

ПИ: №082002
"Нива", №079505
"Местен път" и
№000087
"Полски път".

091121

ПИ: №000081
"Пасище, мера" и
№000115
"Полски път".

050080

ПИ: №050079
"Др.посевна
площ", №050078
"Др.посевна
площ", №000043
"Пасище, мера",
№000038
"Полски път",
№000058
"Пасище, мера" и
№050081
"Др.посевна
площ".

053108

ПИ: №000053
"Пасище, мера",
№053106
"Др.посевна
площ", №000049
"Жил.терит." и
№053109 "Нива".

075006

ПИ: №075007
"Др.посевна
площ", №000043
"Пасище, мера",
№000049
"Жил.терит." и
№075008
"Др.посевна
площ".

081075

ПИ: №000049
"Жил.терит.",
№000043
"Пасище, мера" и
№081076
"Др.посевна
площ".

082104

ПИ: №000053
"Пасище, мера",
№082099
"Др.посевна
площ", №082100
"Др.посевна
площ" и
№000049
"Жил.терит."

082100

ПИ: №082099
"Др.посевна
площ", №000053
" Пасище, мера",
№000049
"Жил.терит." и
№082104
"Др.посевна
площ".

075007

ПИ: №075006
"Др.посевна
площ", №075008
"Др.посевна
площ", №075009
"Др.посевна
площ", №075010
"Др.посевна
площ" и
№000043
"Пасище, мера".

000060

ПИ: №057002
"Нива" и
№000058
"Пасище, мера".

030112

ПИ: №030111
"Др.посевна
площ", №000085
"Полски път" и
№000022
"Пасище, мера".

069068

ПИ: №000091
"Полски път",
№069067 "Нива"
и №000088
"Полски път".

064182

ПИ: №064183
"Др.посевна
площ", №000022
"Пасище, мера",
№064181
"Др.посевна
площ" и
№000029
"Жил.територият"
.

064181

ПИ: №000022
"Пасище, мера",
№064180
"Др.посевна
площ", №000029
"Жил.територия"
и №064182
"Др.посевна
площ".

061300

ПИ: №000029
"Жил.територия"
и №061104
"Др.посевна
площ".

061108

ПИ: №000029
"Жил.територия",
№000022
"Пасище, мера" и
№061107 "Нива".

061106

ПИ: №000022
"Пасище, мера",
№061105
"Др.посевна
площ", №000029
"Жил.територия"
и №061107
"Нива".

061105

ПИ: №000029
"Жил.територия",
№061104
"Др.посевна
площ", №061106
"Др.посевна
площ" и
№000022
"Пасище, мера".

061104

ПИ: №061300
"Др.посевна
площ", №000029
"Жил.територия",
№061105
"Др.посевна
площ" и
№000029
"Жил.територия".

XVI-858

УПИ ХVII-859,
УПИ XV-857,
улица "Люлин" и
улица "Ив.Вазов".

030184

ПИ: №000085
"Полски път" и
№000022
"Пасище, мера".

021094

ПИ: №000022
"Пасище, мера",
№000079
"Полски път" и
№021095
"Др.посевна
площ".

021086

ПИ: №000079
"Полски път",
№021087 "Нива",
№000022
"Пасище, мера" и
№021085
"Др.посевна
площ".

021085

ПИ: №000079
"Полски път",
№021086
"Др.посевна
площ" и
№000022
"Пасище, мера".

021084

ПИ: №000079
"Полски път" и
№000022
"Пасище, мера".

021083

ПИ: №000079
"Полски път",
№021030
"Др.посевна
площ" и
№021082
"Др.посевна
площ".
ПИ: №021082
"Др.посевна
площ", №021030
"Др.посевна
площ", №021028
"Др.посевна
площ" и
№000079
"Полски път".

021081

УПИ I

021028

ПИ: №021032
"Др.посевна
площ", №000079
"Полски път",
№021081
"Др.посевна
площ", №021030
"Др.посевна
площ", №021029
"Др.посевна
площ".

018193

ПИ: №000014
"Пасище, мера",
№000019
"Дере,овраг,яма"
и №018194
"Др.посевна
площ".
улица О.К.208ВО.К.208АО.К.208, улица
О.К.208-О.К.6А,
улица О.К.6АО.К.8 и УПИ II.

УПИ II

улица О.К.208В- С договор №776/10.12.2014г., имотът е
О.К.208А, УПИ I, продаден на ЧЗП Недялко Тодоров
улица О.К.6АСлавов от с.Росица.
О.К.8 и УПИ III.

III

улица О.К.208ВО.К.208А, УПИ II
и улица О.К.208ГО.К.208В.

VI-210

УПИ VIII-209,
С договор №780/17.12.2015г., имотът е
УПИ V-212, улица продаден на Пламен Димитров Янков от
"Д.Михайлов",
гр.Ген.Тошево.
УПИ VII-211 и
улица "Д.Петков".

197902

Поземлени
имоти: №197901"друга посевна
площ", №200003"пасище",
№000324"производство
ел.енергия".

005006

Поземлени
имоти:
№005007"храсти"
, №005005"нива",
№000025"жилищ
на територия"

005007

Поземлени
имоти:
№000004"път III
клас",
№000006"дере,
обраг, яма",
№005005"нива" и
№005006"храсти"

IV-42

УПИ №I-42, ОК
507 - ОК 506

X-74

Улица О.К.9О.К.10-О.К.12,
УПИ №ХІ-73,
УПИ №ХІХ-573 и
УПИ №ХІІІ-75
УПИ № І -общ.,
улица ОК 28 - ОК
12, УПИ №VІ-18,
УПИ № ІІІ-17,
УПИ № ІІ-17.

ПЛ.№16

С договор №160/14.05.2016г. имота е
продаден на Васил Георгиев Василев от
с.Къпиново.

029100

VIII-252

Поземлени
имоти:
№000063"пасище
,мера",
№000115 "жил.
територия"
Улица ОК35-34А- С договор №159/14.05.2016г. имота е
33А-ОК33, УПИ№ продаден на Костадин Славов Костадинов
VІІ-251, УПИ№ VІ- от с.Пчеларово.
251.

I-ОБЩ

Улица О.К.93О.К.93А, УПИ
№ХІІ-119, УПИ
№ІІ-120 и улица
О.К.94-О.К.93

X-95

УПИ № VІІ -96,
УПИ № ІХ-94,
улица ОК90-87ОК88,
УПИ №ІІІ283,УПИ№ХV282.
Улица О.К.34О.К.35, УПИ №ІVобщ и УПИ №ІХобщ

VIII-35,36

IV-97

Улица ОК7С договор № 203/23.06.2016г. имота е
6ОК59А, УПИ
продаден на "Голдън Вижън 7" ЕООД със
№VІІ-98, УПИ№ІІІ- седалище и адрес на управление
96
гр.София, представлявано от Даниел
Георгиев Цурев.

V-417

Улица "Дочо
Михайлов",
ул."Рила", УПИ
№V-418, УПИ
№VІІІ-416, УПИ
№ІV-414.

XI-697

Улица ОК198-197ОК199, УПИ №ІІ697, УПИ №ХІІобщ.

XII-ОБЩ

Улица ОК 198 ОК 197, УПИ №ХІ697, УПИ №ІІ697.

XVI-317

Улица ОК 82-ОК
90, улица ОК 90ОК 87, УПИ № X95 и УПИ №XV282

VIII-ОБЩ

УПИ № IX-702,
УПИ № VII-702,
улица ОК 196-197196

XXI-ОБЩ

УПИ № XXII-общ,
УПИ № XXIIIобщ, УПИ № XXV560, улица ОК
169-166A-168

XXII-ОБЩ

Улица ОК16838Б, УПИ № XXIIIобщ, УПИ № XXIобщ, улица ОК
166А-168

XXIII-ОБЩ

Улица ОК168-38Б37, УПИ № XXIVтп, УПИ № I-59,
УПИ № XXVI,
УПИ № XXV-560,
УПИ №XXI-общ и
УПИ № XXII-общ

XXIV-ТП

Улица ОК 38Б-3736, УПИ № I-59 и
УПИ № XXIII-общ

XXV-560

УПИ №XXIII-общ,
УПИ №XXVI,
улица ОК 169166А и УПИ
№XXI-общ

XXVI

УПИ №I-59, УПИ
№XXVII, улица
ОК 56-169-166A,
УПИ №XXV-560 и
УПИ №XXIII-общ

XXVII

УПИ №II-60,
улица ОК 36B56В-56Б-56-169 и
УПИ №XXVI

168028

Поземлени
имоти: № 168014
"нива", № 168030
"др.жил.терен",
№ 000169
"жил.територия",
№ 168027
"др.жил.терен" и
№ 168015
"стопански двор"

168030

Поземлени
имоти: № 168028
"др.жил.терен",
№ 168014 "нива",
№ 168029
"пасище,мера",
№ 000169
"жил.територия"

I-183

УПИ № V-182,
Имотът се управлява от Кмета на
УПИ № II-183 и
общината на основание чл.12, ал.5 от
улица OК 4 - ОК 3 ЗОС.

II-183

УПИ № I-183,
УПИ № V-182,
УПИ № IV-общ,
УПИ № III-184 и
улица OК 4 - ОК 3

XVII-136

УПИ № XX-129,
улица ОК 64 - ОК
50А - ОК 51А,
УПИ № XVIII-135,
УПИ № XV-130

XXII-49

УПИ № XXIII-47,
УПИ № IX-67,
УПИ № XVI-за
училище и улица
ОК 20 - ОК 5

XVII

улица ОК 160-152153, УПИ № I,
УПИ № IV,
ул."Трети март" и
ул."Г.С.Раковски"

34045.501.174

Имоти с
идентификатор:
34045.501.177,
34045.501.459,
34045.501.178,
34045.501.173,
34045.501.172,
34045.501.171,
34045.501.169,
34045.501.170

34045.501.242

Имоти с
идентификатор:
34045.501.459,
34045.501.241,
34045.501.181,
34045.501.474

IX-19

УПИ №VIII-19,
улица ОК28-31OK32, УПИ №Xза хоремаг и УПИ
№VII-19

XX-320

улица ОК57ОК56А, УПИ
№XIV-322,
пл.№322 и улица
ОК58-ОК57

От две страни
улица,
наследници на
Павел Димитров
Узунов, Атанас
Милков Попов

XV-ОБЩ

улица ОК55-5657-ОК58, УПИ
№XIV-общ. и
пл.№276

000017

018137

018138

Поземлени
Имотът се управлява от Кмета на
имоти: № 015097 Общината на основание чл.12, ал.5 от
"нива" и №
ЗОС
000120 "полски
път"
Поземлени
имоти: № 000040
"пасище, мера",
№ 000050
"жил.територия"
и № 018138
"др.посевна
площ"

Поземлени
имоти: № 000050
"жил.територия",
№ 000032
"залесена
териттория", №
000040 "пасище,
мера" и №
018137
"др.посевна
площ"

019144

Поземлени
имоти: № 000033
"пасище, мера" и
№ 000050
"жил.територия"

020001

Поземлени
имоти: № 000033
"пасище, мера" и
№ 000053
"жил.територия"

021001

Поземлени
имоти: № 000033
"пасище, мера",
№ 000053
"жил.територия"
и № 021002
"др.посевна
площ"

021002

Поземлени
имоти: № 000033
"пасище, мера",
№ 021001
"др.посевна
площ", № 000053
"жил.територия"
и № 000012 "път
IV кл."

023018

Поземлени
имоти: № 015025
"нива", № 015061
"нива" и
№ 000053
"жил.територия"

024057

Поземлени
имоти: № 000033
"пасище, мера",
№ 000051
"полски път" и №
000053
"жил.територия"

025022

Поземлени
имоти:
№ 044006 "нива"
и № 000053
"жил.територия"

030059

Поземлени
имоти:
№ 055002
"пасище, мера" и
№ 000053
"жил.територия"

031068

Поземлени
имоти:
№ 055002
"пасище, мера",
№ 000128
"полски път" и №
000053
"жил.територия"

031069

Поземлени
имоти:
№ 055002
"пасище, мера",
№ 000053
"жил.територия"
и
№ 000128
"полски път"

048143

Поземлени
имоти:
№ 000033
"пасище, мера" и
№ 000050
"жил.територия"

056029

Поземлени
имоти: № 000133
"полски път", №
000127 "полски
път", № 044006
"нива", № 000053
"жил.територия"
и № 056202
"др.посевна
площ"

056036

Поземлени
имоти:
№ 000053
"жил.територия",
№ 056037
"др.посевна
площ",
№ 000178
"пасище, мера" и
№ 056035 "нива"

056037

Поземлени
Имотът се управлява от Кмета на
имоти:
Общината на основание чл.12, ал.5 от
№ 000130
ЗОС.
"полски път", №
000178 "пасище,
мера", № 056036
"др.посевна
площ" и №
000053
"жил.територия"

056039

056202

Поземлени
имоти: № 000130
"полски път", №
000053
"жил.територия"
и № 000178
"пасище, мера"
Поземлени
имоти: № 000053
"жил.територия",
№ 056203
"др.посевна
площ", № 056235
"нива", № 000133
"полски път" и №
056029
"др.посевна
площ"

056203

Поземлени
имоти: № 056235
"нива", № 056202
"др.посевна
площ", № 000053
"жил.територия"
и № 056035
"нива"

34045.501.241

Имоти с
идентификатор:
34045.501.459,
34045.501.240,
34045.501.226,
34045.501.181 и
34045.501.242
УПИ № XI-236,
УПИ № VIII-234,
улица "Васил
Койчев" и УПИ №
X-237

IХ-235

XI-24

Улица ОК 30 - ОК
31, УПИ № II-25,
УПИ № V-25,
УПИ № VII-65 и
улица ОК 30 - ОК
37
000042

Поземлени
имоти: № 041008
"нива", № 041004
"нива" и №
000104 "полски
път"

000024

Поземлени
имоти: № 023003
"нива", № 023005
"нива", 023004
"нива" и №
000095 "полски
път"

000360

Поземлени
имоти: № 031023
"полска култура",
№ 031024
"полска култура"
и № 031007
"полска култура"

№136 в УПИ №XV-135

Улица ОК21-21А21Б-156А-ОК14А,
УПИ № ХІI-109,
УПИ № ХІІІ-108,
улица ОК18-17ОК20.

064076

Поземлени
имоти: № 000134
"полски път", №
064006 "нива", №
064077 "нива" и
№ 000135
"полски път"

074022

Поземлен имот:
№ 000074
"жил.територия"

074023

Поземлени
имоти: № 074024
"др.посевна
площ" и №
000074
"жил.територия"

074024

Поземлени
имоти: № 074023
"др.посевна
площ" и №
000074
"жил.територия"

074025

Поземлени
имоти: № 000074
"жил.територия"
и № 000075
"пасище, мера"

074026

Поземлени
имоти: № 000074
"жил.територия",
№ 000075
"пасище, мера" и
№ 074028
"др.посевна
площ"

074028

Поземлени
имоти: № 000074
"жил.територия",
№ 074026
"др.посевна
площ" и №
000075 "пасище,
мера"

074056

Поземлени
имоти: № 000068
"жил.територия",
№ 074030
"др.посевна
площ", № 074029
"др.посевна
площ", № 074057
"др.посевна
площ" и №
000082 "местен
път"

074057

Поземлени
имоти: № 074056
"др.посевна
площ", № 074029
"др.посевна
площ", № 000075
"пасище, мера",
№ 074058
"др.посевна
площ"и №
000082 "местен
път"

074058

Поземлени
имоти: № 000082
"местен път", №
074057
"др.посевна
площ" и №
000075 "пасище,
мера"
Поземлени
имоти: № 000068
"жил.територия",
№ 074062
"др.посевна
площ", № 000082
"местен път" и №
000075 "пасище,
мера"

074059

086140

Поземлени
имоти: №000081
"пасище, мера",
№086141
"др.посевна
площ" и
№086143
"др.посевна
площ"

086143

Поземлени
имоти: №000081
"пасище, мера",
№086140
"др.посевна
площ" и
№086142
"др.посевна
площ"

087078

Поземлени
имоти: №000068
"жил. територия",
№000085 "жил.
територия",
№000075
"пасище, мера" и
№087081
"др.посевна
площ"

087081

Поземлени
имоти: №000068
"жил. територия",
№087078
"др.посевна
площ", №000075
"пасище, мера" и
№000086 "жил.
територия"

087082

Поземлени
имоти: №000068
"жил. територия",
№000086 "жил.
територия",
№000075
"пасище, мера" и
№087083
"др.посевна
площ"

074062

Поземлени
имоти: № 000068
"жил.територия",
№ 074063
"др.посевна
площ", № 000082
"местен път" и
№ 074059
"др.посевна
площ"

074063

Поземлени
имоти: № 000068
"жил.територия",
№ 074064
"др.посевна
площ", № 000082
"местен път" и
№ 074062
"др.посевна
площ"

074064

Поземлени
имоти: № 000068
"жил.територия",
№ 074065
"др.посевна
площ", № 000082
"местен път" и
№ 074063
"др.посевна
площ"

074065

Поземлени
имоти: № 000068
"жил.територия",
№ 000082
"местен път" и №
074064
"др.посевна
площ"

082132

Поземлени
имоти: № 098002
"пасище, мера",
№ 000091
"полски път",
№000081
"пасище, мера" и
№ 082133
"др.посевна
площ"

082133

Поземлени
имоти: № 098002
"пасище, мера",
№ 082132
"др.посевна
площ", №000081
"пасище, мера" и
№ 082134
"др.посевна
площ"

085139

Поземлени
имоти: № 085138
"др.посевна
площ" и
№000081
"пасище, мера"

086092

Поземлени
имоти: № 086095
"др.посевна
площ", № 086093
"др.посевна
площ", № 000081
"пасище, мера" и
№ 000154
"полски път"

086093

Поземлени
имоти: № 086097
"др.посевна
площ", № 000081
"пасище, мера",
№ 086092
"др.посевна
площ" и №
086095
"др.посевна
площ"

086097

Поземлени
имоти: № 086095
"др.посевна
площ", № 000081
"пасище, мера",
№ 086098
"др.посевна
площ" и №
086093
"др.посевна
площ"

VIII-230

УПИ №VI-231,
УПИ №VII-232,
улица ОК 73 - ОК
69, УПИ №IX-229,
УПИ №X-229 и
УПИ №V-227

X-МАГАЗИН

УПИ №V-74,
улица ОК 33Б ОК 31, УПИ №XIклуб и
УПИ №VIII-73

XXIX

УПИ №XXVIIIболница и
ул."Трети март"

I-СНС

улица ОК 115 ОК 87, УПИ №V380, УПИ №II-снс
и улица ОК 115 ОК 116

II-СНС

УПИ №I-снс, УПИ
№V-380, УПИ
№III-снс и улица
ОК 115 - ОК 116

III-СНС

УПИ №II-снс,
УПИ №XII-381,
УПИ №IV-снс и
улица ОК 115 ОК 116

IV-СНС

УПИ №III-снс,
УПИ №XII-381,
улица ОК 86 - ОК
116 и
улица ОК 115 ОК 116
087163

Поземлени
имоти: №000068
"Жил.
територия",
№000087 "Жил.
територия",
№087164 "Др.
посевна площ" и
№000075
"Пасище, мера"

088097

Поземлени
имоти:
№000068 "Жил.
територия",
№088106 "Др.
посевна площ",
№000081
"Пасище, мера" и
№088098 "Др.
посевна площ"

088098

Поземлени
имоти:
№000068 "Жил.
територия",
№088097 "Др.
посевна площ",
№000081
"Пасище, мера" и
№088099 "Др.
посевна площ"

088099

Поземлени
имоти:
№000068 "Жил.
територия",
№088098 "Др.
посевна площ",
№000081
"Пасище, мера" и
№088100 "Др.
посевна площ"

088100

Поземлени
имоти:
№088137 "Др.
посевна площ",
№000068 "Жил.
територия",
№088099 "Др.
посевна площ" и
№000081
"Пасище, мера"

088106

Поземлени
имоти:
№000068 "Жил.
територия",
№088107 "Др.
посевна площ",
№000081
"Пасище, мера" и
№088097 "Др.
посевна площ"

088107

Поземлени
имоти:
№000068 "Жил.
територия",
№088180 "Др.
посевна площ",
№000081
"Пасище, мера" и
№088106 "Др.
посевна площ"

088108

Поземлени
имоти:
№088180 "Др.
посевна площ",
№000068 "Жил.
територия",
№088109 "Др.
посевна площ" и
№000081
"Пасище, мера"

088109

Поземлени
имоти:
№088108 "Др.
посевна площ",
№000068 "Жил.
територия" и
№000081
"Пасище, мера"

088117

Поземлени
имоти:
№088118 "Др.
посевна площ",
№000068 "Жил.
територия",
№088136 "Др.
посевна площ" и
№000081
"Пасище, мера"

088118

Поземлени
имоти:
№088119 "Др.
посевна площ",
№000068 "Жил.
територия",
№088117 "Др.
посевна площ" и
№000081
"Пасище, мера"

088119

Поземлени
имоти:
№000081
"Пасище, мера",
№000068 "Жил.
територия" и
№088118 "Др.
посевна площ"

088136

Поземлени
имоти:
№088117 "Др.
посевна площ",
№000068 "Жил.
територия",
№088137 "Др.
посевна площ" и
№000081
"Пасище, мера"

088137

Поземлени
имоти:
№088136 "Др.
посевна площ",
№000068 "Жил.
територия",
№088100 "Др.
посевна площ" и
№000081
"Пасище, мера"

088180

Поземлени
имоти:
№000068 "Жил.
територия",
№088108 "Др.
посевна площ",
№000081
"Пасище, мера" и
№088107 "Др.
посевна площ"

089101

Поземлени
имоти:
№000081
"Пасище, мера",
№000068 "Жил.
територия" и
№089119 "Др.
посевна площ"

089119

Поземлени
имоти:
№089101 "Др.
посевна площ",
№000068 "Жил.
територия" и
№000081
"Пасище, мера"

093113

Поземлени
имоти:
№000081
"Пасище, мера",
№000068 "Жил.
територия" и
№093112 "Др.
посевна площ"

093122

Поземлени
имоти:
№093123 "Др.
посевна площ",
№000093 "Жил.
територия",
№098002
"Пасище, мера" и
№093121 "Др.
посевна площ"

093127

Поземлени
имоти:
№098002
"Пасище, мера",
№093123 "Др.
посевна площ",
№093121 "Др.
посевна площ",
№093130 "Др.
посевна площ" и
№093131 "Др.
посевна площ"

094145

Поземлени
имоти:
№000081
"Пасище, мера",
№094149 "Др.
посевна площ" и
№094146 "Др.
посевна площ"

094147

Поземлени
имоти:
№094146 "Др.
посевна площ",
№094149 "Др.
посевна площ",
№094148 "Др.
посевна площ" и
№000155
"Жил.територия"

094155

094156

094157

094159

Поземлени
имоти:
№094152 "Др.
посевна площ",
№094154 "Др.
посевна площ",
№094156 "Др.
посевна площ" и
№000153
"Полски път"
Поземлени
имоти:
№094155 "Др.
посевна площ",
№094157 "Др.
посевна площ",
№094159 "Др.
посевна площ" и
№000153
"Полски път"
Поземлени
имоти:
№094152 "Др.
посевна площ",
№094154 "Др.
посевна площ",
№094156 "Др.
посевна площ" и
№000153
"Полски път"
Поземлени
имоти:
№094156 "Др.
посевна площ",
№094158 "Др.
посевна площ",
№000081
"Пасище, мера" и
№000153
"Полски път"

094166

Поземлени
имоти:
№094168 "Др.
посевна площ",
№094167 "Др.
посевна площ",
№000081
"Пасище, мера",
№000088
"Пасище, мера" и
№094170 "Др.
посевна площ"

094168

Поземлени
имоти:
№094169 "Др.
посевна площ",
№000153
"Полски път",
№094167 "Др.
посевна площ",
№094166 "Др.
посевна площ" и
№094170 "Др.
посевна площ"

000101

Поземлени
имоти:
№000100
"Полски път",
№000102
"Пасище, мера",
№030024 "Нива",
№030023 "Нива",
№030022 "Нива"
и №030011
"Нива"

000103

Поземлени
имоти:
№030023 "Нива",
№030024 "Нива"
№000125
"Полски път" и
№030002 "Нива"

094169

Поземлени
имоти:
№094172 "Др.
посевна площ",
№000153
"Полски път",
№094168 "Др.
посевна площ",
№094170 "Др.
посевна площ" и
№094171 "Др.
посевна площ"
Поземлени
имоти:
№000154
"Полски път",
№000153
"Полски път",
№094169 "Др.
посевна площ" и
№094171 "Др.
посевна площ"
Поземлени
имоти:
№094176 "Др.
посевна площ",
№000155 "Жил.
територия",
№000154
"Полски път" и
№094174 "Др.
посевна площ"
Поземлени
имоти:
№000081
"Пасище, мера",
№000155 "Жил.
територия",
№094177 "Др.
посевна площ" и
№094179 "Др.
посевна площ"

094172

094173

094178

000054

Поземлени имот:
№107001
"Пасище, мера" и
№000038 "Жил.
територия"

000048

Поземлен имот:
№107001
"Пасище, мера"

136087

Поземлени
имоти: №000136
"Др. посевна
площ", №136088
"Др. посевна
площ" и
№000138 "Жил.
територия"

ХVІ

ОК 252 - ОК
252А, УПИ
№XVII, УПИ №VIIучилище и
УПИ №XIX-632

076124

Поземлени имот:
№076123
"Др.посевна
площ", №081002
"Нива", №076125
"Др.посевна
площ" и
№000003 "Жил.
територия"

076118

Поземлени имот:
№000003 "Жил.
територия",
№076116
"Др.посевна
площ", №081002
"Нива" и
№076119
"Др.посевна
площ"

076114

Поземлени имот:
№000003 "Жил.
територия",
№076113
"Др.посевна
площ", №081002
"Нива" и
№076206
"Др.посевна
площ"

076112

Поземлени имот:
№000003 "Жил.
територия",
№076111
"Др.посевна
площ", №081002
"Нива" и
№076113
"Др.посевна
площ"

076111

Поземлени имот:
№000003 "Жил.
територия",
№076202
"Др.посевна
площ", №081002
"Нива" и
№076112
"Др.посевна
площ"

076128

Поземлени имот:
№000027
"Пасище, мера" и
№076126
"Др.посевна
площ"

062028

Поземлени имот:
№000074
"Пасище, мера",
№000003 "Жил.
територия" и
№062029 "Др.
посевна площ"

062029

Поземлени имот:
№000074
"Пасище, мера" и
№062028 "Др.
посевна площ"

079103

Поземлени
имоти: №000051
"Пасище, мера",
№079104 "Др.
посевна площ",
№000003 "Жил.
територия" и
№079102 "Др.
посевна площ"

004004

Поземлени
имоти: №000074
"Пасище, мера"
(Землищна
градина),
№000003 "Жил.
територия" и
№004005 "Др.
посевна площ"

004005

Поземлени
имоти: №000074
"Пасище, мера",
№004004 "Др.
посевна площ",
№000003 "Жил.
територия" и
№004006 "Др.
посевна площ"

005013

Поземлени
имоти: №005014
"Нива", №000003
"Жил.територия",
№005019 "Др.
посевна площ" и
№000074
"Пасище, мера"

005015

Поземлени
имоти: №000074
"Пасище, мера",
№005016 "Др.
посевна площ" и
№005014 "Нива"

005016

Поземлени
имоти: №005017
"Др. посевна
площ", №000074
"Пасище, мера" и
№005015 "Др.
посевна площ"

005017

Поземлени
имоти: №000074
"Пасище, мера",
№005201 "Др.
посевна площ" и
№005016 "Др.
посевна площ"

005019

Поземлени
имоти: №005013
"Др. посевна
площ", №000003
"Жил.
територия",
№005020 "Др.
посевна площ",
№005022 "Нива"
и №000074
"Пасище, мера"

005020

Поземлени
имоти: №005019
"Др. посевна
площ", №000003
"Жил. територия"
и №005022
"Нива"

005024

Поземлени
имоти: №005025
"Др. посевна
площ", №000074
"Пасище, мера",
№005023 "Нива"
и №000003 "Жил.
територия"

005025

Поземлени
имоти: №005024
"Др. посевна
площ", №000003
"Жил.
територия",
№005026 "Нива"
и №000074
"Пасище, мера"

005027

Поземлени
имоти: №000003
"Жил.
територия",
№000074
"Пасище, мера" и
№005026 "Нива"

005201

Поземлени
имоти: №000074
"Пасище, мера" и
№005017 "Др.
посевна площ"

006031

Поземлени
имоти: №000003
"Жил.
територия",
№006030 "Др.
посевна площ" и
№000016 "Път IV
клас"

006033

XXVII-ОБЩ

Поземлени
имоти: №006030
"Др. посевна
площ", №000074
"Пасище, мера" и
№000003 "Жил.
територия"

Ул. ОК 28А - ОК
28Б, УПИ №Iавтогара,
ул."Ст.Стамболо
в" и УПИ №XXV652

007301

Поземлени
имоти: №000003
"Пуст.необр.земя
", №000181
"Полски път",
№002007 "Нива",
№000223
"Полски път" и
№000025 "Жил.
територия"

XIV

УПИ №XI-123.,
УПИ №XIII-общ.,
УПИ №XV-общ. и
улица ОК 44 - ОК
47

XV

УПИ №XIV-общ.,
УПИ №XVI-общ.,
УПИ №XIX-общ.,
УПИ №XX-общ. и
улица ОК 44 - ОК
47

009019

Поземлени
имоти: №009018
"Лозе", №000223
"Полски път" и
№009020 "Лозе"

023276

Поземлени
имоти: №000062
"Пуст.необр.земя
" и №000025
"Жил. територия"

024046

Поземлени
имоти: №000025
"Жил.
територия",
№024045 "Нива"
и №000022
"Залесена терит."

038302

Поземлени
имоти: №066100
"Нива" и
№000025
"Жил.територия"

039186

Поземлени
имоти: №000025
"Жил.територия",
№039187
"Др.посевна
площ", №039211
"Нива", №039210
"Др.посевна
площ" и
№039189
"Др.посевна
площ"

039187

Поземлени
имоти: №000025
"Жил.територия",
№039211 "Нива"
и №039186
"Др.посевна
площ"

039189

Поземлени
имоти: №000025
"Жил.територия",
№039186
"Др.посевна
площ", №039210
"Др.посевна
площ" и
№039209
"Др.посевна
площ"

039207

Поземлени
имоти: №032002
"Широколист.гора
", №008002
"Пасище, мера" и
№039212 "Нива"

039209

Поземлени
имоти: №039210
"Др.посевна
площ", №032001
"Широколист.гора
", №039213
"Нива", №000025
"Жил.територия"
и №039189
"Др.посевна
площ"

039210

Поземлени
имоти: №032001
"Широколист.гора
", №039209
"Др.посевна
площ", №039189
"Др.посевна
площ", №039186
"Др.посевна
площ" и
№039211 "Нива"

058248

Поземлени
имоти: №000059
"Пасище, мера" и
№058249
"Др.посевна
площ"

058249

Поземлени
имоти: №000059
"Пасище, мера",
№058250
"Др.посевна
площ", №000025
"Жил.територия"
и №058248
"Др.посевна
площ"

058250

Поземлени
имоти: №000059
"Пасище, мера",
№058251
"Др.посевна
площ", №000025
"Жил.територия"
и №058249
"Др.посевна
площ"

058251

Поземлени
имоти: №000173
"Полски път",
№000025
"Жил.територия"
и №058250
"Др.посевна
площ"

095001

Поземлени
имоти: №000096
"Жил.територия",
№000078
"Пуст.необр.земя
",
№000077"Залесе
на терит.",
№000265
"Пуст.необр.земя
" и №095002
"Др.посевна
площ"

095002

Поземлени
имоти: №095001
"Др.посевна
площ", №000265
"Пуст.необр.земя
", №000077
"Залесена
терит.", №095003
"Нива" и
№000096
"Жил.територия"

II-92

УПИ №I-91,
озеленяване,
УПИ №III-95 и пл.
№92

III-95

УПИ №II-92,
озеленяване,
улица ОК 16 - ОК
15

IX-ОБЩ

УПИ №X-общ.,
улица ОК 25 - ОК
34, УПИ №XIII и
УПИ №XII-общ.

X-ОБЩ

УПИ №V-общ.,
улица ОК 25 - ОК
34, УПИ №IXобщ.,
УПИ №XII-общ. и
УПИ №VIII-общ.

VII-ОБЩ

УПИ №VI-117,
УПИ №VIII-общ. и
улица ОК 45 - ОК
46

VIII-ОБЩ

УПИ №VII-общ,
УПИ №IX-общ. и
улица ОК 45 - ОК
46

IX-ОБЩ

УПИ №VIII-общ.,
улица ОК 70 - ОК
46 и улица ОК 45 ОК 46

IX-116

УПИ №IV-113,
УПИ №XIII-116,
улица ОК 34 - ОК
35, УПИ №VIIIобщ. и УПИ №V113

XVIII-116

УПИ №XVI-115,
улица ОК 29 - ОК
33 - OK 34 и УПИ
№XVII-116

VI-ОБЩ.

УПИ №V-113,
УПИ №VIII-общ.,
УПИ №VII-общ. и
улица ОК 35 - 28

VII-ОБЩ.

УПИ №VI-общ.,
УПИ №VIII-общ. и
улица ОК 34 - 35 28

VIII-ОБЩ.

УПИ №V-113,
УПИ №IX-116,
улица ОК 34 - 35,
УПИ №VII-общ. и
УПИ №VI-общ.

XXVIII-БОЛ

УПИ №XXIII-91,
ул."Д.Димов",
ул."Й.Йовков",
ул."Трети март" и
ул."Ив.Вазов"

2277

ПИ №2228, ПИ
№2207, ПИ
№2103, ПИ
№2276, ПИ
№2104 и
третокласен път

2276

ПИ №2103 - ТПК
"Труд", мера, ПИ
№2104 фазаново
стопанство и ПИ
№2277

IV-ОБЩ

Улица ОК 19 - 18 28 - 53 и УПИ
№III-5

VII-ОБЩ

Улица ОК 53 - 28 29 и УПИ №VIII22

XII-25

Улица ОК 30 - ОК
30А - ОК 31А - ОК
49А, УПИ №VIII65, УПИ №VII-65
и УПИ №XI-24

XVI-39

УПИ №XV-38,
улица ОК 35 - ОК
10 - ОК 9А - ОК 8 ОК 7 и УПИ №IV32

XV-102

УПИ №III-76,
УПИ №IV-76,
улица ОК 19 - ОК
20, УПИ №VIII-75,
УПИ №VII-72 и
УПИ №VI-72
095007

Поземлени
имоти: №095009
"Др.посевна
площ", №000077
"Залесена
територия",
№000094
"Гробище" и
№000177
"Полски път"

095009

Поземлени
имоти: №000096
"Жил.територия",
№095006 "Нива",
№095007
"Др.посевна
площ" и
№000177
"Полски път"

095010

Поземлени
имоти:
№095006 "Нива",
№000096
"Жил.територия"
и №095005
"Нива"

116207

Поземлени
имоти: №000096
"Жил.територия",
№000179
"Пасище, мера" и
№116208
"Др.посевна
площ"

116208

Поземлени
имоти: №000179
"Пасище, мера",
№116209 "Нива",
№116210
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия"
и №116207
"Др.посевна
площ"

116210

Поземлени
имоти: №116211
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия",
№116208
"Др.посевна
площ", №116209
"Нива" и
№000179
"Пасище, мера"

116211

Поземлени
имоти: №000179
"Пасище, мера,"
№000096
"Жил.територия"
и №116210
"Др.посевна
площ"

117221

Поземлени
имоти: №000096
"Жил.територия",
№000179
"Пасище, мера" и
№000228
"Полски път"

117222

Поземлени
имоти: №000228
"Полски път" и
№000096
"Жил.територия"

117260

Поземлени
имоти: №117259
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия"
и №117261
"Др.посевна
площ"

117261

Поземлени
имоти: №117262
"Др.посевна
площ", №000179
"Пасище, мера",
№117259
"Др.посевна
площ", №117260
"Др.посевна
площ" и
№000096
"Жил.територия"

117262

Поземлени
имоти: №117263
"Др.посевна
площ", №000179
"Пасище, мера",
№117261
"Др.посевна
площ" и
№000096
"Жил.територия"

117263

Поземлени
имоти: №000179
"Пасище, мера",
№117262
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия"
и №000228
"Полски път"

117259

Поземлени
имоти: №117261
"Др.посевна
площ", №000179
"Пасище, мера",
№000096
"Жил.територия"
и №117260
"Др.посевна
площ"

174007

Поземлени
имоти: №000094
"Гробище",
№000179
"Пасище, мера",
№174122
"Др.посевна
площ", №174008
"Др.посевна
площ" и
№000177
"Полски път"

174008

Поземлени
имоти: №174122
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия",
№000177
"Полски път" и
№174007
"Др.посевна
площ"

174122

Поземлени
имоти: №000179
"Пасище, мера",
№174008
"Др.посевна
площ" и
№174007
"Др.посевна
площ"

176019

Поземлени
имоти: №176052
"Др.посевна
площ" №000067
"Пасище, мера",
№176020
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия",
№176053 "Нива"
и №000264
"Пасище, мера"

176020

Поземлени
имоти: №000067
"Пасище, мера",
№000263
"Полски път",
№000096
"Жил.територия"
и №176019
"Др.посевна
площ"

176019

Поземлени
имоти: №000264
"Пасище, мера",
№000067
"Пасище, мера" и
№176019
"Др.посевна
площ"

176056

Поземлени
имоти: №176059
"Др.посевна
площ", №000264
"Пасище, мера",
№176055
"Др.посевна
площ" и
№000096
"Жил.територия"

176059

Поземлени
имоти: №176056
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия",
№176060
"Др.посевна
площ" и
№000264
"Пасище, мера"

176060

Поземлени
имоти: №176061
"Др.посевна
площ", №000264
"Пасище, мера",
№176059
"Др.посевна
площ" и
№000096
"Жил.територия"

176061

Поземлени
имоти: №000264
"Пасище, мера",
№176060
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия"
и №176062
"Др.посевна
площ"

176062

Поземлени
имоти: №000264
"Пасище, мера",
№176061
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия"
и №176063
"Др.посевна
площ"

XII-70

УПИ №XVI-67,
УПИ №XVII-67,
улица ОК 44 - ОК
54,
УПИ
№XVIII-70,71 и
УПИ №XIII-69

III-295

Улица ОК 65 - ОК
68 - ОК 70 - ОК
72 и УПИ №I-166

2135

Поземлен имот
№2269 и улица

176063

Поземлени
имоти: №000096
"Жил.територия",
№000264
"Пасище, мера" и
№176062
"Др.посевна
площ"

178124

Поземлени
имоти: №178123
"Нива", №000179
"Пасище, мера",
№178125
"Др.посевна
площ"

178126

Поземлени
имоти: №000179
"Пасище, мера",
№000227
"Полски път",
№000096
"Жил.територия"
и №178125
"Др.посевна
площ"

178128

Поземлени
имоти:
№178129 "Нива",
№000096
"Жил.територия",
№178127
"Др.посевна
площ" и
№000179
"Пасище, мера"

178131

Поземлени
имоти: №000179
"Пасище, мера",
№178132
"Др.посевна
площ", №178133
"Др.посевна
площ", №178134
"Др.посевна
площ" и
№178129 "Нива"

178132

Поземлени
имоти: №178131
"Др.посевна
площ", №000179
"Пасище, мера",
№178149
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия",
№178133
"Др.посевна
площ"

XIII-ОБЩ

178133

Поземлени
имоти: №178132
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия",
№178134
"Др.посевна
площ" и
№178131
"Др.посевна
площ"

178134

Поземлени
имоти: №178129
"Нива", №178131
"Др.посевна
площ", №178133
"Др.посевна
площ" и
№000096
"Жил.територия"

178149

Поземлени
имоти: №000179
"Пасище, мера",
№178150
"Др.посевна
площ", №000096
"Жил.територия"
и №178132
"Др.посевна
площ"

178150

Поземлени
имоти: №178149
"Др.посевна
площ", №000179
"Пасище, мера" и
№000096
"Жил.територия"

УПИ №XI-общ.,
УПИ №XII-общ.,
улица ОК 52 - ОК
55,
УПИ №XVобщ. и УПИ
№XVI-общ.

000003

Поземлени
имоти: №000004
"Път III кл",
№000011
"Залесена
терит.", №000025
"Жил.територия",
№007301
"Др.посевна
площ", №000181
"Полски път"

069030

Поземлени
имоти: №069031
"Местен път",
№000048
"Залесена
терит.", №000170
"Полски път" и
№000070 "Път IV
кл"

IX-ОБЩ.

УПИ №X-общ.,
улица ОК 25 - ОК
34, УПИ №XIII и
УПИ №XII-общ.

037002

Поземлени
имоти: №000120
"Полски път",
№037005
"Др.посевна
площ", №000095
"Пасище, мера",
№000151
"Залесена
терит.", №000057
"Жил.територия"
и №000122
"Полски път"

037005

Поземлени
имоти: №037006
"Нива", №000095
"Пасище, мера",
№037002
"Др.посевна
площ", №000120
"Полски път" и
№000057
"Жил.територия"

037007

Поземлени
имоти: №000095
"Пасище, мера",
№037006 "Нива"
и №000057
"Жил.територия"

040017

Поземлени
имоти: №000026
"Пасище, мера",
№040018 "Нива",
№000121
"Полски път",
№000057
"Жил.територия"
и №040305
"Др.посевна
площ"

040305

Поземлени
имоти: №040304
"Др.посевна
площ", №000026
"Пасище, мера",
№040017
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия"
и №000124
"Полски път"

041045

Поземлени
имоти: №000145
"Полски път",
№000026
"Пасище, мера",
№000057
"Жил.територия"
и №041046
"Тр.насаждения"

041050

Поземлени
имоти: №000145
"Полски път",
№041049
"Тр.насаждения",
№000057
"Жил.територия"
и №041053
"Др.посевна
площ"

041053

Поземлени
имоти: №041054
"Др.посевна
площ", №000145
"Полски път",
№041050
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия"
и №041400
"Др.посевна
площ"

041054

Поземлени
имоти: №041400
"Др.посевна
площ", №000145
"Полски път" и
№041053
"Др.посевна
площ"

041145

Поземлени
имоти: №041146
"Др.посевна
площ", №000145
"Полски път",
№041400
"Др.посевна
площ" и
№000057
"Жил.територия"

041146

Поземлени
имоти: №000145
"Полски път",
№041145
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия"
и №000131
"Полски път"

041148

Поземлени
имоти: №000129
"Полски път",
№000060
"Полски път",
№000131
"Полски път",
№000057
"Жил.територия"
и №041150
"Др.посевна
площ"

041150

Поземлени
имоти: №041148
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия",
№041151
"Др.посевна
площ" и
№000129
"Полски път"

041151

Поземлени
имоти: №041150
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия",
№000133
"Полски път" и
№000129
"Полски път"

041152

Поземлени
имоти: №000133
"Полски път",
№000057
"Жил.територия"
и №000129
"Полски път"

041400

Поземлени
имоти: №000145
"Полски път",
№041054
"Др.посевна
площ", №041053
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия"
и №041145
"Др.посевна
площ"

077292

Поземлени
имоти: №077291
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия",
№077293
"Др.посевна
площ" и
№000078
"Пасище, мера"

077281

Поземлени
имоти: №077280
"Нива", №000057
"Жил.територия",
№077282
"Др.посевна
площ" и
№000078
"Пасище, мера"

077282

Поземлени
имоти: №077281
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия",
№077283 "Нива"
и №000078
"Пасище, мера"

077284

Поземлени
имоти: №077283
"Нива", №000057
"Жил.територия",
№077285
"Др.посевна
площ" и
№000078
"Пасище, мера"

077285

Поземлени
имоти: №077284
"Нива", №000057
"Жил.територия",
№000138
"Полски път" и
№000078
"Пасище, мера"

077286

Поземлени
имоти: №000138
"Полски път",
№000057
"Жил.територия",
№077287
"Др.посевна
площ" и
№000078
"Пасище, мера"

077287

Поземлени
имоти: №000078
"Пасище, мера",
№077286
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия"
и №077288
"Др.посевна
площ"

077288

Поземлени
имоти: №077287
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия",
№077289
"Др.посевна
площ" и
№000078
"Пасище, мера"

077289

Поземлени
имоти: №077288
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия",
№077290
"Др.посевна
площ" и
№000078
"Пасище, мера"

II-782

УПИ №I, дере,
неурегулиран
имот, местен път

077290

Поземлени
имоти:
№077289"Др.пос
евна площ",
№000057
"Жил.територия",
№077291
"Др.посевна
площ" и
№000078
"Пасище, мера"

077291

Поземлени
имоти: №077290
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия",
№077292
"Др.посевна
площ" и
№000078
"Пасище, мера"

077278

Поземлени
имоти: №077279
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия",
№000078
"Пасище, мера"

XXII-ОБЩ.

УПИ №XVI-65 и
66, УПИ №XXIIIобщ., улица ОК
38 - ОК 39 и УПИ
№XXI-общ.

077293

Поземлени
имоти: №000078
"Пасище, мера",
№077292
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия"
и №000140
"Полски път"

077294

Поземлени
имоти: №000078
"Пасище, мера",
№000140
"Полски път",
№000057
"Жил.територия"
и №077295
"Др.посевна
площ"

077295

Поземлени
имоти: №000078
"Пасище, мера",
№077294
"Др.посевна
площ", №000057
"Жил.територия"
и №077296
"Др.посевна
площ"

077296

Поземлени
имоти: №077295
„Др.посевна
площ“, №000057
„Жил.територия“,
№077297
„Др.посевна
площ“ и №000078
„Пасище, мера“

077297

Поземлени
имоти: №077296
„Др.посевна
площ“, №000057
„Жил.територия“,
№077298
„Др.посевна
площ“ и №000078
„Пасище, мера“

077298

Поземлени
имоти: №077297
„Др.посевна
площ“, №000057
„Жил.територия“,
№077299
„Др.посевна
площ“ и №000078
„Пасище, мера“

077299

Поземлени
имоти: №077298
„Др.посевна
площ“, №000057
„Жил.територия“,
№077300
„Др.посевна
площ“ и №000078
„Пасище, мера“

077300

Поземлени
имоти: №000078
„Пасище, мера“,
№077299
„Др.посевна
площ“ и №000057
„Жил.територия“

093033

Поземлени
имоти: №000034
„Пасище, мера“ и
№000057
„Жил.територия“

094081

Поземлени
имоти: №000034
„Пасище, мера“,
№094082
„Др.посевна
площ“ и
№000057
„Жил.територия“

094082

Поземлени
имоти: №094081
„Др.посевна
площ“, №000034
„Пасище, мера“,
№094088
„Др.посевна
площ“ и
№000057
„Жил.територия“

094088

Поземлени
имоти: №000034
„Пасище, мера“,
№000057
„Жил.територия“
и №094082
„Др.посевна
площ“

099224

Поземлени
имоти: №099223
„Др.посевна
площ“, №000057
„Жил.територия“,
№099225 „Нива“
и №000078
„Пасище, мера“

099226

Поземлени
имоти: №099225
„Нива“, №000057
„Жил.територия",
№099227
„Др.посевна
площ“ и
№000078
„Пасище, мера“

099227

Поземлени
имоти: №099226
„Др.посевна
площ“, №000057
„Жил.територия",
№099228
„Др.посевна
площ“ и
№000078
„Пасище, мера“

099228

Поземлени
имоти: №099227
„Др.посевна
площ“, №000057
„Жил.територия",
№099229
„Др.посевна
площ“ и
№000078
„Пасище, мера“

099229

Поземлени
имоти: №000078
„Пасище, мера“,
№099228
„Др.посевна
площ“ и №000057
„Жил.територия"

2281

Местен път,
ул."В.Ангелов" и
ул."Марица"

XV-КЛУБ

УПИ №VIII-182,
ул."Червеноарме
йска", УПИ №XIIIздр.дом, ОК 59А 59Б - 59В - ОК
59Г и УПИ №XIV183

I-91

УПИ №II-92,
озеленяване и
улица ОК 15 - ОК
16

IV-ОБЩ.

Ул."Черно море",
УПИ №V-общ.,
УПИ №XI-общ.,
УПИ №II-общ. и
УПИ №III-общ.

IV-49

УПИ №III-49,
улица ОК 9 - ОК
34, УПИ №V-61,
УПИ №VI-60 и
УПИ №II-51

V-ОБЩ.

Градина-парк,
УПИ №IV-общ.,
улица и УПИ №VIобщ.

VI-ОБЩ.

Градина-парк,
УПИ №V-общ.,
улица и УПИ
№VII-общ.

VII-ОБЩ.

Градина-парк,
УПИ №VI-общ. и
улица

XVI-ОБЩ.

УПИ №XV-общ.,
УПИ №XVII-общ.,
УПИ №XIX-за
общ.нужди и
улица ОК 60 - ОК
46

XIX-ЗА ОБЩ.НУЖДИ

УПИ №XVI-общ.,
УПИ №XVIIIобщ., УПИ №XXIза общ.нужди,
УПИ №XXII, УПИ
№XXIII и улица
ОК 60 - ОК 46

III-ОБЩ

ул.ОК 29 - 30 ОК 37, УПИ №V26 и УПИ №II-23

XXIV-1486

УПИ №VIII-1472,
УПИ №XXIII1485, ул.
"Добруджа" и
УПИ №XXV-1487

XX-ОБЩ.

Улица ОК 26 - 25 ОК 24, УПИ №XXI61 и УПИ №XIXобщ.

XXV-ОБЩ.НУ

УПИ №XIXобщ.нужди, УПИ
№XVIII-общ.,
УПИ №XXIVпараклис, улица
ОК 37 - ОК 60 и
УПИ №XXII:

X-9

Улица ОК 21,
УПИ№ХIII-10,
УПИ№ХII-10,
улица ОК 22ОК23, УПИ№VI-8,
УПИ№VIII-8
Улица ОК 21,
УПИ№Х-9,
УПИ№IХ-9,
УПИ№VI-8,
УПИ№VIII-8

XI-9

X-ОБЩ

УПИ №XII-общ.,
УПИ №IX-общ.,
улица ОК 12 - ОК
13 и УПИ №XI83

VIII-84

Общ.терен, УПИ
№IX-85, улица
ОК 13 - ОК 12 и
УПИ №VII-83

I-ОЗЕЛЕНЯВ
ул."Червеноарме
йска", дере,
ул."Осъм", УПИ
№VI-376, УПИ
№III-372,
пл.№371 и
ул."Дунав"

I-ОЗЕЛЕНЯВ

ул."Осъм", дере
пл. № 637 и
улица ОК 156 152 - ОК 103

55 7

38217.888.9901,
38217.55.6,38217.
55.4,38217.12.124

55 5

38217.55.6,
38217.12.124,
38217.888.9901

общ.част, н-ци на
Атанас Гочев
Иванов и н-ци на
Димитър Гочев
Иванов, н-ци на
Атанас Гочев
Иванов и н-ци на
Димитър Гочев
Иванов, н-ци на
Иван Василев
Георгиев, улици,
Неделчо
Александров
Димитров, Иван
Стоянов
Стоянов,
общ.част и мера

VII-474

пл.№475

ОК 208А - ОК
208, УПИ № I,
ОК63-ОК6А, УПИ
№VIII-473

IX

УПИ №V-общ.,
УПИ №X-общ.,
ул.ОК 31 - ОК 30
и УПИ №VIII-общ.

IX-ОБЩ

УПИ №IV-275,
УПИ №VII-323,
УПИ №VIII-общ.,
улица ОК 64 - ОК
65 - ОК 54 и УПИ
№XI-269.

XVI-ОБЩ

Улица ОК 54 - ОК
65 - ОК 66А, УПИ
№X-374 и УПИ
№IX-общ.

IX-ОБЩ.

Улица ОК 54 - ОК
65, УПИ №XVIобщ., УПИ №X374 и УПИ №VIII375.

54 100

Имоти с
идентификатор:
34045.54.210

178

34045.501.459,
34045.501.474,
34045.501.180,
34045.501.179,
34045.501.173,
34045.501.174 и
34045.501.177
34045.501.459,
34045.501.178 и
34045.501.174

501 177

19 144

00360.889.9901,
00360.21.33

18 40

00360.889.9901,
00360.18.137,
00360.18.137,
00360.18.138,
00360.21.32,
00360.45.29,
00360.15.97,
00360.15.120

15 119

18 137

00360.889.9901,
00360.18.1138,00
360.18.40

18 138

00360.18.137,
00360.889.9901,0
0360.21.32,00360.
18.40

31 68

00360.55.2,
00360.31.128,
00360.888.9901

31 69

00360.31.128,
00360.55.2,
00360.888.9901

48 143

00360.888.9901 ,
00360.21.33

56 203

00360.56.35,
00360.56.235,
00360.56.202,
00360.888.9901

56 29

00360.56.202,
00360.44.133,
00360.44.127,
00360.44.6,
00360.888.9901

56 36

00360.56.178,
00360.56.35,
00360.888.9901,
00360.56.37

56 37

00360.56.178,
00360.56.36,
00360.888.9901,
00360.56.130

56 39

00360.56.178,
00360.888.9901,
00360.56.130

64 76

00360.47.134,
00360.64.6,
00360.64.77,
00360.64.135

56 202

00360.56.203,
00360.56.235,
00360.44.133,
00360.56.29,
00360.888.9901

23 18

00360.888.9901,
00360.15.25,
00360.15.61

15 119

00360.15.97,
00360.15.120

18 137

00360.889.9901,
00360.18.138,
00360.18.40

18 138

00360.18.137,
00360.889.9901,
00360.21.32,
00360.18.40

19 144

00360.889.9901,
00360.21.33

20 1

00360.889.9901,
00360.21.33

21 1

00360.889.9901,
00360.21.2
00360.21.33

21 2

00360.21.1,
00360.889.9901,
00360.21.12,
00360.21.33

25 22

00360.889.9901,
00360.44.6

24 57

00360.24.51,
00360.889.9901,
00360.21.33

30 59

00360.55.2,
00360.889.9901

№III-97

101 65

64 3

УПИ №IV-14,
УПИ №VII-15,
УПИ №VIII-96,
УПИ №XI-96,
УПИ №IX-99,
УПИ №II-98 и
улица ОК 20А 21 - ОК 8
00360.101.93,
00360.101.56,
00360.101.68,
00360.101.67,
00360.101.66
00360.64.2,
00360.64.137,
00360.64.74,
00360.64.85

III-790

УПИ №II-782,
дере,
неурегулиран
имот и ОК 90 - 91
- ОК 88

№IX-84

Улица ОК 65 - 55 ОК 54, УПИ №Xобщ. и УПИ №VIIIобщ.

2223

XV-23

ПИ №2178, ПИ
№2167 и дере

УПИ №VI-22,
Улица ОК 27-28 ,
ОК 27-26, УПИ
№II-24, УПИ
№IV-24, УПИ
№VII-21.

44 64

84

44 6

45 20

47 9

00360.44.21,
00360.15.125

00360.21.32,
00360.8.15,
00360.21.33,
00360.8.14,
00360.8.13,
00360.8.12,
00360.8.122
00360.888.9901,
00360.56.29,
00360.44.127,
00360.44.17,
00360.44.22,
00360.44.21,
00360.25.22
00360.45.11,
00360.45.19,
00360.889.9901,
00360.45.29

00360.47.134,
00360.47.17,
00360.889.9901,
00360.45.15

72 7

00360.72.45,
00360.72.54,
00360.72.140,
00360.72.55,
00360.72.136

101 56

00360.101.32,
00360.101.40,
00360.101.156,
00360.101.68,
00360.101.65,
00360.101.93

87 87

02484.87.163,
02484.87.164,
02484.87.83,
02484.888.9901.

74 74

02484.888.9901,
02484.74.22,
02484.74.56,
02484.74.30
02484.74.28,
02484.20.75,
02484.74.26,
02484.71.78,
02484.74.25,
02484.74.24,
02484.73.16,
02484.74.23.
02484.87.82,
02484.20.75,
02484.87.81,
02484.888.9901.

87 86

12 66

02484.11.58,
02484.13.55,
02484.12.9,
02484.12.44,
02484.11.43.

20 8

02484.20.75,
02484.21.76,
02484.20.7.

87 85

02484.87.78,
02484.20.75,
02484.87.77,
02484.888.9901.

13 45

02484.12.44,
02484.12.12,
02484.13.46,
10183.29.62.

13 47

02484.13.46,
02484.13.12,
02484.13.48,
10183.28.140,
10183.29.49.

10 56

02484.10.55,
02484.10.14,
02484.12.44,
10183.29.62,
10183.30.143.

13 51

02484.13.55,
02484.13.48,
02484.13.10.

88 107

02484.88.106,
02484.85.81,
02484.888.9901,
02484.88.180.

16

XIVОБЩ

УПИ №XII-71, УПИ №XV-общ, улица
О.К.23-О.К.24 и УПИ №XIII-общ.

9

VОБЩ

Улица О.К.12-О.К.20, УПИ №VII-общ, УПИ
№IV-60, улица О.К.33-О.К.16.

74 23

02484.74.74, 02484.74.24.

74 22

02484.74.74.

30 11

02484.30.25, 02484.30.26, 02484.30.27,
02484.30.17, 02484.30.19, 02484.30.20,
02484.30.21, 02484.30.22, 02484.30.100,
02484.30.101.

94 2

02484.94.146, 02484.94.178, 02484.94.177,
02484.94.176, 02484.94.173, 02484.94.151,
02484.94.1, 02484.94.148, 02484.85.81,
02484.94.147.

22 53

02484.22.52, 02484.21.76, 02484.22.125.

30 156

39623.19.3, 02484.23.105, 02484.30.100,
23769.29.12, 23769.29.10.

25 127

02484.25.115, 02484.26.113, 02484.25.21.

22 123

02484.23.80, 02484.24.34, 02484.24.35,
02484.22.124, 02484.22.24.

24

30 103

02484.30.23, 02484.30.2, 02484.23.125,
02484.30.24.

93 93

02484.93.124, 02484.98.2, 02484.93.123,
02484.93.122.

30 101

02484.30.11, 02484.30.100, 02484.30.22,
02484.30.23, 02484.30.24, 02484.30.102.

I-ОБЩ

Улица ОК 24 - ОК 25, УПИ №II-39, УПИ
№V-39 и улица ОК 24 - ОК 48

72 24

др.вид зем.земя

02484.74.23, 02484.74.74.

74 25

Дворно място

02484.74.74, 02484.20.75.

74 26

др.вид зем.земя

02484.74.74, 02484.74.28, 02484.20.75.

74 28

др.вид зем.земя

02484.20.75, 02484.74.26, 02484.74.74.

74 56

др.вид зем.земя

02484.888.9901, 02484.74.82, 02484.74.57,
02484.74.29, 02484.74.30, 02484.74.74.

74 57

др.вид зем.земя

02484.74.82, 02484.74.58, 02484.20.75,
02484.74.29, 02484.74.56.

74 58

др.вид зем.земя

02484.74.82, 02484.20.75, 02484.74.57.

74 59

др.вид зем.земя

02484.20.75, 02484.74.82, 02484.74.62,
02484.888.9901.

74 62

др.вид зем.земя

02484.888.9901, 02484.74.59, 02484.74.82,
02484.74.63.

74 63

др.вид зем.земя

02484.888.9901, 02484.74.62, 02484.74.82,
02484.74.64.

Дворно място

УПИ №XII-65, УПИ №XIV-62, УПИ №XV63, УПИ №XVI-64 и улица ОК 2 - ОК 9.

74 64

др.вид зем.земя

02484.888.9901, 02484.74.63, 02484.74.82,
02484.74.65.

74 65

др.вид зем.земя

02484.888.9901, 02484.74.64, 02484.74.82.

82 132

др.вид зем.земя

02484.98.2, 02484.82.133, 02484.85.81,
02484.98.91.

XIII-65

82 133

др.вид зем.земя

02484.98.2, 02484.82.134, 02484.85.81,
02484.82.132.

85 138

др.вид зем.земя

02484.85.139, 02484.85.81.

85 139

др.вид зем.земя

02484.85.81, 02484.85.138.

86 92

др.вид зем.земя

02484.86.95, 02484.85.81, 02484.94.1,
02484.86.93.

86 93

др.вид зем.земя

02484.86.95, 02484.85.81, 02484.86.92,
02484.86.97.

86 97

др.вид зем.земя

02484.85.81, 02484.86.95, 02484.86.93,
02484.86.98.

86 140

др.вид зем.земя

02484.86.143, 02484.85.81, 02484.86.142,
02484.86.141.

86 143

др.вид зем.земя

02484.94.1, 02484.85.81, 02484.86.142,
02484.86.141, 02484.86.140.

87 78

др.вид зем.земя

02484.87.1, 02484.20.75, 02484.87.85,
02484.888.9901.

87 81

др.вид зем.земя

02484.87.86, 02484.20.75, 02484.87.78,
02484.888.9901.

87 82

др.вид зем.земя

02484.87.83, 02484.20.75, 02484.87.86,
02484.888.9901.

87 163

др.вид зем.земя

02484.23.80, 02484.87.164, 02484.87.83,
02484.20.75, 02484.87.87, 02484.888.9901.

88 97

др.вид зем.земя

02484.88.98, 02484.85.81, 02484.888.9901,
02484.88.106.

88 98

др.вид зем.земя

02484.88.99, 02484.85.81, 02484.88.97,
02484.888.9901.

88 98

др.вид зем.земя

02484.88.100, 02484.85.81, 02484.88.98,
02484.888.9901.

88 100

др.вид зем.земя

02484.88.137, 02484.85.81, 02484.88.99,
02484.888.9901.

88 106

др.вид зем.земя

02484.88.97, 02484.85.81, 02484.888.9901,
02484.88.107.

Данъчна
оценка

Вид имот

Забележки

Магазин

Съставени по-късно актове:
1.АОС №1569/01.06.2005г., вп. под №135, том VI, вх.рег.3309, от 14.06.2005г.,
за ап.11, вх.А, ет.4, ул."В.Априлов" 2
2.АОС №1570/01.06.2005г., вп. под №136, том VI, вх.рег.3310, от 14.06.2005г.,
за ап.3, вх.В, ет.1, ул."В.Априлов" 2
3.АОС №1571/01.06.2005г., вп. под №137, том VI, вх.рег.3311, от 14.06.2005г.,
за ап.9, вх.В, ет.3, ул."В.Априлов" 2

Магазин

7 775.60 лв.

Магазин

В раздел 19 поправката е служебна - направена на основание чл.60 от ЗОС,
тъй като при контролно замерване на сградата - магазин "Мототехника" на
ул."В.Априлов" се установи, че действително застроената площ на сградата е
246 кв.м - 12.03.98г.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО,
КВ. ПАСТИР

Друга сграда

Сграда за
Със заповед №335/05.06.2000г. е одобрено регулационно изменение на част от
административн кв.63, като са оформени самостоятелни парцели в новообразуван кв.66.
и нужди
Сградата по АОС № 5/01.06.1995г. се намира в новообразувания парцел IV в
кв.66. За последния е съставен АОС № 311/07.06.2000г.
Съставен е и нов АОС №1757/29.08.2005г.
С решение на ОбС гр.Г.Тошево №6-18/29.07.2005г., имота се трансформира от
частна в публична общ.собственост.
По-късно съставен нов АОС №1757/29.08.2005г., вп.под №121, т.IX,
вх.рег.№4422/31.08.2005г.
Магазин

Сграда за
1.Със заповед № 177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево, а със
административн заповед №335 от 05.06.2000г. е одобрен РН и ЗР на част от кв.63, с които са
и нужди
оформени самостоятелни парцели и застроителни петна в новообразуван
кв.66. Парцел IX в кв.63 е преотреден в УПИ №VII кв.66 с площ - 190 кв.м., в
които се намира административната сграда по АОС №7/01.06.95г.
2.За дворното място - УПИ №VII в кв.66 е съставен АОС №314/07.06.2000г. вп.
под №180, том VIII, вх.рег.№3862/06.10.2004г. при ГТРС.

ФАБРИЧНОЗАВ.СГРАДА
ИЛИ
ПОМЕЩЕНИЕ

63000.00

Дворно място

Застроено
дворно място

835000

Друга сграда

Заповед №180/28.03.1995г. за утвърждаване на кадастъра на Промишлена
зона.

2600000

Паркинг

Незастроено
дворно място

Полска култура

Съгл. История на имот №038012/13.02.2003г. открита на 15.08.1996г., закрита
на 14.05.99г., към 13.02.2003г. имотът е разделен на следните имоти:
1. №038023- с площ 3.514дка - общ.земи
2. №038024 - с площ 144.468дка - общ.земи
3. №038033 - с площ 30.000дка - "Керамик - ГТ"АД
4. №038034 - с площ 26.243дка - общ.земи

Застроено
дворно място

1.Съгл. протокол №003/17.05.96г., протокол №003/05.08.97г. на комисията по
чл.309 от ППЗТСУ и Заповед №392/18.08.97г. на основание чл.46 от Наредбата
по чл.8 от ЗОС, сградата е съборена.
2.Със заповед №393/19.08.97г. е одобрено дворищно регулационно изменение
в кв.23 по регулационния план на с.Дъбовик, съгл.което от парцел III, отреден
за Дневен детски дом, са преотредени 4 бр. парцели за индивидуално жилищно
строителство - I-общ, III-общ, XV-общ и XVI-общ. За новообразуваните
парцели са съставени нови АОС №44, 45, 46 и 47 от 20.08.97г.

Застроено
дворно място

Съгл.Зап.№125/20.03.2003г. имот с пл.2127 става имот - УПИ № III-2137 в
кв.139 по ПУП на гр.Г.Тошево.

Застроено
дворно място

121271

Друга сграда

Дворно място

Дворно място

по т.2 - съгл.Протоколи от 15.04.93г. и от 04.05.93г. във връзка с чл.48 от
ППЗСПЗЗ имотът е прехвърлен от ЛС на ТКЗС Г.Тошево на Община Г.Тошево.

Дворно място

Застроено
дворно място

Застроено
дворно място

770000

Дворно място

91200

Незастроено
дворно място

59100

Незастроено
дворно място

64800

Незастроено
дворно място

61800

Незастроено
дворно място

60000

Незастроено
дворно място

60000

Незастроено
дворно място

1.Съгл. Протокол №2/1997г. сградата е съборена.
2.Със Заповед №419/12.09.1997г. е утвърдено частично изменение в кв.9, като
парцел VII-69 е преотреден за 5 индивидуални жилищни парцели и 1 за
озеленяване. За новообразуваните парцели са съставени нови АОС с №48, 49,
50, 51, 52, 53 от 15.09.1997г.
Съгл. Зап.№345/05.06.2000г.е одобрено регулационно изменение в кв.61 по
ПУП на гр.Ген.Тошево, УПИ №IV с площ 1400кв.м. е преотреден в УПИ №V с
площ 290кв.м. за който има съставен следващ нов АОС №332 от 13.06.2000г., и
УПИ №IV с площ 1110кв.м., за който има съставен нов АОС
№3494/02.11.2011г., вп.под №196, том VIII, вх.рег№3768/03.11.2011г. в СВ при
ГТРС.

43600

Незастроено
дворно място

43600

Незастроено
дворно място

35000

Дворно място

Застроено
дворно място

43600

Съставени по-късно актове:
1. АОС №1975/20.01.2006г, вп.под №11, т.II, вх.рег. 495/27.01.2006г. за ап.4 ет.2
вх.А на ул."Ст.Милев" ЖК №3
2. АОС №1976/20.01.2006г, вп.под №12, т.II, вх.рег. 496/27.01.2006г. за ап.12
ет.4 вх.Б на ул."Ст.Милев" ЖК №3
3. АОС №1977/20.01.2006г, вп.под №13, т.II, вх.рег. 497/27.01.2006г. за ап.13
ет.5 вх.Б на ул."Ст.Милев" ЖК №3
4. АОС №1978/20.01.2006г, вп.под №15, т.II, вх.рег. 499/27.01.2006г. за ап.14
ет.5 вх.Б на ул."Ст.Милев" ЖК №3
5. АОС №1979/20.01.2006г, вп.под №16, т.II, вх.рег. 500/27.01.2006г. за ап.6 ет.2
вх.Б на ул."Ст.Милев" ЖК №3
6. АОС №1984/20.01.2006г.,вп.под №27, т.II, вх.рег.№519 от 30.01.2006г.

Незастроено
дворно място

Застроено
дворно място

1.С договор №648/19.12.2006г.е ОПС с площ 19.53кв.м. за гараж №1 на Гюнюл
Февзиева Ферад по реда УПС в/у Общ.земя чрез търг
2.С договор №725/08.10.07г. е ОПС на гараж №2 с площ 19.53 кв.м. на Петър
Стоянов Хаджиев по реда УПС в/у Общ.земя чрез търг.
По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №1980/20.01.2006г.,вп.под №30, т.II, вх.рег.№522 от 30.01.2006г.
2.АОС №1981/20.01.2006г.,вп.под №29, т.II, вх.рег.№521 от 30.01.2006г.
3.АОС №1982/20.01.2006г.,вп.под №28, т.II, вх.рег.№520 от 30.01.2006г.
4.АОС №1983/20.01.2006г.,вп.под №31, т.II, вх.рег.№523 от 30.01.2006г.

Жилищна сграда 1.С протокол обр.16 от 25.05.1994г. и Разрешение за ползване
№26/26.05.1997г. ЕЖБ кв.142 бл."А" в п.VIII по ЗРП на гр.Г.Тошево е въведен в
експлоатация
2.Със заповед №138/17.03.1997г. на основание Решение №1/21.02.1994г. на
ОбС Г.Тошево са предадени на МВР-Гранични войски апартаментите с №5 и
№6/среден и десен на втория етаж/:
-ап.5 - ЗП 59.48кв.м., 8.20% ид.ч. от общ.ч. на сградата - 11.65кв.м.
изба №5 - 12.35кв.м., 8.20% ид.ч. от ПС в/у общ.дв.място
-ап.6 - ЗП 66.41кв.м., 8.90%, ид.ч. от общ.ч. на сградата - 12.64кв.м.
изба №6 - 15.02кв.м., 8.90%, ид.ч. от ПС в/у общ.дв.място
3.Общ.Ген.Тошево е собственик на ап.№1,2,3,4,5,6,7,8 и 9, изби
№1,2,3,4,аб,ст.,7,8,9,ел.вент.,тавански стаи №1,2,3,4,5,6,7,8 и 9. Площите
съгл.приложена таблица към АОС №56/18.09.1997г.
4.Ап.4,ет.2 е предоставен за обезщетаване на отчужден собственик- н-ци
Стоян Димов Стоянов (преписка отчуждаване и обезщетаване 1988-2001г.).
5. Със заповед №1059/15.10.2009г. и във връзка с дог.за продажба
№04/06.01.2010г.вп.под №2,т.I,вх.рег.№80/11.01.2010г. имотът - ап.1
/67.34кв.м./ и изба №1 /5.28кв.м./е отписан от актовите книги при ГТРС
Купувач: Недживан Халилова Алиева.

770000

Дворно място

С договор №173/17.04.2018г. е продадена общинска земя с площ от 52кв.м. на
Драгомир Стоянов Драганов от гр.Генерал Тошево.

Друга сграда

1.Съгл.договор №ИП-05-2588/15.10.1997г.е предоставено безвъзмездно право
на ползване на "Български пощи" ЕООД - Териториално поделение гр.Добрич
на 2 стаи и коридор с полезна площ 38.70кв.м. за срок от 10г. в общинска
нежилищна сграда (застр.площ 190кв.м., стр.1916г.) находяща се в п.V, кв.49 по
регулационния план на с.Пчеларово
2.Съгл.заповед №500/15.06.2001г. едната сграда със ЗП 90кв.м. е съборена.

Жилищна сграда

135000

Незастроено
дворно място

99000

Незастроено
дворно място

С договор №433/01.11.2016г. имота е продаден на Николай Пенков Пенков от
гр.Добрич.

98250

Незастроено
дворно място

С договор №434/01.11.2016г. имота е продаден на Николай Пенков Пенков от
гр.Добрич.

47625

Незастроено
дворно място

132000

Дворно място

257954

Друга сграда

2903000

Застроено
дворно място

725450

Застроено
дворно място

На основание чл.59 пт ЗОС има съставени по-късно актове №140 и №141 от
12.10.1998г.
По-късно съставени нови АОС:
АОС №685/25.02.2003г., вп.под №143, том VI, вх.рег.№3134/19.08.2004г.
АОС №686/25.02.2003г., вп.под №142, том VI, вх.рег.№3133/19.08.2004г.

Сграда за
1.С реш.№3402/16.11.2000г. на ДОС се заличава Общ.фирма "Дъбовете".
административн 2.Съгл.решение №3-12/30.04.2004г. на ОбС гр.Г.Тошево II и III етаж от сградата
и нужди
са обявени за ПОС

Застроено
дворно място

9900

Жилищна сграда

1062000

Нежилищни
помещения

24800

Жилище

230000

Жилищна сграда По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №1985/25.01.2006г.,вп.под №33, т.II, вх.рег.№528 от 31.01.2006г.
2.АОС №1986/25.01.2006г.,вп.под №32, т.II, вх.рег.№527 от 31.01.2006г.
3.АОС №1987/25.01.2006г.,вп.под №34, т.II, вх.рег.№529 от 31.01.2006г.

По-късно съставен нов АОС №3537/21.06.2012г., вп.под №189, т.V,
вх.рег.№2469 от 22.06.2012г.

Друга сграда

120000

Жилищна сграда

120000

Жилищна сграда

543773

Сграда за
1.По реда на ЗСПЗЗ от ЛС на ТКЗС с.Росица е прехвърлена стая 302 със ЗП
административн 55кв.м. , 9.46% ид.ч. от общ.ч.на сградата ( 25.67кв.м.) на кметство с.Росица,
и нужди
общ.Г.Тошево
2.По реда на ЗСПЗЗ от ЛС на ТКЗС с.Василево са прехвърлени стаи 303 и 304
със ЗП 36 кв.м., 6.192% ид.ч. от общ.ч. на сградата (16.80 кв.м. ) на Община
Ген.Тошево
3.Сключен договор №327/30.11.2012г. за безвъзмездно управление на
общински имот, предоставен на Районна прокуратура гр.Ген.Тошево общинско помещение - Офис №405 с полезна площ 16кв.м. на IV етаж в
сградата на ул."В.Априлов" №8
Застроено
Съставен по-късно нов акт:
дворно място
АОС №283/14.04.2000г.

3000

39815

Нежилищна
сграда

221337

Друга сграда

Съгл. разработка на гл.архитект на Общината от 06.12.99г. нежил.сграда със
ЗП 225кв.м. е разделена на 3 обособени части:
1. за търг.обект - ЗП 110.79кв.м.
2. за клуб на пол.организация - ЗП 108.01кв.м.
3. за склад - ЗП 7.81 кв.м.
Общо ЗП - 226.61кв.м.

Застроено
дворно място

Дворно място

Нежилищна
сграда

Нежилищна
сграда

Бензиностанция По-късно съставен нов АОС №257/11.02.2000г.

Бензиностанция

Застроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

ПЛОЩ

Незастроено
дворно място

НЕЗАСТРОЕН
НЕУРЕГУЛИРА
Н ИМОТ

Дворно място

Съставен по-късно АОС №575, вп.под №49, том VII, вх.рег.№3357/03.09.2004
Дв.място с площ 2750 кв.м., с.Преселенци.

Дворно място

1.В дв.място е започнато строителство на културен дом, което е замразено,
поради липса на фин.средства за довършването му.
2.В парцел IX, кв.63 се намират три администр.сгради (АОС №7/01.06.1995г.,
АОС №5/01.06.1995г.), един двуетажен ЖБ, клуб на пенсионера (АОС
№4/01.06.1995г.) клуб на инвалида.
3.Със зап.№335/05.06.2000г. е одобрено частично регул.изменение в кв.63 по
ЗРП на гр.Г.Тошево, съгл. която парцел IX е преобразуван в парцели I - XIV в
кв.66. За същите са съставени нови АОС от №309 до №321/07.06.2000г.

Гараж

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Друга сграда

По късно съставен нов АОС №237/17.11.1999г.

Жилищна сграда

Терен

Дворно място

1.Със заповед №562/20.07.1994г. е одобрено част.регулац.изменение на РП на
с.Балканци, с което е отреден п.I, кв.15 в "Терен за озеленяване"
2.Съгл. писмо изх.№08-5-36/07.07.2000г. от МРРБ гр.София се разрешава
изменениена ЗРП на кв.15 по плана на с.Балканци, като п.I - за озеленяване се
преотреди за образуване на п.I - за жил.сграда, стоп.постройки и овощна
градина
3.Със зап.№484/11.07.2000г. на Кмета на Общината на основание
разрешението на МРРБ по т.2 е утвърдено изменението на ЗРП на с.Балканци
в кв.15.

Друга сграда
Друга сграда
Обслужваща
улица и гаражни
петна

Друга сграда

Автоспирка

Друга сграда

Друга сграда

Друга сграда

КАЗАН

Друга сграда
КАЗАН
Незастроено
дворно място

Друга сграда
Друга сграда

КАЗАН
КАЗАН
Друга сграда

На основание чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС е съставен нов АОС №3424 вп.под №63, т.II,
вх.рег.№788/25.02.2011г. при ГТРС

ПЛОЩ

Друга сграда
КАЗАН

КАЗАН
КАЗАН
4377

Стая
Полска култура

"Лозарска среща".

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

ВТП на Електроразпределение гр.Варна, клон Добрич - Ген.Тошево,
съгл.договор за ОПС №185/13.06.2002г. вписан в ГТРС под №5, том IV
вх.рег.№1361/18.06.2002г.

НАВЕС

По-късно съставени нови
АОС №685/25.02.2003г., вп.под №143, том VI, вх.рег.№3134/19.08.2004г.
АОС №686/25.02.2003г., вп.под №142, том VI, вх.рег.№3133/19.08.2004г.

Застроено
дворно място

Съгл.Реш.№2132/26.10.2001г. на ДОС по ф.д. №197/1989г., регистр. с решение
№198/19.07.89г., прекратена и обявена в ликвидация с реш.№2288/28.10.98г.,
вписани промени с реш.№2020/02.10.99г., №805/30.03.2000г.,
№3402/16.11.2000г, се заличава ОбСФ "Дъбовете" гр.Г.Тошево

Сграда за
1. Сградата по т.3 от АОС №142/26.10.89г. се състои от 4 помещения - стая за
административн администр.услуги ( кметство с.Сираково), помещение за смесен магазин - 2бр и
и нужди
помещение за пивница
2.Помещение за смесен магазин от 12кв.м. е отдадено под наем съгл. Договор
№ИП-05-688/29.02.2000г. на ЕТ"Детелина" Добрич
3.На 17.05.2000г. е извършено контролно замерване на сградата и се установи,
че действително ЗП е 251.56кв.м.
Обособени обекти в сградата са:
а) за пивница - ЗП 127.72кв.м.;
б) за смесен магазин - ЗП 70.24кв.м.
в) за смесен магазин - ЗП 24.79кв.м.
г) за администр,услуги - кметско наместничество - ЗП 28.81кв.м.
Поради явна фактич.грешка в раздел 3. е нанесена поправка на ЗП на сградата
, която да се счита 251.56кв.м.
Автоспирка
Със зап.№784/03.09.01г. по чл.134 от ЗУТ е одобрено частично изменение на
ПУП на с.Спасово в кв.26, като парцел.VIII-283 е презаписан УПИ №XIV

Здравно
заведение

Дворно място

Дворно място

Телевизионна
станция

Автоспирка

Сграда с дворно
място

Друга сграда

На осн.Заповед №РД-14-11/27.03.1997 на МОНТ за закриване на училището,
имотът е записан Частна ОС
По-късно съставени нови АОС:
АОС №909/09.06.2004г., вп.под №155, том IV, вх.рег.№2221/17.06.2004г.
АОС №910/09.06.2004г., вп.под №162, том IV, вх.рег.№2228/17.06.2004г.
АОС №1214/20.10.2004г., вп.под №183, том VIII, вх.рег.№4378/02.11.2004г.

РЕСТОРАНТ

По Раздел 3: Описание на имота:
1.Ресторант /бивша кухня столова/ - вх.антре с мивки, зала за хранене с барплот, кухня с умивални ниши, складови помещения, сервизно помещение,
коридор и самостоятелен изход.
2.Бар - помещения за бар и склад
3.Сервизни помещения с коридор
т.1, т.2 и т.3 - имат общ коридор и изходно стълбище.
4.Котелно - с отделен вход

Магазин

Поради явна фактическа грешка ЗП 464кв.м. да се счита за 474.12кв.м.
С дог.№107/22.04.05г. е извършена продажба на Николай Няголов Стойчев
гр.Г.Тошево по реда на ЗОС за 17 402лв.

Вулканизаторно

Магазин

Магазин

Дворно място

Незастроено
дворно място

Конна база

На основание чл.59 от ЗОС са съставени нови АОС:
АОС №269/12.04.2000г. за конна база с прилежаща площ от 54.385дка и
АОС №270/12.04.2000г. - Терен - ЕИРВМ - с площ 70дка

Аптека

По-късно съставени актове:
АОС №681/18.02.2003г.
АОС №930/10.06.2004г., вп.под №161, том IV, вх.рег.№2227/17.06.2004г.

Застроено
дворно място

По-късно съставени нови АОС:
АОС №692/18.03.2003г., вп.под №26, т.II, вх.рег.№625/11.02.2005г.

Дворно място

Със зап.№104/12.01.2001г. по реда на чл.32 ал.1 т.1 от ЗТСУ е одобрено ЧЗРИ
в кв.116, съгл. която п.IV с площ 490кв.м. става с площ 475кв.м.

Незастроено
дворно място

На основание чл.60 ал.2 от ЗОС във връзка с установена явна фактическа
грешка в Раздел 7"Местонахождение на имота" "п.XVIII" да се счита "п.XXVIII" и
"п.XVII-614" да се счита "п.XXVII-614"
Дата: 19.01.2007г.
Н-к отдел "ОС" /Й.Станчева/

МУЗЕЙ ИЛИ
По късно съставени нови АОС:
ДР.КУЛТУРНО- АОС №233/17.11.1999г.
ПРОСВ.СГРАДА АОС №234/17.11.1999г.
АОС №235/17.11.1999г
АОС №236/17.11.1999г
АОС №237/17.11.1999г
АОС №238/17.11.1999г.
АОС №239/17.11.1999г
АОС №240/17.11.1999г
АОС №241/17.11.1999г
Жилищна сграда По-късно съставени нови АОС:
АОС №694/24.03.2003г., вп.под №29, т.II, вх.рег.№628/11.02.2005г.

Вулканизаторно За дворн.място - п.XXXI кв.14 - 500 кв.м. е съставен АОС №263/27.03.2000г и
чл.59 от ЗОС
Съгл.същата заповед парцелът на тази сграда е отреден в п.XXXI - кв.14 по
плана на с.Житен.
Дворно място

Паркинг

Друга сграда

Със заповед №РД-11-02-30/24.01.2008г. е деактуван имот по АДС
№6694/16.07.1968г.

Друга сграда

Друга сграда

Застроено
дворно място

Друга сграда

Нежилищна
сграда

По-късно съставен нов АОС №3810/03.10.2014г.

Застроено
дворно място

Друга сграда
Застроено
дворно място

Застроено
дворно място

По-късно съставени АОС:
1.AOС № 261/27.03.2000г., вп.под №74, том XII, вх.рег.№5826/21.11.2005г.
2.АОС № 262/27.03.2000г.
3.АОС № 263/27.03.2000г., вп.под №97, том XII, вх.рег.№5886/29.11.2005г.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Застроено
дворно място

Нежилищна
сграда

Друга сграда

Със Зап.№205/03.04.2000г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
изменение на ПУП на с.Конаре, съгл. което от имота се образуват следните
парцели:
I - у-ще с площ 2000кв.м. - нов АОС №323/12.06.2000г.
VII - общ с площ 1470кв.м.- нов АОС №324/12.06.2000г.
VIII - общ с площ 1470кв.м.- нов АОС №325/12.06.2000г.
IX - общ с площ 1250кв.м.- нов АОС №326/12.06.2000г.
X - общ с площ 1250кв.м.- нов АОС №327/12.06.2000г.
XI - общ с площ 1250кв.м.- нов АОС №328/12.06.2000г.

Дворно място

Със Зап.№18/16.01.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
изменение на ПУП на гр.Ген.Тошево като имотът е включен в п.I, кв.153 АОС №668/27.01.03г.

Дворно място

Със Зап.№18/16.01.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
изменение на ПУП на гр.Ген.Тошево, като имотът е включен в парцел I, кв.153 АОС №668/27.01.03г.

Дворно място

Със Зап.№18/16.01.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
изменение на ПУП на гр.Ген.Тошево като имотът е включен в парцел I, кв.153;
АОС №668/27.01.03г.

Дворно място

Със Заповед №18/16.01.2003г. е одобрено изменение на ПУП на
гр.Ген.Тошево, като имотът е включен в парцел I, кв.53
АОС №668/27.01.03г.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №18/16.01.2003г. е одобрено изменение на ПУП на гр.Ген.Тошево
като имотът е включен в парцел I, кв.153 - АОС №668/27.01.2003г.

Дворно място

Със Заповед №18/16.01.2003г. е одобрено изменение на ПУП на гр.Ген.Тошево
- като имотът е включен в парцел I, кв.53 - АОС №668/27.01.2003г.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Терен

Дворно място
Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Терен

Терен

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №18/16.01.2003г. е одобрено изменение на ПУП на гр.Ген.Тошево
като от парцел I, се образуват два парцела:
I с площ 2520кв.м.
II с площ 2520кв.м.
По-късно съставен АОС №669/27.01.2003г., вп.под №13, том II,
вх.рег.№612/11.02.05г.
По-късно съставен нов АОС №670/27.01.2003г. - имотът е заменен съгл.
Договор №213/2003г.

Дворно място

Друга сграда

МУЗЕЙ ИЛИ
В Раздел 3 да се чете вместо "Музеен комплекс" - "Комплекс за култура,
ДР.КУЛТУРНО- граждански ритуали и офиси". Помещенията в сградата са със следното
ПРОСВ.СГРАДА предназначение:
1.Зали за експозиция в сутеренната част с РЗП 243.50кв.м., ведно с
2000/2800кв.м. ид.ч. от дв.място
2.Зала за граждански ритуали с РЗП 135.50кв.м. ведно с 500/2800 ид.ч. от
дв.място.
3.Офиси с РЗП 94.50кв.м. ведно с 300/2800 ид.ч. от дв.място
По-късно съставени:
АОС №1929/09.01.2006г.,вп.под №78, т.I, вх.рег.№193 от 13.01.2006г.
АОС №1930/09.01.2006г.,вп.под №79, т.I, вх.рег.№194 от 13.01.2006г.
АОС №1931/09.01.2006г.,вп.под №80, т.I, вх.рег.№195 от 13.01.2006г.
Дворно място

Дворно място

Обслужваща
улица
КЛУБ

Дворно място

I. Приложение:
1.Заповед №12/21.03.1985г. - за оценка и отчуждаване
2.Протокол №1/18.10.1984г. - за оценка
3.Протокол №2/23.10.1984г. - за отчуждаване
II. При съставяне на АОС №242/18.11.1999г. е допусната явна фактическа
грешка - сградата не е двуетажна, а едноетажна с изба /един надземен и един
подземен етаж/. Това обстоятелство се отбелязва в АОС и се счита за вярно
съгласно чл.60 от ЗОС.
Повтаря се с АОС №487/13.03.02г.

Дворно място

Повтаря се с АОС №488/13.03.02г.

Пътна мрежа

Нива

Нива

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево.

Застроено
дворно място

По-късно съставен:
АОС №598/27.09.2002г., вп.под №79, том IV, вх.рег.№2285/21.10.2002г.
АОС №599/27.09.2002г

Дворно място

Бензиностанция

Терен

Дворно място
Дворно място
Застроено
дворно място

Със Заповед №5232/11.11.1950г. е утвърден регулац.план на с.Изворово
/Г.Извор/
Със Заповед №5232/11.11.1950г. е утвърден регулац.план на с.Изворово
/Г.Извор/.

Автоспирка

За сградата е съставен по-рано АОС №181/16.09.1999г.

Незастроено
дворно място

По-късно съставени нови АОС №594/19.09.2002г. и АОС №596/19.09.2002г.,
съобр.Заповед №460/17.09.2002г.

Незастроено
дворно място

По-късно съставени нови АОС №594/19.09.2002г. и АОС №596/19.09.2002г.,
съобр.Заповед №460/17.09.2002г.

Незастроено
дворно място

По-късно съставени нови АОС №594/19.09.2002г. и АОС №596/19.09.2002г.
съобр.Заповед №460/17.09.2002г.

Незастроено
дворно място

По-късно съставени нови АОС №594/19.09.2002г. и АОС №596/19.09.2002г.,
съобр.Заповед №460/17.09.2002г.

Полска култура

По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №3439/30.03.2011г., вп.под №48, т.III, вх.рег.№1218 от 30.11.2011г.
2. АОС №3440/30.03.2011г., вп.под №46, т.III, вх.рег.№1215 от 30.11.2011г.
3. АОС №3441/30.03.2011г., вп.под №45, т.III, вх.рег.№1214 от 30.11.2011г.

Незастроено
дворно място
Незастроено
дворно място
Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място
Незастроено
дворно място
Дворно място
Незастроено
дворно място
Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място
Застроено
дворно място
Дворно място

Дворно място

По-късбо съставени нови АОС:
АОС №727/21.08.2003г., вп.под №1, том II, вх.рег.№584/08.02.2005г.
АОС №728/21.08.2003г., вп.под №200, том I, вх.рег.№583/08.02.2005г.

Застроено
дворно място

По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №1207/20.09.2004г., вп.под №24, том IX, вх.рег.№4494/09.11.2004г.
2. АОС №1208/20.09.2004г., вп.под №28, том IX, вх.рег.№4498/09.11.2004г.
3. АОС №1209/20.09.2004г., вп.под №27, том IX, вх.рег.№4497/09.11.2004г.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №925/1952г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Преселенци.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Съгласно Заповед №737/14.10.2005г. теренът е отреден за озеленяване.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

1.В дворното място има недовършена сграда за Културен дом - изграден нулев
цикъл и недостроен етаж - ЗП /незавършен строеж/ - 1833.76кв.м.
2.Със Заповед №0446/05.09.2002г. във връзка с Решение №8-8/26.08.2002г. на
ОбС на осн.чл.134 от ЗУТ е преотреден УПИ I - култ.дом, изл.зала... в УПИ I търговия, офиси, ЗОХ, услуги, екзпозиция и жилища.

Дворно място

1.С Анекс №ИП-05-4402/08.12.2000г., вп.в ГТРС под №93, том XI,
вх.рег.№4789/11.12.2000г. към Договор №ИП-05-2787/04.08.2000г. дв.място се
разпределя както следва:
1.Димитър Ив.Михайлов и Мария Ив.Добрева като началници на Цветка
П.Михайлова получават 607кв.м.в ид.ч. от целия парцел
2.Пламен Й.Иванов получава 32кв.м. в ид.ч.от целия парцел
3.Георги Хр.Йовчев получава 180кв.м.в ид.ч. от целия парцел
4.Вярка Т.Гочева получава 281кв.м. в ид.ч.от целия парцел.

Дворно място

В дв.място е построена двуетажна административна сграда със ЗП 230кв.м. за
която е съставен АОС №5/01.06.1995г.
С решение №6-18/29.07.2005г. на ОбС гр.Ген.Тошево, имота се транформира
от частна в публична общинска собственост.
По-късно съставен нов АОС №1757/29.08.2005г., вп.под №121, т.IX,
вх.рег.№4422/31.08.2005г.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

По-късно съставен АОС №367/20.09.2000г., вп.под 138, т.VIII,
вх.рег.№4051/02.08.2005г.

Дворно място

По-късно съставен АОС №367/20.09.2000г., вп.под 138, т.VIII,
вх.рег.№4051/02.08.2005г.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

По-късно съставен нов АОС №418/27.04.2001г.

Обслужваща
улица

Друга сграда

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Застроено
дворно място

Пасище, мера

Дворно място

По-късно съставен нов АОС №710/08.05.2003г., вп.под №150, том VI,
вх.рег.№3141/19.08.2004г.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Застроено
дворно място

Жилище

Застроено
дворно място

Застроено
дворно място

По-късно съставен нов АОС №436/27.09.2001г., вп.под №108, том III,
вх.рег.№1886/14.05.2004г.
АОС №437/27.09.2001г., вп.под №109, том III, вх.рег.№1887/14.05.2004г.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Кладенец

Застроено
дворно място

Застроено
дворно място

Застроено
дворно място

Жилищна сграда Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево.
Разпределение на апартаментите в жилищния блок:
1.Ет. 1:
1.1. Ап.№1 - състоящ се от 2 стаи, коридор, ниша - 70кв.м.
1.2. Ап.№2 - състоящ се от 2 стаи, коридор, кухня, ниша - 54кв.м.
1.3. Стая №1 - самостоятелна стая - 23кв.м.
1.4. Стая №2 - самостоятелна стая - 23кв.м.
2. Ет. 2:
2.1. Ап.№3 - състоящ се от 2 стаи, коридор, ниша - 54кв.м.
2.2. Ап.№4 - състоящ се от 2 стаи, коридор, ниша - 70кв.м.
2.3. Ап.№5 - състоящ се от 2 стаи, коридор, кухня, ниша - 70кв.м.
3. Приземен етаж - Изби
3.1. Изба №1 - 11.56кв.м.
3.2. Изба №2 - 11.56кв.м.
3.3. Изба №3 - 11.56кв.м.
3.4. Изба №4 - 11.56кв.м.
3.5. Изба №5 - 11.56кв.м.
3.6. Изба №6 - 11.56кв.м.
С договор №56/17.02.2016г. ап.1 и изба, са продадени на Гюлер Исмаилова
Алиева от гр.Генерал Тошево.
Друга сграда

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево

Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №180/1995г. е утвърден КП на ПЗ на гр.Ген.Тошево.

Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден РП на гр.ген.Тошево
Със Заповед №390/08.08.2003г. съобразно чл.32 от ППЗОС този имот се
отписва от регистъра за общинска собственост.

Застроено и
незастроено
дворно място

Със Зап.№177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево

Застроено и
незастроено
дворно място

Със Зап.№5292/1953г. е утвърден РП на с.Сноп, общ.Ген.Тошево, област
Добрич.

Незастроено
дворно място

Със Зап.5292/1953г. е утвърден РП на с.Сноп , общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

Застроено
дворно място

Със Зап.№713/1989г. е утвърден РП на с.Люляково, общ.Ген.Тошево,
обл.Добрич.

Застроено
дворно място

Със Зап.№713/1989г. е утвърден РП на с.Люляково, общ.Ген.Тошево,
обл.Добрич
Сградата е съборена - ЗП 84кв.м.
Протокол №003/3.10.2001г.
Заповед №861/5.10.2001г.

Незастроено
дворно място

Със Зап.5292/1953г. е утвърден РП на с.Сноп, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

Застроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Със Заповед №178/1967г. е утвърден регулационният план на с.Малина

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Застроено и
незастроено
дворно място
Незастроено
дворно място

Общинска земя

Общинска земя

Незастроено
дворно място
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КАЗАН
КАЗАН

Застроено
дворно място

Вулканизаторно

Застроено и
незастроено
дворно място

1.Съгл.Заповед №743/16.08.2001г. на Кмета на Община Ген.Тошево на
основание чл.60 от ЗОС е направена поправка в радел 3 на АОС
№401/23.04.2001г., като площта на парцел VI-общ в кв.6 по РП на с.Бежаново
от 700кв.м. се презаписва на 910кв.м. която е действителната площ на
дворното място
2.С договор №152/30.08.2001г. вписан в ГТРС под №189, том VIII,
вх.рег.№3366/30.08.2001г. е извършена замяна, като парцел VI-общ. кв.6 по РП
на с.Бежаново става собственост на Стоян Г.Стоянов от с.Бежаново, а в
замяна Община Ген.Тошево става собственик на парцел XVI-76 кв.8 по РП на
с.Бежаново, собственост на Стоян Г.Стоянов.

Застроено и
незастроено
дворно място

1.АДС №160/14.04.1964г. е идентичен с АДС №49/30.05.1962г.

Застроено и
незастроено
дворно място

АДС №160/14.04.1964г. е идентичен с АДС №49/30.05.1962г.

Застроено
дворно място

Със Заповед №1658/1974г. е утвърден РП на с.Присад

Застроено
дворно място

Със заповед №1362/1973г. е утвърден РП на с.Спасово
С договор №77, вх.рег.№4657/24.10.2001г. е извършена продажба на имота на
Веселин Иванов Кулов от с.Спасово, общ.Ген.Тошево.

Автоспирка

Със заповед №5292/1953г. е утвърден РП на с.Сноп
Опис на помещенията:
1.Търговски обект - 17.95кв.м. полезна площ
2.Склад към търговския обект - 5.35кв.м. ПП
3.Свободно помещение - 14.50кв.м.ПП
4.Открита част - 7.56кв.м. ПП
Със заповед №393/1965г. е утвърден РП на с.Пленимир

Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място

Със заповед №393/1965г. е утвърден РП на с.Пленимир

Застроено
дворно място
Друга сграда

Със заповед №394/1965г. е утвърден РП на с.Йовково

Застроено
дворно място

Със заповед №177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево

Незастроено
дворно място

Със заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево

СГРАДА ИЛИ
Със заповед №5214/1950г. е утвърден последния РП на с.Росица
ПОМ.ЗА
ФИЗКУЛТ.НУЖД
И
Незастроено
дворно място

Незастроено
дворно място
Автоспирка

1.Със заповед №5912/1954г. е утвърден РП на с.Бежаново
2.Замяната е извършена съгл.Решение №5-5/10.07.2001г. на ОбС
гр.Ген.Тошево и договор №152/30.08.2001г. вписан в ГТРС под №189, т.VIII,
вх.рег.№3366/30.08.2001г.
Със заповед №223/1949г. е утвърден РП на с.Дъбовик

Със заповед №1658/1974г. е утвърден РП на с.Присад

Незастроено
дворно място

Със заповед №177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.ген.Тошево,
кв.Пастир.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево

Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево

Нива

1.Решение №1-4/25.01.2000г. на ОбС
2.Решение №8-11/14.09.2000г. на ОбС
3.Заповед №962/27.12.2000г. на Кмета на Община Ген.Тошево
4.Договор за замяна №АО-16-4593/27.12.2000г., вписан в ГТРС под №124, том
XII, вх.рег.№5265/27.12.2000г.

Нива

Дворно място

1.Решение №1-4/25.01.2000г. на ОбС
2.Решение №8-11/14.09.2000г. на ОбС
3.Заповед №962/27.12.2000г. на Кмета на Община Ген.Тошево
4.Договор за замяна №АО-16-4593/27.12.2000г., вписан в ГТРС под №124, том
XII, вх.рег.№5265/27.12.2000г.
Със заповед №551/1990г. е утвърден ЗРП на с.Кардам

Дворно място

Със заповед №551/1990г. е утвърден ЗРП на с.Кардам

Дворно място

Със заповед №551/1990г. е утвърден ЗРП на с.Кардам

Дворно място

Със заповед №551/1990г. е утвърден ЗРП на с.Кардам

Дворно място

Със Заповед №551/1990г. е утвърден ЗРП на с.Кардам

Здравно
заведение

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево

Здравно
заведение

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево
С Решение №11-18/20.12.2005г. на ОбС гр.Ген.Тошево сградите ведно с ОПС
са извадени от капитала на търговското дружество

Нива

1.Решение №5-9/16.06.1998г. на ОбС Ген.Тошево
2.Заповед №299/16.11.1998г. на Кмета на Община Ген.Тошево
3.Договор за замяна №ИП-05-2914/23.11.1998г., вписан в ГТРС под №74, том
IX, вх.рег.№3683/23.11.1998г.

Застроено
дворно място

Застроено
дворно място

Със Заповед №555/1948г. е утвърден РП на с.Василево

Застроено
дворно място

Със Заповед №9251/1952г. е утвърден РП на с.Преселенци

Стадион

Друга сграда

Застроено
дворно място

Със Заповед №713/1989г. е утвърден ЗРП на с.Люляково.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №713/1989г. е утвърден ЗРП на с.Люляково

Нива

Дворно място

С договор №013/28.01.2002г. вписан в ГТРС под №38, том I,
вх.рег.№74/29.01.2002г. е извършена замяна с имот №064029 по плана за
земеразделяне на с.Огражден с площ - 29.344дка, собственост на Васил
Петров Георгиев от гр.Ген.Тошево, ул."В.Априлов" №6.
Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево, кв.Пастир.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево, кв.Пастир

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево, кв.Пастир

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево кв.Пастир

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево кв.Пастир

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ЗРП на гр.Ген.Тошево кв.Пастир

Нива

Дворно място

Със Заповед №551/1990г. е утвърден ЗРП на с.Кардам
Със Заповед №144/15.03.2004г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
изменение на ПУП на с.Кардам, като площта на УПИ II кв.33 се променя на
3280кв.м.
По-късно съставен нов АОС №760/15.03.2004г.

Пасище, мера

С договор №114, том II, вх.рег.№605/12.03.2002г., вписан в ГТРС е извършена
замяна с имот №061053 с площ 11.250дка собственост на Петър Димитров
Петров от гр.Ген.Тошево,ул."Ал.Стамболийски" №23
Има съставен АОС №489/15.03.2002г.
Със Заповед №6239/1954г. е утвърден РП на с.Къпиново.
1. 57кв.м. от II-ри етаж и 17.2434% от общ.ч. на сградата с АДС №1374/2001г.
са включени в капитала на "Български пощи" ЕАД.
2. 81кв.м. от II-ри етаж и 24.654% от общ.ч. на сградата с АДС №737/1998г. са
включени в капитала на "БТК" ЕАД.

Застроено
дворно място

Дворно място

Със Заповед №180/1995г. е утвърден плана на промишлена зона на
гр.Ген.Тошево
По-късно съставен АОС №718/18.06.2003г., вп.под №123, том VI,
вх.рег.№3098/16.08.2004г.

Нива

1.Решение №6-3/26.09.2001г. на ОбС Ген.Тошево
2.Заповед №080/22.01.2002г. на Кмета на Община Ген.Тошево
3.Договор за замяна №013/28.01.2002г. вписан в ГТРС под №38, том I,
вх.рег.№74/29.01.2002г.

Нива

Дворно място

Със Заповед №7707/1959г. е утвърден ПУП на с.Росен

Дворно място

Със Заповед №7707/1959г. е утвърден ПУП на с.Росен

Нива

1.Решение №1-2/25.01.2002г. на ОбС гр.Ген.Тошево
2.Заповед №0136/25.02.2002г. на Кмета на Община Ген.Тошево
3.Договор за замяна №077/12.03.2002г. вписан в ГТРС под №114, том II,
вх.рег.№605/12.03.2002г.

Гараж

Със Заповед №4377/1949г. е утвърден ПУП на с.Пчеларово

Застроено и
незастроено
дворно място

Със заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир.
По-късно съставен нов АОС №4165/31.05.2017г.

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Нежилищна
сграда

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Сградата е придобита с талони от ЛС на с.Изворово с фактура
№130/18.10.1994г.

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Застроено и
Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир
незастроено
дворно място
Застроено и
Със Заповед №393/1955г. е утвърден ПУП на с.Пленимир
незастроено
дворно място
Сграда с дворно Със Заповед №7707/1959г. е утвърден ПУП на с.Росен
място

Полска култура

С решение №91/1 от 24.11.1993г. ПК гр.Ген.Тошево възстановява правото на
собственост върху имота на ОУ "Й.Йовков" с.Василево

Друга сграда

Със заповед №5214/1950г. е утвърден ПУП на с.Росица
Опис на помещенията:
I етаж - магазин за хранителни стоки и сладкарница на ПК"Красота" с.Красен
II етаж:
1."БП"ЕООД - 46.50кв.м. - 3 стаи;
2."БТК"ЕАД - 46.50кв.м. - 2 стаи;
3.Магазин за текстил на ПК"Красота" с.Красен
4.Община Ген.Тошево - кметство с.Росица - 159кв.м. - 6 стаи
Във връзка с установена явна фактическа грешка на основание чл.60, ал.2 от
ЗОС се допълва АОС №526/15.05.2002г., вписан в ГТРС под №164, том I,
вх.рег.№529/03.02.2005г. както следва:
1.В Раздел 3 - РЗП 199.80кв.м. (в т.ч. ЗП от II етаж 159кв.м. плюс ЗП на
самостоятелен вход I етаж 40.80кв.м.); ид.ч. от общите части на сградата
28.2036%.
2.В Раздел 5 - съсобственици - БП, БТК и РПК"Красота" с.Красен, с ид.ч. от
общ.части на сградата съгласно приложеното "Приложение-справка" към АОС.
04.09.2006г.
Н-к отдел "ОС" /Й.Станчева/

Стадион

На основание чл.60 ал.2 от ЗОС поради явна фактическа грешка площа на
футб.игрище да се счита вместо 15.000дка - 26.277дка съгласно Скица
№К01544/17.04.2002г. В спортния терен има построена съблекалня със ЗП
70кв.м.
Сграда с дворно Със заповед №555/1948г. е утвърден ПУП на с.Василево
място
Жилищна сграда Със заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За дворното място е съставен АОС №345/21.06.2000г. В жил.сграда са
настанени по административен ред наематели.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец.

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец
С договор № 249/13.07.2016г. имота е продаден на Мирослава Валентинова
Славова от гр.Пловдив.

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Застроено и
незастроено
дворно място
Дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец
По-късно съставен ное АОС №1813/27.09.2005г., вп.под №165, т.X,
вх.рег.№5002 от 30.09.2005г.
Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец
По-късно съставен ное АОС №1812/27.09.2005г., вп.под №164, т.X,
вх.рег.№5001 от 30.09.2005г.
Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Дворно място

Със Заповед №713/1989г. е утвърден ПУП на с.Люляково

Дворно място

Със Заповед №713/1989г. е утвърден ПУП на с.Люляково

Лозе

Сграда с дворно Със Заповед №9251/1952г. е утвърден ПУП на с.Преселенци.
място

Стадион

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево, кв.Пастир

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
Има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
Има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
Има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
Има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За имота има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За имота има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За имота има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За имота има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За имота има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За имота има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За имота е съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За имота е съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За имота има съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
За имота е съставен нов АОС №2034/16.02.06г.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево, кв.Пастир

Гараж

Със Заповед №4377/1949г. е утвърден ПУП на с.Пчеларово.

Дворно място

Със Заповед №713/1989г. е утвърден ПУП на с.Люляково

Дворно място

1.Със заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
2.УПИ №XVIII-997 в кв.116 по плана на гр.Ген.Тошево е с площ от 250кв.м. от
които - 5кв.м. собственост на Община Ген.Тошево и 245кв.м. собственост на
"Арис импорт-експорт" ООД гр.Ямбол.
1. Със Заповед №713/1989г. е утвърден ПУП на с.Люляково
2. Със Заповед №460/17.09.2002г. е одобрено частично изменение на ПУП на
с.Люляково, съгласно което площта на УПИ II-терен за футболно игрище се
променя от 19 900кв.м. на 16 030кв.м.
Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево

Стадион

Дворно място

Друга сграда

1. Нежилищна сграда със ЗП 406.50кв.м., РЗП 495кв.м.
- приемно фоайе - дневна, зала за хранене, кухненски блок, механа в избата,
хотелска част със самостоятелен вход - пет стаи със санитарни възли
2. Тераса в южната част на сградата със ЗП 176.80кв.м.
3. Помощна сграда със ЗП 182кв.м. - стаи за помощен персонал и покрита
оранжерия

Зеленчукова
градина

На основание чл.59 от ЗОС, по-късно е съставен нов АОС №2445/10.05.2007г.,
вп.под №36, том V, вх.рег.№1855/15.05.2007г. в СВ при ГТРС

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Офис

1. Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
2. Офисът представлява обособена част от Търговски комплекс с обща ЗП
379.50кв.м., находящ се на Кооперативен пазар гр.Ген.Тошево

Стадион

Със Заповед №1798/1950г. е утвърден ПУП на с.Красен

Дворно място

Със Заповед №1798/1950г. е утвърден ПУП на с.Красен

Застроено
дворно място

Със Заповед №9251/1952г. е утвърден ПУП на с.Преселенци.

Дворно място

Със Заповед №393/1965г. е утвърден ПУП на с.Пленимир

Дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е утвърден ПУП на с.Равнец

Застроено
дворно място

Със Заповед №178/1967г. е утвърден ПУП на с.Малина
По-късно съставени нови АОС:
АОС №683/25.02.2003г.
АОС №684/25.02.2003г.
Със Заповед №551/1990г. е утвърден ПУП на с.Кардам
2.Със Заповед №889/16.09.2011г. е одобрено частично изменение в кв.36 на
ПУП на с.Кардам, като е изместена парцелната граница между УПИ II-390 и
УПИ III-390.
УПИ II-390 е преотреден в УПИ X-390 - с площ 1075кв.м..
За УПИ X-390 е съставен нов АОС №3491/05.10.2011г. вп.под №23, том VIII,
вх.рег.№3412/10.10.2011г. в СВ при ГТРС.
1.Със Заповед №178/1967г. е утвърден ПУП на с.Малина
2.УПИ №XVIII-135 в кв.19 по плана на с.Малина е с площ от 2620кв.м. от които
120кв.м. собственост на Община Генерал Тошево и 2500кв.м. собственост на
Васил Йовчев Василев от с.Малина, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

Незастроено
дворно място

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево, кв.Пастир

Дворно място

Със Заповед №753/1968г. е утвърден ПУП на с.Зограф

Дворно място

1.Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
2.Със Заповед №018/16.01.2003г. е одобрено частично изменение на ПУП план на регулация на града , съгласно което поземлени имоти I-общ, I--общ, IIIобщ, XIобщ и част от XII-озеленяване кв.153 се обединяват в един - I-стопанска
дейност

Дворно място

1. Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
2. Със Заповед №018/16.01.2003г. е одобрено частично изменение на ПУП план на регулация на града, съгласно което от поземлен имот I-комплексно
жилищно строителство кв.152, се образуват два поземлени имота I и IIстопанска дейност

Дворно място

Нива

1. Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
2. Със Заповед №018/16.01.2003г. е одобрено частично изменение на ПУП план на регулация на града, съгласно което от поземлен имот I-комплексно
жилищно строителство кв.152 се образуват два поземлени имота I и IIстопанска дейност
1. Решение №11-5/20.12.2002г. на ОбС
2. Заповед №037/24.01.2003г., вписан в ГТРС под №206, том I, вх.регистър
№272 от 29.01.2003г.

Автоспирка

Със Заповед №4377/1949г. е утвърден ПУП на с.Пчеларово

Автоспирка

Със Заповед №7707/1958г. е утвърден ПУП на с.Росен

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево
По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №3527/17.05.2012г., вп.под №179, т.IV, вх.рег.№2008 от 18.05.2012г.
2.АОС №3528/17.05.2012г., вп.под №180, т.IV, вх.рег.№2009 от 18.05.2012г.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево, кв.Пастир

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево, кв.Пастир

Застроено
дворно място

Със Заповед №2521/1977г. е утвърден ПУП на с.Къпиново/Светлик/

Установ.глина

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево, кв.Пастир

Аптека

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

Пасище, мера

По-късно съставени нови АОС:
АОС №703/16.04.2003г., вп.под №6, том I, вх.рег.№94/12.01.2005г.
АОС №816/22.05.2004г., вп.под №70, том IV, вх.рег.№2107/07.06.2004г.

Застроено
дворно място

1. Със Заповед №178/1967г. е утвърден ПУП на с.Малина
2. Със Заповед №071/25.02.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
частично изменение на ПУП на с.Малина съгласно което от поземлен имот
№116 се оформят два поземлени имота: парцел XII-116 с площ 5000кв.м. и
парцел XIV-училище и детска градина с площ 5000кв.м.

Незастроено
дворно място

1. Със Заповед №178/1967г. е утвърден ПУП на с.Малина.
2. Със Заповед №071/25.02.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
частично изменение на ПУП на с.Малина съгласно което от поземлен имот
№116 се оформят два поземлени имота парцел XII-116 с площ 5000кв.м. и
парцел XIV-училище и детска градина с площ 5000кв.м.

Дворно място

1. Със Заповед №180/1995г. е утвърден плана на промишлена зона на
гр.Ген.Тошево
2. Със Заповед №066/24.02.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
частично изменение на поземлен имот №2085 от промишлена зона
гр.Ген.Тошево като от него се оформят два поземлени имота: ПИ №2085 с
площ 8400кв.м. и ПИ №2203 с площ 3800кв.м.

Дворно място

1. Със Заповед №180/1995г. е утвърден плана на промишлена зона на
гр.Ген.Тошево
2. Със Заповед №066/24.02.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
частично изменение на поземлен имот №2085 от промишлена зона
гр.Ген.Тошево, като от него се оформят два поземлени имота: ПИ №2085 с
площ 8400кв.м. и ПИ №2203 с площ 3800кв.м.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево

Тр.насаждения

За прехвърления в замяна имот №038014 с площ 27дка - с.Преселенци е
съставен АОС №735/16.09.2003г.

Пасище, мера

По-късно съставен АОС №831/23.05.2004г.

Нива

По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №2104/31.05.2006г., вп.под №27, т.VI, вх.рег.№2623 от 05.06.2006г.
2.АОС №2105/31.05.2006г., вп.под №26, т.VI, вх.рег.№2622 от 05.06.2006г.

Застроено
дворно място

Съгласно Заповед №881/04.12.2000г. на Кмета на Община Ген.Тошево е
одобрено квартално изменение на регулационния план на гр.Ген.Тошево, като
част от кв.63 се презаписва в кв.85 и се образуват нови парцели.

Застроено
дворно място

Съгласно Заповед №881/04.12.2000г. на Кмета на Община Ген.Тошево е
одобрено квартално изменение на регулационния план на гр.Ген.Тошево, като
част от кв.63 се презаписва в кв.85 и се образуват нови парцели.

Жилищна сграда Съгласно Заповед №881/04.12.2000г. на Кмета на Община Ген.Тошево е
одобрено квартално изменение на регулационния план на гр.Ген.Тошево, като
част от кв.63 се презаписва в кв.85 и се образуват нови парцели.
Опис на апартаментите в жил.блок:
1) ет.1 ап.1 вх.А - една стая, кухня, ниша, коридор и сервизно помещение със
ЗП 50.56кв.м ведно с 10.15% ид.ч. от общите части на сградата възлизащи на
5.41кв.м., изба №1, ведно с ОПС - 55.97кв.м. - не е продаден
С договор №742/22.10.2015г., дворното място е продадено на Станислава
Георгиева Георгиева от гр.Ген.Тошево.

ПАРЦЕЛ

Нива

1. Решение №11-23/20.12.2002г. на Общински съвет гр.Ген.Тошево
2. Заповед №139/02.04.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево
3. Договор за замяна №082/03.04.2003г. вписан в ГТРС под №221, том III,
вх.рег.№1139/03.04.2003г.

Полска култура

С договор №211/25.08.03г. е извършена замяна с Иван и Илко Павлови

Застроено
дворно място

Застроено
дворно място

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен ПУП на гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен ПУП на гр.Ген.Тошево

Стадион

Стадион

Заповед №88/02.02.2018г. на Кмета на общината за премахване на съблекалня.

Стадион

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Пасище, мера

Дворно място

1. Със Заповед №178/1967г. е одобрен ПУП на с.Малина
2. Със Заповед №207/14.05.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
частично изменение на ПУП на с.Малина, като УПИ XIX се увеличи за сметка
на част от парцели XVII и XVIII и се оформи с площ от 1460кв.м., а останалата
част от парцелите се обособи УПИ XVII-за озеленяване с площ 1100кв.м.
3. За парцели XVII, XVIII и XIX има по-рано съставен АОС №399/28.03.2001г.

Дворно място

1. Със Заповед №178/1967г. е одобрен ПУП на с.Малина
2. Със Заповед №207/14.05.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
частично изменение на ПУП на с.Малина, като УПИ XIX се увеличи за сметка
на част от парцели XVII и XVIII и се оформи с площ от 1460кв.м., а останалата
част от парцелите се обособи УПИ XVII-за озеленяване с площ 1100кв.м.
3. За парцели XVII, XVIII и XIX кв.21 по плана на с.Малина има по-рано
съставен АОС №399/28.03.2001г.

водоем

Полска култура

Нива

1.Решение №4-13/18.04.2003г. на ОбС гр.Ген.Тошево
2.Заповед №228/23.05.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево
3.Договор за замяна №146/27.05.2003г., вписан в ГТРС под №245, том IV,
вх.рег.№1754/03.06.2003г.

Нива

1.Решение №4-13/18.04.2003г. на ОбС гр.Ген.Тошево
2.Заповед №228/23.05.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево
3.Договор за замяна №146/27.05.2003г., вписан в ГТРС под №245, том IV,
вх.рег.№1754/03.06.2003г.
Със Заповед №5292/1953г. е одобрен ПУП на с.Сноп
По-късно съставен АОС №1776/09.09.2005г. вп.под №11, т.X, вх.рег.№4687 от
16.09.2005г.

Гробище

Дворно място

Със Заповед №180/1995г. е утвърден плана на промишлена зона на
гр.Ген.Тошево
По-късно съставен нов АОС №2123/12.06.2006г., вп.под №96, т.VI,
вх.рег.№2851 от 13.06.2006г.

Дворно място

Със Заповед №180/1995г. е одобрен плана на Промишлена зона
гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №3636/1953г. е одобрен плана на с.Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636/1953г. е одобрен плана на с.Чернооково

Полска култура

Нива

Дворно място

Със Заповед №713/1989г. е одобрен подробен устройствен план на с.Люляково

Парк

Със Заповед №713/1989г. е одобрен подробен устройствен план на с.Люляково

Дворно място

Със Заповед №713/1989г. е одобрен подробен устройствен план на с.Люляково

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево
С дог.№82/11.04.2014г., имотът е продаден на "Глория Ойл" ООД, ЕИК
124566748, гр.Ген.Тошево.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево
1.Решение №11-22/20.12.2002г. на ОбС гр.Ген.Тошево.
2.Заповед №185/22.04.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево.
3.Договор за замяна №134/21.05.2003г., вписан в ГТРС под №244, том ІV, вх.
рег. №1753/03.06.2003г.
По-късно съставен нов АОС №1258/26.10.2004г., вп.под №132, том IX,
вх.рег.№4732/22.11.2004г.
1.Решение №5-29/03.07.2003г. на ОбС гр.Ген.Тошево.
2.Заповед №374/31.07.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево.
3.Договор за замяна №241/12.09.2003г., вписан в ГТРС под №223, том V, вх.
Рег. №2333 от 12.09.2003г.

Полска култура

Полска култура

1.Решение №5-26/03.07.2003г. на ОбС гр.Ген.Тошево.
2.Заповед №418/19.08.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево.
3.Договор за замяна №213/26.08.2003г., вписан в ГТРС под №159, том V, вх.
Рег. №2200 от 26.08.2003г.

Полска култура

1.Решение №5-26/03.07.2003г. на ОбС гр.Ген.Тошево.
2.Заповед №418/19.08.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево.
3.Договор за замяна №213/26.08.2003г., вписан в ГТРС под №159, том V, вх.
Рег. №2200 от 26.08.2003г
1.Решение №5-26/03.07.2003г. на ОбС гр.Ген.Тошево.
2.Заповед №418/19.08.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево.
3.Договор за замяна №213/26.08.2003г., вписан в ГТРС под №159, том V, вх.
Рег. №2200 от 26.08.2003г.

Полска култура

Нива

1.Решение №5-26/03.07.2003г. на ОбС гр.Ген.Тошево.
2.Заповед №418/19.08.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево.
3.Договор за замяна №213/26.08.2003г., вписан в ГТРС под №159, том V, вх.
Рег. №2200 от 26.08.2003г

Полска култура

1.Решение №4-14/18.04.2003г. на ОбС гр.Ген.Тошево. 2.Заповед
№245/05.06.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево. 3.Договор за замяна
№202/07.08.2003г., вписан в ГТРС под №105, том V, вх. Рег. №2101 от
08.08.2003

Нива

1. Решение №3-13/29.03.2002г. на ОбС гр.Ген.Тошево.
2.Заповед №421/20.08.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево.
3.Договор за замяна №211/25.08.2003г., вписан в ГТРС под №155, том V, вх.
Рег. №2193 от 20.08.2003г.

Нива

1. Решение №3-13/29.03.2002г. на ОбС гр.Ген.Тошево.
2.Заповед №421/20.08.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево.
3.Договор за замяна №211/25.08.2003г., вписан в ГТРС под №155, том V, вх.
Рег. №2193 от 20.08.2003г.

Нива

1.Решение №3-13/29.03.2002г. на ОбС гр.Ген.Тошево.
2.Заповед №421/20.08.2003г. на Кмета на Община Ген.Тошево.
3.Договор за замяна №211/25.08.2003г., вписан в ГТРС под №155, том V, вх.
Рег. №2193 от 20.08.2003г

Незастроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево, кв.Пастир

Застроено
дворно място

Със Заповед №1362/1973г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Спасово

Сграда за
Със Заповед №6239/1954г. е утвърден подробен устройствен план на
административн с.Къпиново
и нужди

Друга сграда

Със Заповед №5214/1950г. е утвърден подробен устройствен план на с.Росица

Терен

Със Заповед №4377/1949г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Пчеларово
По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №1212/20.09.2004г., вп.под №181, том VIII, вх.рег.№4376/02.11.2004г.
2. АОС №1213/20.09.2004г., вп.под №182, том VIII, вх.рег.№4377/02.11.2004г.

Обслужваща
улица

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №551/1990г. е утвърден подробен устройствен план на с.Кардам

Незастроено
дворно място

Със Заповед №551/1990г. е утвърден подробен устройствен план на с.Кардам
Със Заповед №144/15.03.2004г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
изменение на ПУП на с.Кардам като площа на УПИ IIкв.33 се променя на
3280кв.м.

Дворно място

Със Заповед №377/1952г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Писарово

Застроено
дворно място

Със Заповед №223/1949г. е утвърден подробен устройствен план на с.Дъбовик

Общинска земя

Със Заповед №4377/1949г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Пчеларово

Незастроено
дворно място

Със Заповед №178/1967г. е утвърден подробен устройствен план на с.Малина

Терен

Със Заповед №178/1967г. е утвърден подробен устройствен план на с.Малина

Общинска земя

Със Заповед №4377/1949г. е утвърден подробен устройствен план на с.
Пчеларово

Общинска земя

Със Заповед №4377/1949г. е утвърден подробен устройствен план на с.
Пчеларово

Дворно място

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

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Полска култура

Пасище, мера

др.посевна
площ

Пасище, мера

Застроено
дворно място

Със Заповед №3139/1953г. е утвърден подробен устройствен план на с.Житен

Дворно място

1.Със Заповед №3139/1953г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Житен

Дворно място

1.Със Заповед №5214/1950г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Росица
2.В дворното място има построена сграда с ЗП 200 кв.м., за която има съставен
АОС №1102/15.08.2004г.

Дворно място

1.Със Заповед №1256/1956г. е утвърден подробен устройстен план на
с.Равнец

Дворно място

1.Със Заповед №1256/1956г. е утвърден подробен устройстен план на
с.Равнец

Терен

Със Заповед №177/1990г. е утвърден плана на промишлена зона

Застроено
дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №5214/1950г. е утвърден ПУП на с.Росица

др.посевна
площ

Дворно място

Със Заповед №5214/1950г. е утвърден ПУП на с.Росица
С договор № 420/18.10.2016г. имота е продаден на ЧЗП Недялко Тодоров
Славов от с. Росица.

Дворно място

Със Заповед №5214/1950г е утвърден ПУП на с.Росица

Дворно място

1.Със Заповед №1658/1957г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Пленимир

Дворно място

1.Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Жилищна сграда 1.Със Заповед №4377/1949г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Пчеларово

Застроено
дворно място

1.Със Заповед №9251/1952г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Преселенци

Дворно място

По-късно съставен АОС №1057/24.08.2004г., вп.под №25, том VII,
вх.рег.№3306/30.08.2004г.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен последния ПУП на гр.Ген.Тошево

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

По-късно съставен нов АОС №1789/14.09.2005г.
С Решение №6-6/29.07.2005г. на ОбС гр.Ген.Тошево и Заповед на Кмета
№632/02.09.2005г. имот №000080 е трансформиран от нива-частна общинска в
пасище, мера-публична общинска собственост.

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Лозе

Нива

Лозе

Нива

По-късно съставен съставен АОС №1950/16.01.2006г.,вп.под №157, т.I,
вх.рег.№404 от 23.01.2006г.

Лозе

Нива

По-късно съставен съставен АОС №1949/16.01.2006г.,вп.под №156, т.I,
вх.рег.№403 от 23.01.2006г.

Нива

Нива

По-късно съставен съставен АОС №1948/16.01.2006г.,вп.под №155, т.I,
вх.рег.№402 от 23.01.2006г.

Нива

Лозе

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

С Протокол от 13.07.2004г. насажденията в имот №011013 - овощна градина в
землище с.Люляково с площ 18.925дка са бракувани.
Имотът е пререгистриран като нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Жилищна сграда 1.Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Жилищна сграда 1.Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Жилищна сграда 1.Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

По-късно съставен нов АОС №3469/01.07.2011г., вп.под №138, т.V,
вх.рег.№2296 от 05.07.2011г.

Нива

Овощна градина

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

1.НТП (начин на трайно ползване) на имот №019001 в Раздел 3 - от "нива" да
се счита "лозе", съгласно скица №Ф04026/23.03.05г. и приложената Партида на
имот №019001 от 23.03.05г.
2.Съсобственици на трайните насаждения - "лозе":
2.1. Община Ген.Тошево
- 49%
2.2. ЕТ "Запад - П.Стоянов" - 18%
с.Кардам
2.3. ПТК "Хан Кардам"
- 33%
с.Кардам

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Дворно място

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

С договор №22/24.01.2014г. Имотът е продаден на ЗП Деян Тодоров Паунов,
с.Кардам по реда на ЗОС

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива
Нива

Нива

Нива

Нива

Лозе

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива
Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива
Тр.насаждения

Нива

Нива

Лозе

Нива

Нива

По-късно съставен съставен АОС №1789/14.09.2005г.,вп.под №27, т.X,
вх.рег.№4714 от 16.09.2005г.

Нива

По-късно съставен нов АОС №3471/01.07.2011г., вп.под №140, т.V,
вх.рег.№2301 от 05.07.2011г.

Нива

По-късно съставен съставен АОС №1791/14.09.2005г.,вп.под №29, т.X,
вх.рег.№4716 от 16.09.2005г.

Лозе

Друга сграда

1.Със Заповед №5214/1950г. е утвърден подробен устройствен план на
с.Росица.
2.За дворното място с площ 1880кв.м. е съставен АОС №911/09.06.2004г.

Нива

1.Решение №5-3 от 30.06.2004г. на ОбС гр.Ген.Тошево
2.Заповед №432/15.07.2004г. на Кмета на Община Генерал Тошево
3.Договор №166/07.09.2004г. вписан в ГТРС под №237, том VII,
вх.рег.№3417/10.09.2004г.

Нива

Нива

Нива

Овощна градина

Нива

Полска култура

Полска култура

Друга сграда

Със Заповед №5742/1950г. е утвърден ПУП на с.Изворово /Долен Извор/

ПЛОЩ

Със Заповед №177/1990 г. е одобрен последния ПУП на гр.Ген.Тошево
Със Заповед №134/21.02.2007г. е одобрено частично изменение на ПУП в
кв.85, като УПИ №XX става УПИ №XVIII с петно за застрояване с площ 84 кв.м.
за търговска или фирмена дейност

Обслужваща
улица

Със Заповед №177/1990 г. е одобрен последния ПУП на гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на
гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на гр. Ген.
Тошево

Дворно място

Със Заповед №713/1989г. е утвърден ПУП на с. Люляково.

Сграда с дворно Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген. Тошево кв. Пастир
място

Жилищна сграда

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Друга сграда

По-късно съставени нови АОС:
1 АОС №2237/06.11.2006г., вп.под №65, т.XII, вх.рег.№5113 от 16.11.2006г.
2 АОС №2238/06.11.2006г., вп.под №64, т.XII, вх.рег.№5112 от 16.11.2006г.

Нива

Отредената за нива земеделска земя е неизползваема поради това, че в
действителност е прокар между два държавни залесителни пояси.
По-късно съставен АОС №1955/16.01.2006г.,вп.под №162, т.I, вх.рег.№409 от
23.01.2006г.
Отредената за нива земеделска земя е неизползваема поради това, че в
действителност е прокар между два държавни залесителни пояси.
По-късно съставен АОС №1954/16.01.2006г.,вп.под №161, т.I, вх.рег.№408 от
23.01.2006г.
Отредената за нива земеделска земя е неизползваема поради това, че в
действителност е прокар между два държавни залесителни пояси.
По-късно съставен АОС №1953/16.01.2006г.,вп.под №160, т.I, вх.рег.№407 от
23.01.2006г.

Нива

Нива

Нива

Нива

Отредената за нива земеделска земя е неизползваема поради това, че в
действителност е прокар между два държавни залесителни пояси.
По-късно съставен АОС №1952/16.01.2006г.,вп.под №159, т.I, вх.рег.№406 от
23.01.2006г.
Отредената за нива земеделска земя е неизползваема поради това, че в
действителност е прокар между два държавни залесителни пояси.
По-късно съставен АОС №1951/16.01.2006г.,вп.под №158, т.I, вх.рег.№405 от
23.01.2006г.

Нива

Нива

Лозе

Нива

Нива

Трайните насаждения са собственост на граждани.

Лозе

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Лозе

Лозе

Лозе

По-късно съставен нов АОС №3506/15.11.2011г.,вп.под №64, т.IX, вх.рег.№3900
от 16.11.2011г.

Лозе

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Дворно място

Със Заповед №178/1967г. е утвърден подробен устройствен план на с.Малина

Дворно място

Със Заповед №551/1990г е утвърден подробен устройствен план.
По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №1346/03.02.2005г., вп. под.№121, том II, вх.рег.№950 от 24.02.2005г.
2.АОС №1347/03.02.2005г., вп. под.№120, том II, вх.рег.№949 от 24.02.2005г.

Дворно място

1.Със заповед №177/1990г. е утвърден подробен устройствен план на гр.Ген.
Тошево
2.Със Заповед №570/2004г. Е утвърдено изменение в кв.27 по плана на гр.
Ген. Тошево

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

1.Решение №1-9 от 10.02.2004г. на ОбС гр.Ген.Тошево
2.Заповед №102/24.02.2004г. на кмета на гр.Ген.Тошево
3.Договор №029/02.03.2004г. вписан в ГТРС под №260, том III, вх.рег.№1077 от
11.03.2004г.

Нива

1.Решение №1-9 от 10.02.2004 г. на ОбС гр.Ген. Тошево.
2.Заповед №102/24.02.2004 г. на кмета на Ген.Тошево.
3.Договор №029/02.03.2004 г. вписан в ГТРС под №260 том ІІІ вх.регистър
№1077 от 11.03.2004 г.

Лозе

Учредено право на строеж на "Ген То Милл" ООД и "Енерго-Про" АД, с площ от
22.50 кв.м.

Лозе

По-късно съставен нов АОС №3206/23.07.2009г.,вп.под №70, т.VI, вх.рег.№3124
от 24.07.2009г.

Нива

Нива

1.Решение №1-9 от 10.02.2004г. на ОбС гр.Ген.Тошево
2.Заповед №102/24.02.2004г. на кмет ана гр.Ген.Тошево
3.Договор №029/02.03.2004г. вписан в ГТРС под №260 том III вх.регистър
№1077 от 11.03.2004г.

Нива

1.Решение №1-9 от 10.02.2004г. на ОбС гр.Ген.Тошево
2.Заповед №102/24.02.2004г. на кмета на гр.Ген.Тошево
3.Договор №029/02.03.2004г. вписан в ГТРС под №260, том III, вх.регистър
№1077 от 11.03.204г.

Нива

1.Решение №1-9 от 10.02.2004г. на ОбС гр.Ген.Тошево
2.Заповед №102/24.02.2004г. на кмета на гр.Ген.Тошево
3.Договор №029/02.03.2004г. вписан в ГТРС под №260, том III, вх.регистър
№1077 от 11.03.2004г.

Нива

1.Решение №5-4 от 30.06.2004 г. на ОбС на гр.Ген.Тошево
2.Заповед №433/15.07.2004 г. на кмета на гр.Ген.Тошево
3.Договор №167/07.09.2004 г. вписан ГТРС под №238 том VІІ вх. регистър
№3418/10.09.2004г.

Нива

Нива

Нива

Утаител

Утаител
Утаител

Нива

Нива

Нива

Георги Димитров Костадинов чрез пълн. Тодор Паунов Михайлов прехвърля на
Община гр.Ген.Тошево имот №025028 с площ 9.990 дка.

Нива

Нива

Нива

По-късно съставен нов АОС №2894/17.06.2008г., вп.под №94, т.VI,
вх.рег.№4026/20.06.2008г.

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Селскостопанск
а територия

Селскостопанск
а територия

Нива

Нива

1.Решение №5-25 от 03.07.2003 г. на ОбС на гр.Ген.Тошево
2.Заповед №084/20.02.2004 г. на кмета на община Ген. Тошево
3. Договор №028/27.02.2004 г. вписан в ГТРС под №99 том ІІІ вх.регистър №862
от 27.02.2004 г.

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Автоспирка

Със заповед №551/1990г. е утвърден подробен устройствен план.

Дворно място

Със заповед №551/1990г. е утвърден подробен устройствен план.

Нива

1.Решение №5-33/03.07.2003г. На ОбС гр.Ген.Тошево.
2.Заповед 643/07.10.2004г. на кмета на Община Ген.Тошево.
3.Договор №320/04.11.2004г. вписан в ГТРС под №64 том Х,
вх.рег.№4594/12.11.2004г.

Пасище, мера

Незастроено
дворно място

Със Заповед №713/89г. е утвърден ПУП на с.Люляково

Незастроено
дворно място

Със Заповед №713/89г. е утвърден ПУП на с.Люляково

Незастроено
дворно място

Със Заповед №719/1989г. е утвърден ПУП на с.Люляково

Незастроено
дворно място

Със Заповед №713/1989г. е утвърден ПУП на с.Люляково.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №713/1989г. е утвърден ПУП на с.Люляково

Дворно място

С заповед №177/90 г.е утвърден ПУП гр.Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №551/1990г. е утвърден ПУП на с.Кардам.

Дворно място

Със Заповед №2297/1953г. е утвърден ПУП на с.Великово

Дворно място

Със Заповед №2297/1953г. е утвърден ПУП на с.Великово.

Незастроено
дворно място

Със Заповед №713/1989г. е утвърден ПУП на с.Люляково.

Дворно място

Със Заповед №394/1965г е утвърден ПУП на с.Йовково.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден плана на промишлена зона.

Застроено
дворно място

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден плана на промишлена зона

Дворно място

Застроено
дворно място
Бензиностанция

Работилница

кантар

В Раздел 3 на акта - Вид описание на имота "Кантар със ЗП 30 кв.м." да се чете
"ведно с прилежащата към него платформа със съоръжения"

портал

Склад

Склад

краварник

Склад

Дворно място

Със Заповед №5912/1954г. е утвърден ПУП на с.Бежаново

Дворно място

Със Заповед №9251/1952г. е утвърден ПУП на с.Преселенци

Дворно място

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Дворно място

ПУП на с.Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955г.

Пасище, мера

Дворно място

1.УПИ е отреден по плана на с.Кардам за индивидуално жилищно застрояване.
2.Със Заповед №2633/1952г. е одобрена дворищна регулация по предходния
план на с.Кардам, като имотът представлява п.VІ-общ. в кв.21а
3.Със Заповед №551/1990г. е одобрен последния ПУП на с.Кардам, като
имотът представлява УПИ №ХVІ-315 в кв.14
4.Дворното място е застроено с жилищна сграда от приобретателя на правото
на строеж Н. Гр .Надаленков

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево

Жилище

Жилище

Жилище

Дворно място

Нива

Нива

Върху имота има следните ограничения:
21 Магистрален газопровод 1000 мм. В охранителната зона на 250 м от двете
му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с
развита коренова система, и на горско-дървесни видове в предоставените
площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 м от двете
му страни.
11 Електропровод 20 KV. 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.
Мирослав Иванов Кулев прехвърля на Община гр.Ген.Тошево собствения си
недвижим имот №015012 с площ 3.000 дка

Нива

Върху имота има следните ограничения:
21 Магистрален газопровод 1000 мм. В охранителната зона на 250 м от двете
му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с
развита коренова система, и на горско-дървесни видове в предоставените
площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 м от двете
му страни.
11 Електропровод 20 KV. 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.
По-късно съставени нови АОС
1. АОС №2052/13.03.2006г., вп.под №128, т.III, вх.рег.№1471 от 17.03.2006г.
2. АОС №2051/13.03.2006г., вп.под №127, т.III, вх.рег.№1470 от 17.03.2006г.

Дворно място

ПУП на с.Конаре е одобрен със заповед №2291/1953г.

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

ПУП на с.Малина е одобрен със Заповед №178/1967г.

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Нива

Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 КV. На 20 м от
двете страни до крайните проводници или на 24 м от оста на електропровода
не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена
растителност.

Нива

Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 КV. На 20 м от
двете страни до крайните проводници или на 24 м от оста на електропровода
не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена
растителност.

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №015006

Нива

По-късно съставен нов АОС №3504/15.11.2011г.,вп.под №65, т.IX, вх.рег.№3901
от 16.11.2011г.

Нива

По-късно съставени нови АОС:
1. АОС №2394/02.03.2007г., вп.под №34, т.III, вх.рег.№1044 от 07.03.2007г.
2. АОС №2395/02.03.2007г., вп.под №35, т.III, вх.рег.№1045 от 07.03.2007г.

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №027018

Нива

Нива

Нива

Дворно място

Имотът е образуван от имот №030007

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №021009

Нива

По-късно съставен нов АОС №3015/19.01.2009г., вп.под №63, т.I,
вх.рег.№326/26.01.2009г.

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №014007

Нива

Имотът е образуван от имот №014007

Нива

Имотът е образуван от имот №014006

Нива

Нива

Нива

По-късно съставен нов АОС №2905/19.08.2008г., вп.под №49, т.VIII,
вх.рег.№4751/22.08.2008г.

Нива

Имотът е образуван от имот №011003
По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №2703/29.11.2007г., вп.под №78, т.XII, вх.рег.№4478/07.12.2007г.
2.АОС №2704/29.11.2007г., вп.под №73, т.XII, вх.рег.№4473/07.12.2007г.

Нива

Имотът е образуван от имот №006001

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват
и стопанисват в съотвествие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват
и стопанисват в съотвествие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Нива

Имотът е образуван от имот №018001

Нива

Имотът е образуван от имот №020002

Нива

Имотът е образуван от имот №022001

Нива

Имотът е образуван от имот №029078

Нива

Дворно място

ПУП на с.Кардам е одобрен със заповед №551/1991г.

Дворно място

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насажденя да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насажденя да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насажденя да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 1 Главната водопроводна мрежа. Над
водопровода и на 3 м от двете му страни се забранява разполагане на трайни и
временни постройки, и трайни насаждения.
81 Трайните насажденя да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок

Нива

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизачионния срок.

Лозе

Имотът е образуван от имот №092001

Нива

Имотът е образуван от имот №033001.
Върху имота има следните ограничения:
24 Отклонение от магистрален газопродвод до 300 мм. В охранителна зона на
100 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини,
дървета с развита коренова и нагорски и дървесни видове в предоставените
площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 м от
двете му страни
81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Имотът е образуван от имот №033001.
Върху имота има следните ограничения:
24 Отклонение от магистрален газопровод до 300 мм. В охранителна зона на
100 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини,
дървета с развита коренова и нагорски и дървесни видове впредоставените
площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 м от двете
му страни.
81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизачионния срок.
Върху имота има следните ограничения:
24 Отклонение от магистрален газопровод до 300 мм. В охранителна зона на
100 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини,
дървета с развита коренова и нагорски и дървесни видове впредоставените
площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 м от двете
му страни.
81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизачионния срок.
Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизачионния срок.

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Нива

необр.земя

По-късно съставен нов АОС №3474/01.07.2011г., вп.под №142, т.V,
вх.рег.№2303 от 05.07.2011г.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизачионния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизачионния срок.
Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизачионния срок.

Лозе

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизачионния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизачионния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизачионния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизачионния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизачионния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизачионния срок.

Лозе

Имотът е образуван от имот №066001

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизачионния срок.

Овощна градина Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизачионния срок.

Нива

Имотът е образуван от имот №100012

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №121001

силажовместили
ща

силажовместили
ща

Автоспирка

Със заповед №2521/77 г.е утвърден ПУП на с. Капиново

Дворно място

Със заповед №1256/56 г.е утвърден ПУП на с. Равнец

Дворно място

Със заповед №555/48 г.е утвърден ПУП на с. Василево

Дворно място

Със заповед №5742 / 50 г.е утвърден ПУП на с. Изворово / Долен извор /

Дворно място

Със заповед №177 / 90 г.е утвърден ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със заповед №177 / 90 г.е утвърден ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със заповед №5232/50 г.е утвърден ПУП на с. Изворов /Горен Извор/

Дворно място

Със заповед №5912/54 г.е утвърден ПУП на с. Бежаново

Нива

Имотът е образуван от имот №001005

Нива

Имотът е образуван от имот №009038

Нива

Имотът е образуван от имот №014003

Нива

Нива

Нива

С договор №09/10.01.2014г. Имотът е продаден на Енчо Георгиев Тодоров,
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

Нива

Имотът еобразуван от имот №045007

Нива

Върху имота има следните ограничиния:
11 Електропровод 20 КВ. На 10 м от двете му страни до крайните проводници
или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и
съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Нива

Имотът е образуван от имот №071010
По-късно съставен нов АОС №3470/01.07.2011г., вп.под №139, т.V,
вх.рег.№2300 от 05.07.2011г.

Нива

Имотът е образуван от имот №080008

Нива

Имотът е образуван от имот №093038

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със заповед №4376 / 1949

Нива

Имотът е образуван от имот №000282

Нива

Имотът е образуван от имот №000282

Нива

Имотът е образуван от имот №000061

Нива

Имотът е образуван от имот №032001.
Върху имота има следните ограничения: 24 Отклонение от магистрален
газопровод до 300 м. В охранителна зона на 100 м от двете му страни се
забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова
система и на горски и дървестни видове в предоставените площи за просеки за
строителство на газопровода на по-малко от 10 м от двете му страни

Нива

Имотът е образуван от имот №032001.
Върху имота има следните ограничения: 24 Отклонение от магистрален
газопровод до 300 м. В охранителна зона на 100 м от двете му страни се
забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова
система и на горски и дървестни видове в предоставените площи за просеки за
строителство на газопровода на по-малко от 10 м от двете му страни

Нива

Имотът е образуван от имот №066026

Нива

Имотът е образуван от имот №008001

Нива

Имотът е образуван от имот №019005

Нива

Имотът е образуван от имот №070001

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

С договор №10/10.01.2014г. Имотът е продаден на Енчо Георгиев Тодоров,
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

Нива

Имотът е образуван от имот №051001

Нива

Имотът е образуван от имот №000159

Нива

Имотът е образуван от имот №002008
По-късно съставен нов АОС №3472/01.07.2011г., вп.под №141, т.V,
вх.рег.№2302 от 05.07.2011г.

Нива

Имотът е образуван от имот №016021
По-късно съставен нов АОС №2379/16.02.2007г., вп.под №134, т.II, вх.рег.№860
от 27.02.2007г.

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №035011

Нива

Имотът е образуван от имот №045029

Нива

Имотът е образуван от имот №052001
С договор №05/10.01.2014г. Имотът е продаден на Стоян Драгнев Стоянов,
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

Нива

Имотът е образуван от имот №000066

Нива

Имотът е образуван от имот №000069

Нива

Имотът е образуван от имот №000069

Нива

Имотът е образуван от имот №089036

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №150097

Нива

Имотът е образуван от имот №163038

Тр.насаждения

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Тр.насаждения

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Върху имота има следните ограничения:
81 Трийните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Тр.насаждения

Нива

Друга сграда

Друга сграда

-

Дворно място

ПУП на с. Конаре е одобрен със заповед №2291/1953 г.

-

Дворно място

ПУП на с. Конаре е одобрен със заповед №3636/1953 г.

Нива

Имотът е образуван от имот №010007

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №017010

Нива

Имотът е образуван от имот №017040

Нива

Имотът е образуван от имот №018016

Нива

Нива

-

Нива

Имотът е образуван от имот №103001

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №106009

Нива

Нива

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №109003

Дворно място

С Заповед №680/26.09.2005 г. На Кмета на общината е одобрен план за
регулация на кв. 24
С договор от 12.10.1981 г. е ОПС на Христо Ангелов Велев с. Равнец

Дворно място

С Заповед №680/26.09.2005 г. На Кмета на общината е одобрен план за
регулация на кв. 24
С договор от 21.06.1982 г. е ОПС на Янко Стефанов Петров с. Равнец

Друга сграда

Със Заповед №5214/1950 г. е утвърден ПУП на с. Росица

Сграда с дворно Със Заповед №3636/1953 г. е утвърден ПУП на с. Чернооково
място

Сграда с дворно Със Заповед №397/1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево
място

Жилищна сграда Със Заповед №177/1990 г. е утвърден ПУП на гр. Ген. Тошево
Със Заповед №864/07.09.2011г. сградата по АОС №1818/05.10.2005г. е
съборена.

Дворно място

Със Заповед №713/1989 г. е утвърден ПУП на с. Люляково

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизациония срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизациония срок.

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №047005

Нива

Имотът е образуван от имот №017027

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №018001

Нива

Нива

Имотът и образуван от имот №089018

Нива

Имотът и образуван от имот №089010

Нива

Имотът и образуван от имот №018001

Нива

Дворно място

ПУП на с. Балканци е одобрен със заповед №2972/1954 г.

Дворно място

Със заповед №222/1949 г. и 221/1993 г.е утвърден ПУП на с. Дъбовик

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №016013

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №030023

Нива

Имотът е образуван от имот №030021

Нива

Имотът е образуван от имот №031034

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със заповед №177/1990 г.

Нива

Имотът е образуван от имот №033019

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със заповед №4376/1949 г.

Нива

Имотът е образуван от имот №033058

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №056004

Нива

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №126052

Нива

Имотът е образуван от имот №137001

Нива

Нива

Нива

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със заповед №177/1990 г.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

др.селскост.тери Имотът е образуван от имот №000100
тория
С Решение №7-9/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево, имотът №100002 в с.
Кардам е трансформиран от пасище, мера-публична общинска в Друга
селскостопанска територия-частна общинска.

Пасище, мера

Дворно място

ПУП на с. Преселенци е одобрен със заповед №9251/1952 г.

Пасище, мера

Имотът е образуван от имот №000047

храсти

Дворно място

Със Зап. №178/1967 г. е утвърден ПУП на с. Малина

Дворно място

ПУП на с. Кардам е одобрен със заповед №551/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Люляково е одобрен със заповед №713/1989 г.

Дворно място

ПУП на с. Росица е одобрен със заповед №5214/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Росица е одобрен със заповед №5214/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Росица е одобрен със заповед №5214/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Преселенци е одобрен със заповед №9251/1952 г.

Дворно място

ПУП на с. Конаре е одобрен със заповед №2291/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Писарово е одобрен със заповед №377/1952 г.

Дворно място

ПУП на с. Балканци е одобрен със заповед №2972/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Изворово / Добромирци / е одобрен със заповед №5742/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Великово е одобрен със заповед №2297/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Чернооково е одобрен със заповед №3636/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Чернооково е одобрен със заповед №3636/1953 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е одобрен със заповед №555/1948 г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е одобрен със заповед №555/1948 г.

КУЛТУРЕН ДОМ ПУП на с. Зограф е одобрен със заповед №753/1968 г.
ИЛИ
ЧИТАЛИЩЕ

Дворно място

ПУП на с. Балканци е одобрен със заповед №2972/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Балканци е одобрен със заповед №2972/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Конаре е одобрен със заповед №2291/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Конаре е одобрен със заповед №2291/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Люляково е одобрен със заповед №713/1989 г.

Дворно място

ПУП на с. Бежаново е одобрен със заповед №5912/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Чернооково е одобрен със заповед №3636/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Чернооково е одобрен със заповед №3636/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Чернооково е одобрен със заповед №3636/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Чернооково е одобрен със заповед №3636/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Чернооково е одобрен със заповед №3636/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Чернооково е одобрен със заповед №3636/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Чернооково е одобрен със заповед №3636/1953 г.

Дворно място

Дворно място

ПУП на с. Преселенци е одобрен със заповед №9251/1952 г.

Дворно място

ПУП на с. Росен е одобрен със заповед №6239/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Росен е одобрен със заповед №6239/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Къпиново е одобрен със заповед №6239/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Къпиново е одобрен със заповед №6239/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Спасово е одобрен със Заповед №1362/1973 г.

Дворно място

ПУП на с. Росица е одобрен със заповед №5214/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Спасово е одобрен със заповед №1362/1973 г.

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със заповед №4376/1949 г.
В дворното място е построена масивна едноетажна сграда със ЗП 30кв.м, АОС
№672/31.01.2005г. Вписан под №15, том ІІ, Входящ регистър №614 от
11.02.2005 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Преселенци е одобрен със заповед №9251/1952 г.

Дворно място

ПУП на с. Дъбовик е одобрен със заповед №223/1949 г.

МУЗЕЙ ИЛИ
ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със заповед №177/1990 г.
ДР.КУЛТУРНОПРОСВ.СГРАДА

Друга сграда

СГРАДА ИЛИ
ПОМ.ЗА
ФИЗКУЛТ.НУЖД
И

1. Сградата описана в Раздел 3 е построена през 1956г., видно от АДС
№3136/10.02.1992г.
По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №2092/25.05.2006г. на основание чл.59 от ЗОС.
2.АОС №2093/25.05.2006г., вп.под №10, т.VI, вх.рег.№2593 от 01.06.2006г.

др.селскост.тери Имотът е образуван от имот №000162
тория
С Решение №7-4/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №000187 в гр.
Ген. Тошево е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в Друга
селскостопанска територия-частна общинска.
С Костативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба "Земеделие и Гори"
съгласува трансформацията на имота.
13а). Иван и Илко Христови Павлови прехвърлят на Общината имот №000187 с
площ 10.000 дка.
др.селскост.тери Имотът е образуван от имот №000261
тория
С Решение №7-4/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №261001 в гр.
Ген. Тошево е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в Друга
селскостопанска територия-частна общинска.
С Костативен протокол от 28.11.2005 г. Общиска служба "Земеделие и Гори"
съгласува трансформацията на имота.
13а). Иван и Христо Павлови прехвърлят на Общината следните имоти:
№159009 с площ 20.000 дка
№159008 с площ 19.999 дка
др.селскост.тери Имотът е образуван от имот №000283
тория
С Решение №7-4/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №000290 в гр.
Ген. Тошево е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в Друга
селскостопанска територия-частна общинска.
С Костативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба "Земеделие и Гори"
съгласуват трансформацията на имота.
13а). Иван и Илко Павлови прехвърлят на Общината имот №000290 с площ
7.759 дка
др.селскост.тери Имотът е образуван от имот №000306
тория
С Решение №7-4/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №306001 в гр.
Ген. Тошево е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в Друга
селскостопанска територия-частна общинска.
С Костативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба "Земеделие и Гори"
съгласува трансформацията на имота.
13а). Иван и Илко Христови Павлови прехвърлят на Общината имот №306001 с
площ 2.519 дка
Нива

Имотът е образуван от имот №000200
С Решение №7-30/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №200001 в с.
Кардам е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в нива -частна
общинска.
С Костативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба "Земеделие и Гори"
съгласува трансформацията на имота.

Нива

Имотът е образуван от имот №000200
С Решение №7-30/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №200002 в с.
Кардам е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в нива -частна
общинска.
С Костативен протокол от 28.11.2005 г. Общиска служба "Земеделие и Гори"
съгласува трансформацията на имота.
Имотът е образуван от имот №018016
С Решение №7-30/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №018049 в с.
Пчеларово е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в нива частна общинска.
С Костативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба "Земеделие и Гори "
съгласува трансформацията на имота.

Нива

Нива

С Рeшение №7-30/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №000146 в
с. Преселенци е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в нива частна общинска.
С Костативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба " Земеделие и Гори "
съгласува трансформацията на имота.

Нива

С Решение №7-30/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №000146 в с.
Преселенци е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в нива частна общинска.
С Костативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба "Земеделие и Гори "
съгласува трансформацията на имота.

Нива

Имотът е образуван от имот №000149
С Решение №7-30/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №149001 в с.
Преселенци е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в нива частна общинска.
С костативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба "Земеделие и Гори"
съгласува трансформацията на имота.

Нива

Имотът е образуван от имот №000129
С Решение №7-30/04.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №129001 в с.
Преселенци е трансформиран от пасище, мера - публична общинска в нива частна общинска.
С Констативен протокол от 28.11.2005 г. Общинска служба" Земеделие и Гори"
съгласува трансформацията на имота.

Дворно място

ПУП на с. Сърнено е одобрен със заповед №3338/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Къпиново е одобрен със заповед №6239/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със заповед №4376/1949 г.

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Лозе

Апартамент

С договор №487/08.08.07г. имота е продаден на Олег Стефанов Павлов от
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.

Апартамент

Жилище

Жилище

Жилище

Жилище

Апартамент

С договор №513/14.11.2008г. имота е продаден на Венелин Божанов Добрев от
гр.Ген.Тошево, по реда на ЗОС.

Жилище

Застроено
дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е утърдед ПУП на гр. Ген. Тошево

Застроено
дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е утвърден ПУП на гр. Ген. Тошево
Раздел 10-ОПС с Договор №129, том II , вх. рег. №1387/17.03.09г. в СВ при
ГТРС, ПРИОБРЕТАТЕЛ: Димитър Костадинов Иванов, гр.Ген. Тошево - петно
за гараж №3 - 19.27кв.м

Жилище

Със Заповед №177 от 1990 г. е утвърден ПУП на гр. Ген. Тошево

Жилище

Със Заповед №177 от 1990 г. е утвърден ПУП на гр. Ген. Тошево

Жилище

Със Заповед №177 от 1990 г. е утвърден ПУП на гр. Ген. Тошево

Друга сграда

Със Заповед №1798 от 1950 г. е утвърден ПУП на с. Красен

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Върху имота има следните ограничения:
81 Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съотвествие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1965 г.

Дворно място

Дворно място

АОС №578 от 11.09.2002 г.,Вписан под №170, том ІV, Входящ регистър №2239
от 18.06.2004 г.
АОС №579 от 11.09.2002 г.,Вписан под №171, том ІV, Входящ регистър №2240
от 18.06.2004 г.
АОС №580 от 11.09.2002 г.,Вписан под №172, том ІV, Входящ регистър №2241
от 18.06.2004 г.
АОС №581 от 11.09.2002 г.,Вписан под №173, том ІV, Входящ регистър №2242
от 18.06.2004 г.
АОС №582 от 11.09.2002 г.,Вписан под №174, том ІV, Входящ регистър №2243
от 18.06.2004 г.
АОС №583 от 11.09.2002 г.,Вписан под №158, том ІV,Входящ регистър №2224
от 17.06.2004 г.
АОС №584 от 11.09.2002 г.,Вписан под №157, том ІV,Входящ регистър №2223
от 17.06.2004 г.
АОС №585 от 11.09.2002 г.,Вписан под №159, том ІV,Входящ регистър №2225
от 17.06.2004 г.
АОС №586 от 11.09.2002 г.,Вписан под №160, том ІV,Входящ регистър №2226
от 17.06.2004 г.
АОС №587 от 11.09.2002 г.,Вписан под №164, том ІV,Входящ регистър №2233
от 18.06.2004 г.
АОС №588 от 11.09.2002 г.,Вписан под №165, том ІV,Входящ регистър №2234
от 18.06.2004 г.
АОС №589 от 11.09.2002 г.,Вписан под №166, том ІV,Входящ регистър №2235
от 18.06.2004г.
АОС №590 от 11.09.2002 г.,Вписан под №167, том ІV,Входящ регистър №2236
от 18.06.2004 г.
АОС №591 от 11.09.2002 г.,Вписан под №168, том ІV,Входящ регистър №2237
от 18.06.2004 г.
ПУП на с. Преселенци е одобрен със заповед №9251/1952 г.

Дворно място

ПУП на с. Конаре е одобрен със заповед №2291/1953 г.

Нива

Нива

Нива

Дворно място

ПУП на с.Преселенци е одобрен със заповед №9251/1952г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е одобрен със заповед №555/1948 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Конаре е одобрен със заповед №2291/1953 г.

Нива

Нива

1. Решение №6-4 от 29.07.2005 г. на ОбС Ген. Тошево
2. Заповед
№602/23.08.2005 г. на Кмета на Община Генерал Тошево
3. Договор за
замяна №383/05.10.2005 г.
Вписан ГТРС под №215, том Х, Входящ
регистър №5075 от 06.10.2005 г.

животновъдна
ферма

Имотът представлява свободна необработваема земеделска земя - Др.
селскост. територия

животновъдна
ферма

Имотът представлява свободна необработваема земеделска земя - Др.
селскост. територия

Друга сграда

Нива

Нива

Имотът е образуван от имот №017037 21 Магистрален газопровод 1000 мм.
В охранителната зона на 250 м от двете му страти се забранява засаждане на
овощни и други градини, дървета с развита коренова система, и на горскодървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на
газопровода на по-малко от 10 м от двете му страни. 11 Електропровода 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.

Нива

Имотът е образуван от имот №017037
21 Магистрален газопровод
1000 мм. В охранителната зона на 250 м от двете му страни се забранява
засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система, и
на горско-дървесни видове в предоставените площи за просеки за
строителство на газопровода на по-малко от 10 м от двете му страни.
11
Електропровода 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.13.а/ Никола Русков Николов от гр.
Генерал Тошево прахвърля на община Генерал Тошево собствения си
недвижим имот - земеделска земя/нива/ имот №054012 с площ15000дка/
петнадесет хиляди декара/

водоем

водоем

водоем
Дворно място

ПУП на с. Бежаново е одобрен със заповед №5912/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Красен е одобрен със заповед №1798/1950 г.

УЧИЛИЩНА
СГРАДА

Дворно място

Със заповед №4376 от 1949г. е утвърден ПУП на с.Пчеларово

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е утвърден ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е утвърден ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е утвърден ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е утвърден ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е утвърден ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

ПУП на с. Дъбовик е одобрен със Заповед №223/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Бежаново е одобрен със Заповед №5912/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Бежаново е одобрен със заповед №5912/1954 г.

Нива
1. Решение №7-3 от 04.10.2005 г. на ОбС Ген. Тошево 2. Заповед
№769/25.10.2005 г. на Кмета на Община Генерал Тошево 3. Договор за
замяна №418/02.11.2005 г. Вписан ГТРС под №293, том ХІ, Входящ
регистър №5695 от 14.11.2005 г.

Дворно място

ПУП на с. Кардам е одобрен със Заповед №551/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Преселенци е одобрен със Заповед №9251/1952 г.

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е утвърден ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е утвърден ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е утвърден ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е утвърден ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е утвърден ПУП на с. Малина

Лозе

По-късно съставен нов АОС №2446/11.05.2007г., вп.под №87, т.V,
вх.рег.№1945/18.05.2007г.

тенис зала

Сградата, описана в раздел 3, е построена през 1956г., видно от АОС
№1933/11.01.2006г., вп.под№82,том I ,вх.рег.№197/13.01.2006г. и АДС
№3136/10.02.92г.

Дворно място

Имотът е образуван от имот №000156

др.селскост.тери Имоът е образуван от имот №000116
тория

др.селскост.тери Имоът е образуван от имот №000116
тория

Дворно място

ПУП на с. Малина е одобрен със Заповед №178/1967 г.

Дворно място

АДС от №761 до №774 от 09.01.1968 г.; АДС от №775 до №788 от
15.01.1968 г.;
АДС от №795 до №801 от 03.10.1967 г.;
АДС
от №802 до №815 от 04.10.1967 г.;
АДС №816 от 05.12.1967 г.;

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Спасово е одобрен със заповед №1362/1973 г.

Дворно място

ПУП на с. Спасово е одобрен със заповед №1362/1973 г.

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със заповед №4376/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Конаре е одобрен със заповед №2291/1953 г.

Нива

Имотът е образуван от имот №000272

Нива

Имотът е образуван от имот №000272

Нива

Имотът е образуван от имот №000272

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е утвърден ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е утвърден ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №7486 от 1959 г. е утвърден ПУП на с. Градини

Дворно място

Със Заповед №5214 от 1950 г. е утвърден ПУП на с. Росица

Дворно място

Със Заповед №5214 от 1950 г. е утвърден ПУП на с. Росица

Дворно място

ПУП на с. Бежаново е одобрен със заповед №5912/1954 г.

Лозе

Дворно място

ПУП на с. Василево е одобрен със заповед №555/1949 г.

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Дворно място

Със заповед №180/1995 г. е одобрен плана на Промишлена зона гр. Ген.
Тошево Със Заповед №576/09.06.2006 г. е одобрено попълване н
кадастралния план, като общ. част на имот №2209 е образуван от имот
№2100 - по АОС №718/18.06.2003г.

Дворно място

Със заповед №180/1995 г. е одобрен плана на Промишлена зона гр. Ген.
Тошево Със Заповед №576/09.06.2006 г. е одобрено попълване н
кадастралния план, като общ. част на имота №2207 е образуван от имот
№2100 - по АОС №718/18.06.2003 г.

Дворно място

Със заповед №180/1995 г. е одобрен плана на Промишлена зона гр. Ген.
Тошево Със Заповед №576/09.06.2006 г. е одобрено попълване н
кадастралния план, като общ. част на имота №2208 е образуван от имот
№2100 - по АОС №718/18.06.2003 г.
По-късно съставен нов АОС №2902/28.07.2008г., вп.под №115, т.VIII,
вх.рег.№4475/01.08.2008г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със заповед №4376/1949 г.

Дворно място

Със заповед №3139/1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен
Със Заповед
№516/26.05.2006 г. е одобрено частично измение на ПУП на с. Житен

Дворно място

ПУП на с. Житен е одобрен със заповед №3139/1953 г.

Дворно място

ПУП на с. Житен е одобрен със заповед №3139/1953 г.

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Тр.насаждения

Дворно място

ПУП на с. Къпиново / Свелик / е одобрен със заповед №6239/1954 г.

Тр.насаждения

Тр.насаждения

Тр.насаждения

Тр.насаждения

Лозе

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е утвърден ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е утвърден ПУП на с. Пчеларово

др.селскост.тери С Р-ние №11-4/20.12.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №06028 в с.
тория
Спасово е трансформиран от пасище, мера-публична общинска в Друга
селскостопанска територия-частна общинска.

др.селскост.тери С Р-ние №9-2/31.10.2005 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и имотът №054054 в с.
тория
Спасово е трансформиран от пасище, мера-публична общинска в Друга
селскостопанска територия-частна общинска.

Лозе

Дворно място

ПУП на с. Петлешково е одобрен със заповед №614/2002 г.
В дворното
място се намират Училище с физкултурен салон и пристройка имот по АОС
№308; Масивна двуетажна сграда за училище имот по АОС №307

Дворно място

ПУП на с. Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955 г.

Дворно място

ПУП на с. Рогозина е одобрен със заповед №9172/1955 г.

Дворно място

ПУП на с. Балканци е одобрен със заповед №2972/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Балканци е одобрен със заповед №2972/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Балканци е одобрен със заповед №2972/1954 г.

НАВЕС

Със Заповед №3139/1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен
№761/1996 г. е одобрен плана на Стопански двор с. Житен

Със Заповед

Бензиностанция Със Заповед №761/1996 г. е одобрен плана на Стопански двор.

Застроено
дворно място

Със Заповед №3139/1953 г. е одобрен ПУП на Житен
Със Заповед
№761/1996 г. е одобрен плана на Стопански двор на с. Житен.

кантар

Със Заповед №761/1996г. е одобрен плана на Стопанския двор на с.Житен.

Застроено
дворно място

Със Заповед №3139/1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен. Със Заповед
№761/1996 г. е одобрен плана на Стопански двор

Автоспирка

Със Заповед №5232/1950 г. е одобрен ПУП на с.Изворово /Горен Извор/.

Склад

Със Заповед №3139/1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен. Със Заповед
№761/1996 г. е одобрен плана на Стопански двор на с. Житен

краварник

Със Заповед №3139/1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен. Със Заповед
№761/1996 г. е одобрен плана на Стопански двор на с. Житен

Склад

Със Заповед №761/1996 г. е одобрен плана на Стопански двор на с. Житен.

Лозе

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е утвърден ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е утвърден ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е утвърден ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е утвърден ПУП на с. Конаре

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

Лозе

необр.земя

необр.земя

необр.земя

Нива

Нива

С договор №08/10.01.2014г. Имотът е продаден на Съби Стоянов Стоянов,
с.Кардам по реда на ЗОС

посевна площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №555 от 1948 г. е утвърден ПУП на с. Василево

животновъдна
ферма

Имотът е образуван от имот №400022
Имотът представлява свободна
необработваема земеделска земя - Др. селскост. Територия

животновъдна
ферма

Имотът е образуван от имот №400022
Имотът представлява свободна
необработваема земеделска земя - Др. селскост. Територия

Дворно място

ПУП на с. Василево е одобрен със Заповед №555/1948 г.

Дворно място

ПУП на с. Равнец е одобрен със Заповед №1256/1956 г.

Дворно място

ПУП на с. Вичево е одобрен със Заповед №397/1965 г.

др.посевна
площ

Със запове №1245/14.12.06г. в изпълнение на решение №11-13/28.11.06г. на
обс гр.Ген.Тошево имот №000305 е отписан от актовата книга за недвижимите
имоти на общ.Ген.Тошево, съгласно чл.64 ал.1 от ЗОС

Нива

1. Решение №4-20/28.04.2006 г. на ОбС Ген. Тошево
2. Заповед
№632/22.06.2006 г. на Кмета на Община Генерал Тошево
3. Договор за
замяна №274/30.06.2006г.
Вписан ГТРС под №298, том VІ
Входящ
регистър №3241 от 24.07.2006 г.

Нива

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1964 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1964 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1964 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1964 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1964 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1964 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1964 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1964 г.

Дворно място

ПУП на с. Йовково е одобрен със заповед №394/1964 г.

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Дворно място

др.посевна
площ
др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.селскост.тери
тория

Нива

Пасище, мера

Нива

Нива

Лозе

Овощна градина

Със Заповед №5912 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Бежаново

Нива

По-късно съставен нов АОС №3505/15.11.2011г.,вп.под №66, т.IX, вх.рег.№3902
от 16.11.2011г.

Дворно място

ПУП на с. Балканци е утвърден със Заповед №2972/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Балканци е утвърден със Заповед №2972/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Балканци е утвърден със Заповед №2972/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г. Договор за
замяна Вписан под №127, том ІІ, Вх. регистър №127 от 24.11.1986 г. при ГТРС

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево, кв. Пастир е утвърден със Заповед №177/1990 г.

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

Нива

Друга сграда

Със Заповед №990 от 11.10.2006 г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
изработено частично изменение на ПУП на с. Житен

Друга сграда

Със Заповед №990 от 11.10.2006 г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
изработено частично изменение на ПУП на с. Житен

Дворно място

Улична регулация утв. със Заповед №177/1990 г.
утв.със Заповед №661/2006г.

Дворно място

Улична регулация утв. със Заповед №177/1990 г. Дворищна регулация
утв.със Заповед №661/2006г.
По-късно съставен нов АОС №3542/20.07.2012г., вп.под №156, т.VI,
вх.рег.№2828 от 24.07.2012г.

Дворно място

Улична регулация утв. със Заповед №177/1990 г.
утв.със Заповед №661/2006г.

Дворищна регулация

Дворищна регулация

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошев е одобрен със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошев е одобрен със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошев е одобрен със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г.

Дворно място

ПУП на с. Равнец е утвърден със Заповед №1256/1956 г.

Дворно място

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е утвърден със Заповед №4376/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Кардам е утвърден със Заповед №551/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Кардам е утвърден със Заповед №551/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Кардам е утвърден със Заповед №551/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Кардам е утвърден със Заповед №551/1990 г.

Дворно място

Със Заповед №5214 от 1950 г. е утвърден ПУП на с. Росица

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г.

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г.

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г.

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г.

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г.

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г.

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г.

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г.

Дворно място

ПУП на с. Ал. Стамболийски е утвърден със Заповед №2629/1951 г.

Дворно място

Със Заповед №5292 от 1953 г. е утвърден ПУП на с. Сноп

Дворно място

Със Заповед №5292 от 1953 г. е утвърден ПУП на с. Сноп

Дворно място

Със Заповед №5292 от 1953 г. е утвърден ПУП на с. Сноп

Лозе

Нива

Нива

Лозе

Лозе

Нива

Нива

Нива

С Решение №36/1 от 26.06.1996 г. на ОСЗГ гр. Генерал Тошево

Нива

С Решение №36/1 от 26.06.1996 г. на ОСЗГ гр. Генерал Тошево

др.селскост.тери 1. Имот №000120 е образуван от имот №000114
тория
2. Съгласно Реш.№01/1/15.03.1994г. на ПК гр.Ген.Тошево на основание чл.27
от ППЗСПЗЗ имот №000114 с площ 28.611 дка е възстановено правото на
собственост на Община Генерал Тошево
3. В Раздел 2 "Правно основание", "във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ" се заменя с
"чл.27 от ППЗСПЗЗ и Решение №01/1/15.03.1994г. на ПК гр.Ген.Тошево".
Дворно място

ПУП на с. Василево е утвърден със Заповед №555/1948 г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е утвърден със Заповед №555/1948 г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е утвърден със Заповед №555/1948 г.

Дворно място

ПУП на с. Кардам е утвърден със Заповед №551/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Кардам е одобрен със Заповед №551/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Изворово е одобрен със Заповед №5742/1950 г.

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Къпиново

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Присад е утвърден със Заповед №1658/1974 г.

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

Дворно място

ПУП на с. Кардам е утвърден със Заповед №551/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Росен е утвърден със Заповед №7707/1959 г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е одобрен със Заповед №555/1948 г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е одобрен със Заповед №555/1948 г.

др.посевна
площ

Дворно място

ПУП на с. Преселенци е одобрен със Заповед №9251/1952 г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е утвърден със Заповед №555/1948 г.

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №397 от 1965 г. е утвърден ПУП на с. Вичево

Дворно място

Със Заповед №377 от 1952 г. е утвърден ПУП на с. Писарово

Дворно място

Със Заповед №377 от 1952 г. е утвърден ПУП на с. Писарово

Дворно място

Със Заповед №377 от 1952 г. е утвърден ПУП на с. Писарово

Дворно място

Със Заповед №377 от 1952 г. е утвърден ПУП на с. Писарово

Дворно място

Със Заповед №377 от 1952 г. е утвърден ПУП на с. Писарово

Дворно място

Със Заповед №377 от 1952 г. е утвърден ПУП на с. Писарово

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е утвърден ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е утвърден ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е утвърден ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №1362 от 1973 г. е утвърден ПУП на с. Спасово

Дворно място

Със Заповед №2297 от 1953 г. е утвърден ПУП на с. Великово

Дворно място

Със Заповед №2297 от 1953 г. е утвърден ПУП на с.Великово

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със Заповед №4376/1949 г.

Дворно място

Със Заповед №2297 от 1953 г. е утвърден ПУП на с. Великово

ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ

Със Заповед №614 от 2002 г. е утвърден ПУП на с. Петлешково

др.селскост.тери С Решение №7-16/30.06.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №106026 в с.
тория
Изворово е трансформиран от пасище, мера - публична в др. сел.ст. тер. частна общинска

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

Дворно място

ПУП на кв. Пастир /гр. Ген. Тошево/ е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е одобрен със Заповед №555/1948 г.

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

др.посевна
площ

С Решение №11-15/28.11.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №000107 в с.
Красен е трансформиран от пасище, мера - публична в др. посевна площ частна общинска

Нива

С Решение №08-11/31.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №000073 в с.
Василево е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска
1. В АОС
№1147 - 55.848 дка , поради промяна на кадастралния план, имота е с 55.135
дка по скица №ФО2363/29.01.2007 г.

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е утвърден ПУП на кв. Пастир, гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е утвърден ПУП на кв. Пастир, гр. Ген. Тошево

Дворно място

ПУП на с. Сърнено е утвърден със Заповед №3338/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Сърнено е утвърден със Заповед №3338/1954 г.

Дворно място

ПУП на с. Светлик /Къпиново/ е утвърден със Заповед №2521/1977 г.

Дворно място

Имотът има кадастрален №43 по плана ФАР

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е утвърден със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

Неурегулиран поземлен имот находящ се в околовръстния полигон на с.
Огражденс кад.№80 по плана на ФАР.

Дворно място

ПУП на с. Спасово е утвърден със Заповед №1362/1973 г.

Дворно място

ПУП на с. Сноп е одобрен със Заповед №5292/1953 г.

Дворно място

ПУП на с.Спасово е одобрен със Заповед №1362/1973 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със Заповед №177/1990 г.

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №000077 в с.
Балканци е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №000083 в с.
Балканци е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №000092 в с.
Великово е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №000094 в с.
Великово е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №013002 в с.
Средина е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №000029 в с.
Краище е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №010012 в с.
Узово е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №000080 в с.
Василево е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №000112 в с.
Василево е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №000170 в с.
Василево е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска.
По-късно съставени нови АОС:
1.АОС №2696/22.11.2007г., вп.под №155, т.XI, вх.рег.№4225/26.11.2007г.
2.АОС №2697/22.11.2007г., вп.под №154, т.XI, вх.рег.№4224/26.11.2007г.

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №027008 в с.
Василево е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №028009 в с.
Василево е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

Нива

С Решение №8 - 11/30.07.2006 г. на ОбС гр. Ген. Тошево имот №103016 в
с. Горица е трансформиран от пасище, мера - публична в нива - частна
общинска

НАВЕС

ПУП на с. Житен е одобрен със Заповед №761/1953 г.

Дворно място

Неурегулиран поземлен имот находящ се в околовръстния полигон на с.
Средина

Дворно място

Със Заповед №1798 от 1950 г. е утвърден ПУП на с. Красен

Дворно място

Със Заповед №1798 от 1950 г. е утвърден ПУП на с. Красен

Дворно място

ПУП на с. Спасово е одобрен със Заповед №1362/1973 г.

Дворно място

ПУП на с. Красен е утвърден със Заповед №1798/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е одобрен със Заповед №555/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Дъбовик е одобрен със Заповед №223/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Дъбовик е одобрен със Заповед №223/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Дъбовик е одобрен със Заповед №223/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Дъбовик е одобрен със Заповед №223/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Дъбовик е одобрен със Заповед №223/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Дъбовик е одобрен със Заповед №223/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Добромирци / Изворово / е одобрен със Заповед №5742/1950 г.

Нива

Имотът е образуван от имот №024001

Нива

Имотът е образуван от имот №024001

Дворно място

ПУП на с. Пленимир е одобрен със Заповед №1658/1957 г.

Дворно място

ПУП на с. Василево е одобрен със Заповед №555/1948 г.

Дворно място

ПУП на с. Красен е одобрен със Заповед №1798/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Красен е одобрен със Заповед №1798/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Красен е одобрен със Заповед №1798/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Красен е одобрен със Заповед №1798/1950 г.

др.посевна
площ

др.посевна
площ
прокар

Нива

др.посевна
площ
Нива

1. Решение №3-19/30.03.2006 г. на ОбС Ген.Тошево
2. Заповед №421/09.05.2006 г. на Кмета на Община Генерал Тошево
3. Договор за замяна №146/10.05.2006 г.,Вписан ГТРС под №261, том V,
Входящ регистър №2562 от 20.05.2006 г.

Нива

1. Решение №3-19/30.03.2006 г. на ОбС Ген. Тошево
2. Заповед №421/09.05.2006 г. на Кмета на Община Генерал Тошево
3. Договор за замяна №146/10.05.2006 г., Вписан ГТРС под №261, том V,
Входящ регистър №2562 от 20.05.2006 г.

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със Заповед №4376/1949 г.

Сграда с дворно ПУП на с. Пчеларово е утвърден със Заповед №4376/1949 г.
място

Дворно място

ПУП на с. Бежаново е одобрен със Заповед №5912/1954 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево е одобрен със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Капиново / Светлик / е одобрен със Заповед №2521/1977 г.

Дворно място

Със Заповед №276 от 26.03.2007 г. е одобрено частично изменение на ПУП с.
Дъбовик. Като УПИ №V-120 и УПИ №ХVІ-120 се обединяват в един парцел УПИ №ХVІ-120.

Дворно място

Плана на Промишлена зона е одобрен със Заповед №180/1995 г.

Дворно място

Плана на Промишлена зона е одобрен със Заповед №180/1995 г.

Дворно място

ПУП на с. Малина е одобрен със Заповед №178/1967 г.

Дворно място

ПУП на с. Малина е одобрен със Заповед №178/1967 г.

Дворно място

ПУП на с. Изворово /Добромирци/ е одобрен със Заповед №5742/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Изворово /Добромирци/ е одобрен със Заповед №5742/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Изворово /Добромирци/ е одобрен със Заповед №5742/1950 г.

Дворно място

ПУП на с. Кардам е одобрен със Заповед №551/1990 г.

Дворно място

ПУП на с. Спасово е одобрен със Заповед №1362/1974 г.

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със Заповед №4376/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със Заповед №4376/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със Заповед №4376/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Кардам е одобрен със Заповед №551/1990 г.

др.посевна
площ

др.посевна
площ

др.посевна
площ

Дворно място

ПУП на с. Росица е одобрен със Заповед №15912/1950 г.

Дворно място

Със Заповед №555 от 1948 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

ПУП на с. Спасово е одобрен със Заповед №1362/1973 г.

територия ЕРВМ

Лозе

Имотът е образуван от имот №165001

Лозе

Имотът е образуван от имот №165001

Лозе

Имотът е образуван от имот №165001

ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ

С Р-ние №3 - 8 от 27.04.2007 г. на ОбС гр. Ген. Тошево УПИ №І-уч., кв. 9 се
трансформира от публична в частна общинска собственост.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево / кв. Пастир / е одобрен със Заповед №177/1990 г.

Дворно място

ПУП на гр. Ген. Тошево / кв. Пастир / е одобрен със Заповед №177/1990 г.

Гараж

ПУП на с. Пчеларово е одобрен със Заповед №4376/1949 г.

Дворно място

ПУП на с. Бежаново е одобрен със Заповед №5912/1951 г.

Дворно място

Със Заповед №1256 от 1956 г. е одобрен ПУП на с. Равнец

Дворно място

Със Заповед №1256 от 1956 г. е одобрен ПУП на с. Равнец

Дворно място

Друга сграда

1.Описание на имота:
І етаж - 2 бр.офиси, вх.антре, сан. възел, стълбище и коридор
ІІ ет. 2 бр. офиси, вх. антре, сан. възел , стълбище и коридор.
2.Приложение към АОС - Нотариален акт №6, том VІІ, дело №1276/26.08.2004
г., Разрешение за строеж №65/15.07.2005 г.,Удостоверение №001/05.01.2007г.
за въвеждане в експлоатация на строежа, Протокол за приемане - предаване
на имота от 05.02.2007 г.

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам

Дворно място

Със Заповед №7484 от 1959 г. е одобрен ПУП на с. Узово

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9172 от 1955 г. е одобрен ПУП на с. Рогозина

Дворно място

Със Заповед №9172 от 1955 г. е одобрен ПУП на с. Рогозина

Дворно място

Със Заповед №9172 от 1955 г. е одобрен ПУП на с. Рогозина

Дворно място

Със Заповед №9172 от 1955 г. е одобрен ПУП на с. Рогозина

Дворно място

Със Заповед №9172 от 1955 г. е одобрен ПУП на с. Рогозина

Дворно място

Със Заповед №9172 от 1955 г. е одобрен ПУП на с. Рогозина

Дворно място

Със Заповед №9172 от 1955 г. е одобрен ПУП на с. Рогозина

Дворно място

Със Заповед №9172 от 1955 г. е одобрен ПУП на с. Рогозина

Дворно място

Със Заповед №9172 от 1955 г. е одобрен ПУП на с. Рогозина

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990г. е одобрен ПУП на гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990г. е одобрен ПУП на гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №555 от 1949 г. е одобрен ПУП на с.Василево

Дворно място

Със Заповед №3338 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнино

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с.Преселенци

Дворно място

Със Заповед №3139 от 1953 г. е одобрен ПУП на с.Житен

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на кв.Пастир, гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на кв.Пастир, гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е утвърден ПУП на гр.Ген.Тошево

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с.Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

1.Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр.Ген.Тошево 2. С Решение
№4-4 от 19.06.2007г. на ОбС гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №1658/1957 г. е утвърден подробен устройствен план на с.
Пленимир

Нива

1. Решение №6-3/26.09.2001 г. на ОбС Ген. Тошево
2. Заповед №080/22.01.2002 г. на Кмета на Община Генерал Тошево
3. Договор за замяна №013/28.01.2002 г., Вписан ГТРС под №38, том І,
Входящ регистър №74 от 29.01.2002 г.

Нива

1. Решение №6-3/26.09.2001 г. на ОбС Ген. Тошево
2. Заповед №080/22.01.2002 г. на Кмета на Община Генерал Тошево
3. Договор за замяна №013/28.01.2002 г., Вписан ГТРС под №38, том І,
Входящ регистър №74 от 29.01.2002 г.

др.посевна
площ

др.посевна
площ

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №3139 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен

Дворно място

Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам

Дворно място

Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам

Дворно място

Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам

Дворно място

Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам

Дворно място

Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци
Заповед №1164/16.10.2007г. за отписване по реда на чл.64, ал.1 от ЗОС.

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №555 от 1948 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №1798 от 1950 г. е одобрен ПУП на с. Красен

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Нежилищни
помещения

Сградата се използва за автоспирка

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1256 от 1956 г. е одобрен ПУП на с. Равнец

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1362 от 1973 г. е одобрен ПУП на с. Спасово

Дворно място

Със Заповед №7707 от 1959 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №22291 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №9151 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №1362 от 1973 г. е одобрен ПУП на с. Спасово

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е одобрен ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №2297 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Великово

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ

1. Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци
2. С Решение №5 - 8/31.07.2007 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и Зап.
№854/13.08.2007 г. на Кмета на Община Ген. Тошево имотът се
трансформира от публична в частна общинска собственост.
3. Помощните помещения са съборени към момента на извършване на
паз.оценка на имота - 12.06.2008г.

Нива

Нива

Пасище, мера

Имотът е образуван от имот №127012

Дворно място

Със Заповед №5712 от 1950 г. е одобрен ПУП на с.Изворово /Добромирци/
Със Заповед №РД-11-02.44/13.02.2008г. на Областния управител гр.Добрич е
отписан АДС №2986/2890/11.05.1963г.

Дворно място

Със Заповед №5712 от 1950 г. е одобрен ПУП на с. Изворово /
Добромирци /

Дворно място

Със Заповед №5742 от 1950 г. е одобрен ПУП на с.Изворово / Добромирци /
Със Заповед №РД-11-02-44/13.02.2008г. на Обл.управител гр.Добрич е отписан
АДС №2986/2890

Дворно място

Със Заповед №5742 от 1950 г. е одобрен ПУП на с. Изворово /
Добромирци /

Дворно място

Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №2297 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Великово

Дворно място

Със Заповед №2297 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Великово

Дворно място

Със Заповед №2297 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Великово

Дворно място

Със Заповед №2297 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Великово

Дворно място

Със Заповед №2297 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Великово

Дворно място

Със Заповед №2297 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Великово

Дворно място

Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е одобрен ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №3636 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Чернооково

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №3398 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №3398 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №3398 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №3139 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен

Дворно място

Със Заповед №555 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Дворно място

През 1967 г. е утвърден кадастралния план на с. Калина

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №3338 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №3338 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №3338 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №3338 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №3338 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №3338 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №3338 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №3338 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Сърнено

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №555 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Дворно място

Със Заповед №1362 от 1973 г. е одобрен ПУП на с. Спасово

Дворно място

Със Заповед №3139 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци
Със Заповед №1000 от 12.09.2007 г. е одобрено частично изменение на ПУП на
с. Преселенци.

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Нива

Имотът е образуван от имот №000170
По-късно съставен АОС №2804/04.02.08г., вп.под №190, т.I, вх.рег.№996 от
13.02.2008г.
По-късно съставен АОС №2805/04.02.08г., вп.под №189, т.I, вх.рег.№995 от
13.02.2008г.

Нива

Имотът е образуван от имот №000170.
По-късно съставен АОС №2806/04.02.2008 г., Вписан под №185, том І,
Вх.Регистър №991 от 13.02.2008 г.
АОС №2815/22.02.2008 г., Вписан под №76, том ІІ, Вх.Регистър №1311 от
27.02.2008 г.

необр.земя

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е одобрен ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е одобрен ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е одобрен ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е одобрен ПУП на с. Малина

Нива

Имотът е образуван от имот №011009

Нива

Имотът е образуван от имот №011009

необр.земя

Имотът е образуван от имот №000053

необр.земя

Имотът е образуван от имот №000053.
По-късно съставен АОС №2876/20.05.2008г., вп.под №119, т.V, вх.рег.№3483 от
26.05.2008г.

необр.земя

Имотът е образуван от имот №000053

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад
По-късно съставен нов АОС №4261/21.02.2018г.

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад
С договор № 645/09.12.2016 г. имота е продаден на Николина Николаева
Киферт от с.Присад.

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Балканци.

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Балканци

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №555 от 1948 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Дворно място

Със Заповед №555 от 1948 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №223 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Дъбовик

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево /кв.
Пастир/

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево /кв.
Пастир/

стопански двор

стопански двор

Торище

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №223 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Дъбовик

Дворно място

Със Заповед №555 от 1948 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Нива

1. Решение №2-9/30.03.2007 г. на ОбС Ген. Тошево
2. Заповед №507/28.05.2007 г. на Кмена на Община Генерал Тошево
3. Договор за замяна №215/04.06.2007г., Вп. в ГТРС под №96, том ІV,Вх.рег.
№2228 от 14.06.2007 г.

Водонапорна
кула

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Сел.стоп.летищ
е

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №2291 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Конаре

Дворно място

Със Заповед №555 от 1948 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

3 414.70 лв.

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Терен

С договор №406/18.10.2017г. имота е продаден на "Корн Паулард Електрисити"
ООД, със седалище и адрес на управление гр.Генерал Тошево.

необр.земя

Нива

Имотът е образуван от имот №170001

Нива

Имотът е образуван от имот №170001

Нива

Имотът е образуван от имот №170002

Дворно място

Със Заповед №1798 от 1950 г. е одобрен ПУП на с. Красен

Дворно място

1. Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам
2. Със Заповед №075/04.02.2008 г. е утвърдена частично изменение на ПУП на
Кардам

Дворно място

1. Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам.
2. Със Заповед №075/04.02.2008 г. е утвърдена частично изменение на ПУП на
Кардам

Дворно място

1. Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам
2. Със Заповед №075/04.02.2008 г. е утвърдена частично изменение на ПУП на
Кардам

Дворно място

1. Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам
2. Със Заповед №075/04.02.2008 г. е утвърдена частично изменение на ПУП на
Кардам

Застроено
дворно място

1. Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам.
2. Със Заповед №075/04.02.2008 г. е утвърдена частично изменение на ПУП на
Кардам

Нива

1. Решение №8-8/31.07.2006 г. на ОбС Ген. Тошево
2. Заповед №894/07.09.2006 г. на Кмета на Община Генерал Тошево
3. Договор за замяна №388/19.09.2006 г.,Вписан ГТРС под №147, том
VІІІ,Входящ регистър №4243 от 28.09.2006 г.

Нива

Имотът е образуван от имот №170002 и №170003

Нива

Имотът е образуван от имот №170002 и №170003

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

храсти

храсти

Дворно място

Със Заповед №555 от 1948 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №4376 от 1949 г. е одобрен ПУП на с. Пчеларово

Дворно място

Със Заповед №180 от 1995 г. е утвърдена уличната регулация на гр. Ген.
Тошево

Дворно място

Със Заповед №1798 от 1950 г. е одобрен ПУП на с. Красен

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №1798 от 1950 г. е одобрен ПУП на с. Красен

Дворно място

Със Заповед №1798 от 1950 г. е одобрен ПУП на с. Красен

Дворно място

Със Заповед №1798 от 1950 г. е одобрен ПУП на с.Красен.
Със Заповед №1116/28.10.2009г. имотът по АОС №2849/21.03.2008г., вп.под
№136, т.III, вх.рег.№2004/28.03.2008г. в СВ при ГТРС, е отписан от регистъра за
общинска собственост.

Дворно място

Със Заповед №5742 от 1950 г. е одобрен ПУП на с. Изворово
/Добромирци/

Дворно място

Със Заповед №5742 от 1950 г. е одобрен ПУП на с. Изворово
/Добромирци/

Дворно място

Със Заповед №555 от 1948 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Дворно място

Със Заповед №555 от 1948 г. е одобрен ПУП на с. Василево

Дворно място

Със Заповед №377 от 1952 г. е одобрен ПУП на с. Писарово

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Утаител

Имотът е деактуван със Заповед №РД-11-02-154/22.04.2008г. на Областен
управител гр.Добрич.

др.селскост.тери С Решение №3-14/22.02.2008 г. на ОбС гр. Ген. Тошево и Заповед
тория
№241/17.03.2008 г. на Кмета на общината се променя НТП от Селскостопанско
летище в Друга селскостопанска територия

Нива

Имотът е преобразуван от Пасище, мера - публична в Земеделска земя частна общинска собственост

Нива

Имотът е преобразуван от Пасище, мера - публична в Земеделска земя частна общинска собственост.

Нива

Имотът е преобразуван от Пасище, мера - публична в Земеделска земя частна общинска собственост.

Дворно място

Със Заповед №9251 от 1952 г. е утвърден ПУП на с. Преселенци

Дворно място

Със Заповед №2972 от 1954 г. е утвърден ПУП на с. Балканци

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново
Със Заповед №РД-11-02-154/22.04.08г. на Обл.у-л гр.Добрич, имота е
деактуван.

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново
Със Заповед №РД-11-02-154/22.04.08г. на Обл.у-л гр.Добрич, имота е
деактуван.

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново
Със Заповед №РД-11-02-154/22.04.08г. на Обл.у-л гр.Добрич, имота е
деактуван.

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново
Със Заповед №РД-11-02-154/22.04.08г. на Обл.у-л гр.Добрич, имота е
деактуван.

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново
Със Заповед №РД-11-02-154/22.04.08г. на Обл.у-л гр.Добрич, имота е
деактуван.

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново
Със Заповед №РД-11-02-154/22.04.08г. на Обл.у-л гр.Добрич, имота е
деактуван.

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново
Със Заповед №РД-11-02-154/22.04.08г. на Обл.у-л гр.Добрич, имота е
деактуван.

Дворно място

Със Заповеди №551/90г., №593/01г. и №443/2008г. е одобрен ПУП на
с.Кардам

Дворно място

Със Заповеди №7486/59г. и №469/2008г. е одобрен ПУП на с.Градини

Дворно място

1.Със Заповед №177/1990г. е одобрен ПУП на гр.Ген.Тошево.
2.Ат.П.Стоянов е собственик на 530кв.м - 0.8833 ид.ч. от УПИ №ІХ-882, целият
с площ 600кв.м съгласно н.а.№37, том ІІ, дело №466/2008г.

водоем

необр.земя

Имотът е образуван от имот №053002

Дворно място

Със Заповед №2521 от 1977 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново /Светлик/

Дворно място

Със Заповед №2521 от 1977 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново /Светлик/

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №1362 от 1973 г. е одобрен ПУП на с. Спасово

Дворно място

Със Заповед №713 от 1989 г. е одобрен ПУП на с. Люляково

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №1658 от 1974 г. е одобрен ПУП на с. Присад

Дворно място

Със Заповед №551 от 1990 г. е одобрен ПУП на с. Кардам

Дворно място

Със Заповед №3139 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен

Дворно място

Със Заповед №3139 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен

Дворно място

Със Заповед №3139 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен

Дворно място

Със Заповед №3139 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен

Дворно място

Със Заповед №3139 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен

Дворно място

Със Заповед №3139 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Житен

Нива

Имотът е образуван от имот №103031

Нива

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Пасище, мера

Пасище, мера

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген Тошево

Дворно място

Със Заповед №180 от 1995 г. е одобрен плана на Промишлена зона гр. Ген.
Тошево
Със Заповед №682/08.07.2008 г. е одобрено попълване на кадастралния план,
като общинската част на имота №2224 е образуван от имот №2208 - по АОС
№2123/12.06.2006г.
По-късно съставени АОС:
АОС №3543/25.07.2012г.,вп.под №44, т.VIII, вх.рег.№3531/13.09.2012г.
АОС №3544/25.07.2012г.,вп.под №181, т.VI, вх.рег.№2903/26.07.2012г.

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

Пасище, мера

Нива

Имотът е обруван от имот №012018
По-късно съставен нов АОС №3516/16.01.2012г., вп.под №42, т.I,
вх.рег.№142/17.01.2012г.

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр.Ген.Тошево

Ателие

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр.Ген.Тошево

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Застроено
дворно място

Със Заповед №5742 от 1950 г. е одобрен ПУП на с. Изворово /Д.Извор/.
Със Зап.№888 от 29.08.2008г. е одобрено частично изменение на ПУП на
с.Изворово /Д. Извор/.

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №5912 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Бежаново

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №6239 от 1954 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново

Дворно място

Със Заповед №178 от 1967 г. е одобрен ПУП на с. Малина

Дворно място

Със Заповед №5292 от 1953 г. е одобрен ПУП на с. Сноп

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски
По-късно съставен АОС №3028/05.02.2009г., вп.под №137, т.I,
вх.рег.№703/11.02.2009г.

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски
По-късно съставен АОС №3029/05.02.2009г., вп.под №138, т.I,
вх.рег.№705/11.02.2009г.

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски
По-късно съставен АОС №3031/05.02.2009г.вп.под №25, т.II,
вх.рег.№1058/04.03.2009г.

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Със Заповед №2629 от 1951 г. е одобрен ПУП на с. Ал. Стамболийски

Дворно място

Съв Заповед №5742 ОТ 1950 Г. е одобрен ПУП на с. Изворово/Добромирци/
Със Заповед №РД-11-02-329/24.10.2008г. е отписан имота от актовите книги.

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 Г. е одобрен ПУП на гр. Ген.Тошево, кв. Пастир

2171.50 лв.

Дворно място

Със Заповед №5292 от 1953 Г. е одобрен ПУП на с. Сноп

2525 лв.

Друга сграда

Със Заповед №3139 от 1953 Г. е одобрен ПУП на с. Житен

8156 лв

Дворно място

Със Заповед №177 от 1990 г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево
Деактуван със Заповед №РД-11-02-21/27.01.2009г.

1 051.10 лв.

Дворно място

1 470.60 лв.

Дворно място

Със Заповед №180 от 1995Г. е одобрен плана на Промишлена зона на гр.
Ген.Тошево
Със Заповед №180 от 1995Г. е одобрен плана на Промишлена зона на гр.
Ген.Тошево

4 136.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №180 ОТ 1995Г. Е ОДОБРЕН ПЛАНА НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
НА ГР. ГЕН.ТОШЕВО

3 468.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №180 ОТ 1995Г. Е ОДОБРЕН ПЛАНА НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
НА ГР. ГЕН.ТОШЕВО

2 505.60 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактувано със Заповед №РД-11-02-06/08.01.2009г.

2 366.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактувано със Заповед №РД-11-02-06/08.01.2009г.

2 004.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

1 670.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

835.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009
По-късно съставен АОС №3102/08.04.2009г., вп.под №75, т.III,
вх.рег.№1894/10.04.2009г.

1 670.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

1 740 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

1 614.70 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

1 169.30 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

1 252.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

1 044 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

1 976.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

2 171.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

1 823.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009

1 405.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО
Деактуван със Заповед №11-02-06/08.01.2009
По-късно съставен АОС №3101/08.04.2009г.,вп.под №76, т.III,
вх.рег.№1895/10.04.2009г.

1 726.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 726.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 948.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 781.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 315.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 252.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 252.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 252.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 252.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 252.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

974.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

974.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 753.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 586.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 057.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 113.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

1 169.30 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО

4 292 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО
Деактувано със Заповед №РД-11-02-04/08.01.2009г.

2 714.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2291 ОТ 1953 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КОНАРЕ
Деактуван със Заповед №РД-11-02-58/13.04.2009г.

863 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-10/15.01.2009г.

863 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-10/15.01.2009г.

904.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №397 ОТ 1965 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ВИЧЕВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-10/15.01.2009г.

5 262.10 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО

1 649.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

1 649.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

1 085.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

1 475.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

2 157.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

946.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

863 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

640.30 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

334.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

2 171.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

821.30 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

1 712.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

2 129.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

1 586.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

1 672 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1362 ОТ 1973 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СПАСОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-152/04.08.2009г.

4 435.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №551 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КАРДАМ
Деактуван със Заповед №РД-11-02-57/13.04.2009г.

2 584 лв.

Дворно място

ИМОТЪТ Е С №50 ПО ПЛАНА НА ФАР
Деактуван със Заповед №РД-11-02-151/04.08.2009г.

570.70 лв.

Дворно място

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

2 052 лв.

Дворно място

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
В ИМОТА ИМА ИЗГРАДЕНА ВРЕМЕННА БАРАКА.

4 487.90 лв.

Дворно място

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
Със Заповед №ДжС-09-01-27/12.04.2013г., имота е отписан от актовите книги за
държавна собственост.

1 155.40 лв.

Дворно място

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

1 763.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5214 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОСИЦА
СЪС ЗАПОВЕД №1302 ОТ 08.12.2008Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПУП НА С. РОСИЦА
СЪС ЗАПОВЕД №ДжС-09-01-47/07.10.2013г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ИМОТЪТ Е ДЕАКТУТУВАН

1 672 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5214 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОСИЦА
СЪС ЗАПОВЕД №1302 ОТ 08.12.2008Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПУП НА С. РОСИЦА
В УПИ №ХІІІ ИМА ПОСТРОЕН ДВУЕТАЖЕН БЛОК
СЪС ЗАПОВЕД №ДжС-09-01-47/07.10.2013г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ИМОТЪТ Е ДЕАКТУТУВАН

1 306.90 лв.

Друга сграда

4 347.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5214 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОСИЦА
СЪС ЗАПОВЕД №1302 ОТ 08.12.2008Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПУП НА С. РОСИЦА
СЪС ЗАПОВЕД №ДжС-09-01-47/07.10.2013г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ИМОТЪТ Е ДЕАКТУТУВАН
СЪС ЗАПОВЕД №5214 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОСИЦА
СЪС ЗАПОВЕД №1302 ОТ 08.12.2008Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПУП НА С. РОСИЦА
СЪС ЗАПОВЕД №ДжС-09-01-47/07.10.2013г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ИМОТЪТ Е ДЕАКТУТУВАН

2 651.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №377 ОТ 1952 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПИСАРОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-81/07.05.2009г.

2 651.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №377 ОТ 1952 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПИСАРОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-81/07.05.2009г.

2 422.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №377 ОТ 1952 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПИСАРОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-81/07.05.2009г.

2 985.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №377 ОТ 1952 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПИСАРОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-81/07.05.2009г.

3 591.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №377 ОТ 1952 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПИСАРОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-81/07.05.2009г.

3 925.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №377 ОТ 1952 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПИСАРОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-81/07.05.2009г.

4 176 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №377 ОТ 1952 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПИСАРОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-81/07.05.2009г.

2 200.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №178 ОТ 1967 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. МАЛИНА
Деактуван със Заповед №РД-11-02-73/07.05.2009г.

2 667.60 лв.

Дворно място

3 556.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №178 ОТ 1967 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. МАЛИНА
Със Заповед №РД-08-195/11.03.2009г. на Кмета на Общината е отписан АОС
№3024/29.01.2009г. - на основание чл.64, ал.1 от ЗОС - неправилно актуван собственост на Тодор Василев Петров - Договор за продажба
№200/09.11.2002г. на обл.Добрич.
СЪС ЗАПОВЕД №178 ОТ 1967 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. МАЛИНА
Деактуван със Заповед №РД-11-02-73/07.05.09г.

1 305 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №178 ОТ 1967 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. МАЛИНА
Деактуван със Заповед №РД-11-02-73/07.05.09г.

3 132 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2291 ОТ 1953 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КОНАРЕ
По-късно съставен АОС №3100/08.04.2009г., вп.под №77, т.III, вх.рег.№1896 от
10.04.2009г.

2 756.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

2 777 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

2 777 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

2 777 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

2 526.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

2 777 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ

2 268.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

2 143.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

1 732.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

1 983.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

2 508 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

1 425 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

1 231.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

1 003.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

1 231.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

1 440 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 404 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 296 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 476 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 422 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 530 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 404 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 593 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 233 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 350 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 476 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 332 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 305 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 404 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Деактуван със Заповед №РД-11-02-54/13.04.2009г.

1 404 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО

1 476 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО

1 476 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО

1 692 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО

1 548 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО

1 701 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО

4 212 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО

1 656 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО

1 656 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО

1 584 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО

3 588.40 лв.

др.селскост.тери
тория

4 206.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО

3 055.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
Със Заповед №РД-08-55/20.01.2009г. е одобрено частично регулационно
изменение в кв.23 по ПУП на с.Пчеларово, с/но което стар парцел III по АДС
№7558/24.03.1970г. е преотреден в УПИ XII.
Със Заповед №РД-11-02-53/19.02.2008г. на Обл.у-л е отписано дв.място с площ
1390 кв.м. - част от имот по АДС №7558/24.03.1970г., което към 19.02.2008г. е
идентично с парцел III кв.23 по ПУП на с.Пчеларово, а след 20.01.2009г. е УПИ
XII, но с площ 1340 кв.м.

2 485.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
През 1970г. е извършено частично регулационно изменение по ПУП на
с.Пчеларово - в кв.23, като част от парцел III по АДС №7558/24.03.1970г. е
преотреден в парцел VI, за който е съставен следващ АДС №7666/25.08.1970г.
Съгласно Заповед №РД-08-55/20.01.2009г. за регулационно изменение в кв.23
по ПУП - УПИ №VI с площ 1090кв.м.
Със Заповед №РД-11-02-53/19.02.2008г. на Обл.У-л е отписана частта от стар
парцел III по АДС №7558, влизаща в площта на УПИ №VI.
Със Заповед №РД-11-02-13/17.01.2011г. на Обл.У-л е отписано дв.място по
АДС №7666, представляващо УПИ №VI в кв.23 по ПУП на с.Пчеларово.

4 896.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
Със заповед №РД-08-55/20.01.2009г. е одобрено регулационно изменение в
кв.23 по ПУП на с.Пчеларово, съгл. което стар парцел II по АДС
№7557/24.03.1970г. (следващи стари парцели II и V, за последния съставен
следващ АДС №7667/25.08.1970г.) са преотредени в нов УПИ VIII.
Със заповед №РД-11-02-50/19.02.2008г и №РД-11-02-55/19.02.2008г на Обл.у-л
на област Добрич, имотът по АОС №3071/18.03.2009г. е деактуван.

6 250.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО

няма

Нива

7 775.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО,
КВ. ПАСТИР

2 422.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7707 ОТ 1959 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОСЕН

2 714.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 505.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 401.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

3 048.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 672.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 777 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 589.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 463.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 505.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 505.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 589.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 589.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 443 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 547.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 860.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 714.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

3 006.70 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 756.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 714.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

3 257.30 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9172 ОТ 1955 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОГОЗИНА

2 088 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2291 ОТ 1953 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КОНАРЕ

2 108.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО

2 296.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5912 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БЕЖАНОВО

7 410 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №551 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КАРДАМ
Със Заповед №РД-11-02-147/03.08.2009г. имота е отписан от актовите книги за
ДС.

37 830.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО

45 531.90 лв.

Сграда за
СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО
административн СЪС ЗАПОВЕД №223 ОТ 2004Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
и нужди
НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО
СЪС ЗАПОВЕД №РД-11-02-175/28.10.2009г. имота е деактуван.

2 713.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД РД-18-54/01.04.2008Г. Е ОДОБРЕНА КАД. КАРТА И КАД.
РЕГИСТРИ НА С. ЙОВКОВО
Със заповед №РД-11-02-165/03.09.2009г. имота е деактуван.

749.70 лв.

хамбар

СЪС ЗАПОВЕД №1798 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КРАСЕН

3 641.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО,
КВ. ПАСТИР

7.984.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО,
КВ. ПАСТИР

1 436.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №558 ОТ 1994 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРЕСЕЛЕНЦИ

19 453.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО
По-късно съставен АОС №3286/04.12.2009г., вп.под №165, т.IX,
вх.рег.№4766/08.12.2009г.

2 068 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №558 ОТ 1994 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРЕСЕЛЕНЦИ

11 257.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО
Със Заповед №РД-11-02-41/27.04.2011г. на Обл.у-л гр.Добрич, имота е отписан
от актовите книги.

4 860.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

1 673.30 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

1 288.40 лв.

Кладенец

СЪС ЗАПОВЕД №1658 ОТ 1974 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРИСАД

5.90 лв.

др.селскост.тери ИМОТЪТ Е ПРЕОБРАЗУВАН ОТ ПАСИЩЕ, МЕРА - ПУБЛИЧНА В ДРУГА
тория
СЕЛ.СТ.ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2 246.70 лв.

Дворно място

2 263.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №753 ОТ 1968 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЗОГРАФ

27 707.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО

2 547.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2291 ОТ 1953 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КОНАРЕ

1 732.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН

3 537.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН

2 242.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
СЪС ЗАПОВЕД №РД-08-479 ОТ 25.05.2009 Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО

1 921 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
СЪС ЗАПОВЕД №РД-08-479 ОТ 25.05.2009 Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО

1 921 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
СЪС ЗАПОВЕД №РД-08-479 ОТ 25.05.2009 Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО

2 622.40 лв.

Лозе

1 275.70 лв.

Лозе

283.80 лв.

Лозе

567.80 лв.

Лозе

1 790.30 лв.

Лозе

493.60 лв.

Лозе

9 955.80 лв.

Лозе

23 289.80 лв

Лозе

11 942 лв.

храсти

728.50 лв.

необр.земя

109.10 лв.

необр.земя

85.60 лв.

необр.земя

133.50 лв.

необр.земя

356.40 лв.

необр.земя

С договор №23/24.01.2014г. Имотът е продаден на ЕТ "АГРОРЕСУРСВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ", гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

4 597.60 лв.

необр.земя

238.90 лв.

необр.земя

27 лв.

необр.земя

46.90 лв.

необр.земя

3 563.80 лв.

храсти

923.10 лв.

необр.земя

904.80 лв.

необр.земя

481.20 лв.

необр.земя

118.10 лв.

необр.земя

366.50 лв.

необр.земя

232.50 лв.

необр.земя

3 219.30 лв.

необр.земя

1 922.90 лв.

необр.земя

3 644 лв.

необр.земя

2 184.60 лв.

необр.земя

1 336.10 лв.

необр.земя

630.50 лв.

необр.земя

5 689.40 лв.

необр.земя

2 835.30 лв.

необр.земя

422.90 лв.

необр.земя

1 369.90 лв.

необр.земя

2 483.80 лв.

необр.земя

1 178.20 лв.

др.посевна
площ

2 898.40 лв.

др.посевна
площ

4 244.80 лв.

необр.земя

5 110.90 лв.

Нива

1 715.10 лв.

Торище

7 785 лв.

необр.земя

2 202.40 лв.

Нива

5 893.50 лв.

Нива

3 658.80 лв.

Нива

513.20 лв.

необр.земя

1 321.20 лв.

необр.земя

7 492.20 лв.

необр.земя

645.50 лв.

необр.земя

76.30 лв.

необр.земя

1 032.60 лв.

необр.земя

933.20 лв.

необр.земя

3 888.20 лв.

необр.земя

169.40 лв.

необр.земя

981.10 лв.

необр.земя

8 568.90 лв.

необр.земя

784.60 лв.

необр.земя

274.20 лв.

необр.земя

312.10 лв.

необр.земя

528 лв.

необр.земя

330.60 лв.

необр.земя

1 465.60 лв.

необр.земя

7 432.50 лв.

необр.земя

289.20 лв.

водочерпеща
кула

6 504.30 лв.

Лозе

12 641.30 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №31398 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН

3 017.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1957 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Със Заповед №РД-11-02-166/08.09г. имота е деактуван.

1 653.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1957 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Със Заповед №РД-11-02-166/08.09г. имота е деактуван.

1 613.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1957 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Със Заповед №РД-11-02-166/08.09г. имота е деактуван.

1 816.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1957 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Със Заповед №РД-11-02-166/08.09г. имота е деактуван.

1 816.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1957 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Със Заповед №РД-11-02-166/08.09г. имота е деактуван.

4 897.80 лв.

Нива

12 544.10 лв.

Нива

СЪС ЗАПОВЕД №223 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ДЪБОВИК

По-късно съставени АОС:
1. АОС №3540/17.07.2012г., вп.под №141, т.VI, вх.рег.№2797 от 19.07.2012г.
2. АОС №3541/17.07.2012г., вп.под №142, т.VI, вх.рег.№2798 от 19.07.2012г.

9 344.90 лв.

Нива

1 558.60 лв.

Нива

441.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №31398 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН

2 422.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП
СЪС ЗАПОВЕД №РД-08-667/2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ
НА ПУП НА С. СНОП

14 041.60 лв.

Лозе

24 033.70 лв.

Лозе

ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №000247

224 203.60 лв.

Лозе

ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №000247

51.40 лв.

необр.земя

3 815.80 лв.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен последния ПУП на гр.Ген.Тошево.
УПИ №І-229 в кв.18 е част от бивш парцел №V в кв.14 по предходен план на
гр.Ген.Тошево.
Със Заповед №РД-11-02-163/24.08.2009г. имота е деактуван.

2 992.80 лв.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен последния ПУП на гр.Ген.Тошево.
УПИ №ІІ-833 в кв.18 е част от бивш парцел №V в кв.14 по предходен план на
гр.Ген.Тошево.
Със Заповед №РД-11-02-163/24.08.2009г. е деактуван имота.

1 774.80 лв.

Дворно място

Със Заповед №1798/1950г. е одобрен последния ПУП на с.Красен.
Със Заповед №РД-11-02-162/21.08.2009г. на Обл.у-л гр.Добрич е отписан АДС
№2862(298)/19.05.1960г.

4 635.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
Със Заповед №РД-11-02-167/10.09.2009г. имота е деактуван.

4 885.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
Със Заповед №РД-11-02-167/10.09.2009г. имота е деактуван.

4 792 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
Със Заповед №РД-11-02-167/10.09.2009г. имота е деактуван.

4 760.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
Със Заповед №РД-11-02-167/10.09.2009г. имота е деактуван.

581.40 лв.

Дворно място

Със Заповед №5232/1950г. е одобрен последния ПУП на с. Изворово/Г.Извор/

2 451.90 лв.

др.селскост.тери ИМОТЪТ Е ПРЕОБРАЗУВАН ОТ ПАСИЩЕ, МЕРА - ПУБЛИЧНА В ДР.С.СТ.
тория
ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

2 812.80 лв.

др.селскост.тери ИМОТЪТ Е ПРЕОБРАЗУВАН ОТ ПАСИЩЕ, МЕРА - ПУБЛИЧНА В ДР.С.СТ.
тория
ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

775.90 лв.

др.селскост.тери ИМОТЪТ Е ПРЕОБРАЗУВАН ОТ ПАСИЩЕ С ХРАСТИ - ПУБЛИЧНА В
тория
ДР.С.СТ. ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
Със Заповед №1138/05.11.2009г. и във връзка с договор за продажба
№340/27.11.2009г. вп,под №87, т.X, вх.рег.№5012/23.12.2009г. имотът е отписан
от актовите книги.

1 458.20 лв.

др.селскост.тери ИМОТЪТ Е ПРЕОБРАЗУВАН ОТ ПАСИЩЕ С ХРАСТИ - ПУБЛИЧНА В
тория
ДР.С.СТ. ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

5854.80лв.

Дворно място

Имотът е с кад. №66 по плана ФАР.

1 753.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1957 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Със Заповед №РД-11-02-169/05.10.2009г. имота е деактуван.

1 680.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1957 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Със Заповед №РД-11-02-169/05.10.2009г. имота е деактуван.

1 670.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1957 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Със Заповед №РД-11-02-169/05.10.2009г. имота е деактуван.

1 712.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1957 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Със Заповед №РД-11-02-169/05.10.2009г. имота е деактуван.

1 753.90 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1957 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
Със Заповед №РД-11-02-169/05.10.2009г. имота е деактуван.

13 089 лв.

Застроено
дворно място

СЪС ЗАПОВЕД РД-18-54/01.04.2008Г. Е ОДОБРЕНА КАД. КАРТА И КАД.
РЕГИСТРИ НА С. ЙОВКОВО С СТАР ИНДЕНТИФИКАТОР №024001

3 132 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 132 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 069.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 132 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 069.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 069.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 069.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 132 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 069.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 069.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 132 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

3 006.70 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП

5 428.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7707 ОТ 1959 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. РОСЕН
СЪС ЗАПОВЕД №910 ОТ 2009 Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ
НА ПУП НА С. РОСЕН
Със Заповед №РД-11-02-180/10.11.2009г. имота е деактуван.

2 641.30 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
Със Заповед №РД-11-02-178/28.10.2009г. имота е деактуван.

1 002.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
Със Заповед №РД-11-02-178/28.10.2009г. имота е деактуван.

1 837.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
Със Заповед №РД-11-02-178/28.10.2009г. имота е деактуван.

2 307.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО
Със Заповед №РД-11-02-178/28.10.2009г. имота е деактуван.

271.10 лв.

Автоспирка

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
СЪС ЗАП. №1004/29.09.2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПУП НА С. КЪПИНОВО

2 635.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КЪПИНОВО
СЪС ЗАП. №1004/29.09.2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПУП НА С. КЪПИНОВО

456 лв.

Дворно място

Със Заповед №1256/1956г. е одобрен ПУП на с. Равнец

60 511.10 лв.

Дворно място

Със Заповед №558/1994г. е одобрен плана на стопански двор с. Преселенци
По-късно съставени:
1.АОС №3290/18.12.2009г., вп.под №68, т.X, вх.рег.№4959/21.12.2009г.
2.АОС №3291/18.12.2009г., вп.под №69, т.X, вх.рег.№4961/21.12.2009г.

15 090.40 лв.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

49 224.10 лв.

Дворно място

Със Заповед №177/1990г. е одобрен ПУП на гр. Ген. Тошево

25 052,90лв.

Дворно място

Със Заповед №151/1994г. е одобрен плана на стопански двор на с. Калина

14 835.70 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. КАЛИНА

10 320 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. Огражден

10 320.10 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. БЕЖАНОВО

15 435.20 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. ВЕЛИКОВО

7 717.30 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - ЧИТАЛИЩЕ С. ВЕЛИКОВО

15 875.80 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. ВИЧОВО

16 769.20 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. СЪРНИНО

13 891.50 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. СИРАКОВО

9 775.50 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - ЧИТАЛИЩЕ С. КРАИЩЕ

13 964.90 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. КРАИЩЕ

7 775.30 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. ЖИТЕН

5 209.70 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. ЖИТЕН

6 995.90 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. СНОП

10 019.70 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. СНОП

11 260.90 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. РОСИЦА

10 758 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. РОСИЦА

8 452.50 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - ЧИТАЛИЩЕ С. УЗОВО

14 700 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. ИЗВОРОВО

11 760.10 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. ИЗВОРОВО

11 760 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. ИЗВОРОВО

17 749.80 лв.

Нива

БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА - УЧИЛИЩЕ С. РОГОЗИНА

1 816.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2972 ОТ 1954 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. БАЛКАНЦИ
СЪС ЗАП. №РД-1152/2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
НА С. БАЛКАНЦИ

5 222.20лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №151 ОТ 1994Г. Е ОДОБРЕН КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН НА С.
КАЛИНА
СЪС ЗАПОВЕД №РД-1160/2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПЛАНА НА СТОПАНСКИ ДВОР НА С. КАЛИНА

16 456.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №151 ОТ 1994Г. Е ОДОБРЕН КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН НА С.
КАЛИНА
СЪС ЗАПОВЕД №РД-1160/2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПЛАНА НА СТОПАНСКИ ДВОР НА С. КАЛИНА

2 443.00 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

2 484.70 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

2 777.00 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

2 505.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-22/15.02.2010г. имота е деактуван.

2 121.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-21/15.02.2010г. имота е деактуван.

2 111.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-21/15.02.2010г. имота е деактуван.

2 071.70 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-21/15.02.2010г. имота е деактуван.

20 236.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО
СЪС ЗАПОВЕД №1191 ОТ 04.12.2009Г. И ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ГР.ГЕН. ТОШЕВО

33 971.60 лв.

Стадион

СЪС ЗАПОВЕД №1748 ОТ 1950 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КРАСЕН
СЪС ЗАП. №1176/25.11.2009Г. И ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПУП НА С. КРАСЕН

1 394.40 лв.

Терен

СЪС ЗАПОВЕД №1748 ОТ 1950 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КРАСЕН
СЪС ЗАП. №1176/25.11.2009Г. И ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПУП НА С. КРАСЕН

11 258.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №558 ОТ 1994Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРЕСЕЛЕНЦИ
СЪС ЗАП. №1305/17.12.2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА
С. ПРЕСЕЛЕНЦИ

5 843.70 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №558 ОТ 1994Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРЕСЕЛЕНЦИ
СЪС ЗАП. №1305/17.12.2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА
С. ПРЕСЕЛЕНЦИ

38 702.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №558 ОТ 1994Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРЕСЕЛЕНЦИ
СЪС ЗАП. №1305/17.12.2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА
С. ПРЕСЕЛЕНЦИ

294.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО
СЪС ЗАП. №013/07.01.2010Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА
ГР. ГЕН. ТОШЕВО
Със Заповед №452/20.05.2010г. и във връзка с договор за продажба
№133/01.06.2010г.. вп.под №161, т.IV, вх.рег.№1921/08.06.2010г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги

792.50 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО
СЪС ЗАП. №013/07.01.2010Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА
ГР. ГЕН. ТОШЕВО

41 547.50 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО
Със Заповед №589/30.06.2010г. и във връзка с договор за продажба
№173/06.07.2010г., вп.под №44, т.VI, вх.рег.№2404/05.07.2010г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги.

364.80 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №223 ОТ 1949Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ДЪБОВИК
СЪС ЗАП. №1159/17.11.2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА
С. ДЪБОВИК
Със Заповед №447/20.05.2010г. и във връзка с договор за продажба
№168/02.07.2010г., вп.под №101, т.I, вх.рег.№347/31.01.2011г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги

2 988 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН

2 948.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН

7 299.50 лв

необр.земя

1 284.80 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

1 135.40 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

1 195.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

1 155.40 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-25/24.03.2010г. имота е деактуван.

1 155.40 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

1 195.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-25/24.03.2010г. имота е деактуван

1 195.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

1 135.40 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

1 314.70 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-25/24.03.2010г. имота е деактуван

1 255 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

1 215.10 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО

1 255 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-25/24.03.2010г. имота е деактуван

1 245 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-25/24.03.2010г. имота е деактуван

1 255 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-25/24.03.2010г. имота е деактуван

1 255 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-25/24.03.2010г. имота е деактуван

1 513.90 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3338 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СЪРНЕНО
Със Заповед №РД-11-02-25/24.03.2010г. имота е деактуван

897.80 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1791 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КРАСЕН
СЪС ЗАПОВЕД №487/21.05.2007Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
НА С. КРАСЕН
Със Заповед №РД-11-02-50/17.08.2010г. на Обл.управител гр.Добрич е отписан
от актовите книги за държавна собственост.

939.60 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1791 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КРАСЕН
СЪС ЗАПОВЕД №487/21.05.2007Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
НА С. КРАСЕН
Със Заповед №РД-11-02-50/17.08.2010г. на Обл.управител гр.Добрич е отписан
имота на актовите книги на държавна собственост

1 195.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1791 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КРАСЕН
СЪС ЗАПОВЕД №487/21.05.2007Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
НА С. КРАСЕН
Със Заповед №РД-11-02-45/23.07.2010г. на Обл.управител, имотът е
деактуван.

2 191.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1791 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КРАСЕН
СЪС ЗАПОВЕД №487/21.05.2007Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
НА С. КРАСЕН
Със Заповед №РД-11-02-46/23.07.2010г. на обл.управител гр.Добрич е отписан
имота от актовите книги книги на държавна собственост.

5 313.30 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО
Със Заповед №307/12.04.2010г. и във връзка с Договор за продажба
№47/16.04.2010г., вп.под №76, т.III, вх.рег.№1284/20.04.2010г. по описа на
ГТРС, имотът - 1/2 ид.ч./235кв.м./ от УПИ №V-1964 в кв.98 по плана на
гр.Ген.Тошево е отписан от актовите книги.

2 988.00 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-43/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

2 848.60 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-43/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

2 988.00 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-43/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

2 988.00 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-43/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

2 768.90 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-72/09.09.2011г. на Обл.управител Добрич имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

2 948.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-43/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

3 266.90 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-43/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

27 808.30 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9251 ОТ 1952Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРЕСЕЛЕНЦИ
Със Заповед №ДжС-09-01-13/15.03.2013г., имота е отписан от актовите книги за
държавна собственост.

3 173.80 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП
Със Заповед №РД-11-02-40/11.06.2010г. на Обл.управител , имота е деактуван.

177.50 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.
АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ

843.80 лв

др.посевна
площ

3 309.50 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.
АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ

2 788.80 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2754/4911/22.02.1967г е деактуван със Заповед №РД-11-0272/09.09.2011г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 729.00 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2755/4912/22.02.1967г. е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 669.30 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2756/4913/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 689.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2757/4914/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 669.30 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2758/4915/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 669.30 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2759/4916/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 689.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2760/4917/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 629.40 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2761/4918/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 689.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2762/4919/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 629.40 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2763/4920/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 629.40 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2764/4921/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 669.30 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2765/4922/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 649.40 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Имотът по АДС №2766/4923/22.02.1967г.е деактуван със Заповед №РД-11-0242/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 589.60 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-42/24.06.2010г. на Обл.у-л Добрич, имота е отписан от
актовите книги за държавна собственост.

2 589.60 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-42/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич е отписан
имота от актовите книги за държавна собственост.

2 490.00 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-42/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич е отписан
имота от актовите книги за държавна собственост.

2 589.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-42/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич е отписан
имота от актовите книги за държавна собственост.

2 390.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3139 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЖИТЕН
Със Заповед №РД-11-02-42/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич е отписан
имота от актовите книги за държавна собственост.

2 151.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-44/24.06.2010г. на Обл.управител Добрич е отписан
имота от актовите книги за държавна собственост.

2 270.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-44/24.06.2010г. на Обл.управител гр.Добрич е отписан
имота от актовите книги за държавна собственост.

1 812.70 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-44/24.06.2010г. на Обл.управител гр.Добрич е отписан
имота от актовите книги за държавна собственост.

1 713.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-72/09.09.2011г. на Обл.управител гр.Добрич имота е
деактуван.

3 152.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9251 ОТ 1952Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРЕСЕЛЕНЦИ
СЪС ЗАПОВЕД №1031 ОТ 20.10.2006Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С.ПРЕСЕЛЕНЦИ

929.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №178 ОТ 1967г. Е ОДОБРЕН ПУП НА с. МАЛИНА
СЪС ЗАП. №1112/28.10.2009г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПУП НА с.МАЛИНА
С договор № 224/04.07.2016г. имота е продаден на ЕТ "Калоян Калчев-ЖикамаЯ" - гр.Добрич, представлявано от Калоян Живков Калчев.

2 818.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-41/24.06.2010г. на Обл. у-л на Добрич е отписан имота
от актовите книги за държ.собственост.

2 088.00 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-41/24.06.2010г. на Обл.у-л Добрич е отписан имота от
актовите книги за държавна собственост.

2 088.00 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-41/24.06.2010г. на Обл.у-л Добрич е отписан имота от
актовите книги за държавна собственост.

2 067.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Имотът по АДС №1366/9061/02.09.1976г. е деактуван със Заповед №РД-11-0272/09.09.2011г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 046.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Имотът по АДС №1367(9062)/02.09.1976г. е деактуван със Заповед №РД-11-0272/09.09.2011г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 046.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Имотът по АДС №1368(9063)/03.09.1976г. е деактуван със Заповед №РД-11-0272/09.09.2011г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 067.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Имотът по АДС №1369(9064)/03.09.1976г. е деактуван със Заповед №РД-11-0272/09.09.2011г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 067.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Имотът по АДС №1370(9065)/03.09.1976г. е деактуван със Заповед №РД-11-0272/09.09.2011г. на Обл.у-л гр.Добрич.

2 088.00 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-41/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич е отписан имота
от актовите книги за държ.собственост.

2 234.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-41/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич, имотът е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

2 463.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-41/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич, имотът е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

2 129.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-41/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич, имотът е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

2 088.00 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-41/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич, имотът е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

2 234.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Със Заповед №РД-11-02-41/24.06.2010г. на Обл.у-л гр.Добрич, имотът е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

2 088.00 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ГРАДИНИ
Имотът по АДС №1377(9072)/06.09.1976г. е деактуван със Заповед №РД-11-0272/09.09.2011г. на Обл.у-л гр.Добрич.

4 802.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1362 ОТ 1973Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СПАСОВО
Имотът е деактуван със Заповед №РД-11-02-48/23.07.2010г. на Обл.у-л
гр.Добрич.

5 011.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1362 ОТ 1973Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СПАСОВО
Имотът е деактуван със Заповед №РД-11-02-51/18.08.2010г. на Обл.у-л
гр.Добрич.

4 969.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1362 ОТ 1973Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СПАСОВО
Имотът е деактуван със Заповед №РД-11-02-47/23.07.2010г. на Обл.у-л
гр.Добрич.

224.50 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН.ТОШЕВО

3 507.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП
Със Заповед №РД-11-02-39/10.06.2010г. имота е деактуван от Областен
управител.

3 633.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП
Със Заповед №РД-11-02-39/10.06.2010г. имота е деактуван от Областен
управител.

2 827.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП
Със Заповед №РД-11-02-39/10.06.2010г. имота е деактуван от Областен
управител.

3 465.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП
Със Заповед №РД-11-02-39/10.06.2010г. имота е деактуван от Областен
управител.

3 397.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП
Със Заповед №РД-11-02-39/10.06.2010г. имота е деактуван от Областен
управител.

2 714.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. СНОП
Със Заповед №РД-11-02-39/10.06.2010г. имота е деактуван от Областен
управител.

2 610.00 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №3636 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЧЕРНООКОВО

1 014.60 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №178 ОТ 1967Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. МАЛИНА
СЪС ЗАП. №1112/28.10.2009Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПУП НА С. МАЛИНА

4 056.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №170 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕН. ТОШЕВО

6 500.50 лв.

Друга сграда

СЪС ЗАПОВЕД №170 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО

136.80 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2291 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КОНАРЕ
Със Заповед №569/22.06.2010г. и във връзка с Договор за продажба
№169/02.07.2010г. вп.под №70, т.VIII, вх.рег.№3053/12.08.2010г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги.

875.50 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2291 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КОНАРЕ
Със Заповед №569/22.06.2010г. и във връзка с Договор за продажба
№169/02.07.2010г. вп.под №70, т.VIII, вх.рег.№3053/12.08.2010г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги.

5 971.70 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №9251 ОТ 1952Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПРЕСЕЛЕНЦИ

2 704.00 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №7487 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. УЗОВО

2 758.90 лв

Стадион

375.80 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2291 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. КОНАРЕ

5147.10 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №11/1990г. Е ОДОБРЕН ПУП НА гр.Ген.Тошево
Със Заповед №РД-11-02-37/02.06.2010г. на Обл.управител гр.Добрич имота е
деактуван.
Със Заповед №519/08.06.2010г. и във връзка с Договор за продажба
№139/10.06.2010г. вп.под №191, т.IV, вх.рег.№1983/14.06.2010г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги.

2124.20 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА гр.Генерал Тошево

4588,50 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №713 ОТ 1989Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ЛЮЛЯКОВО,
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

4588.50 лв.

Друга сграда

Със Заповед №713/1989г. е одобрен ПУП на с.Люляково, община Генерал
Тошево, област Добрич.

1068.00 лв

Друга сграда

137337.20 лв.

Друга сграда

Имотът по АОС №3398/27,07,2010г.вп.под
№63,томVII,вх.рег.№2320/05.08.2010г. в СВ при КРС, е с идентификатор
83017.506.38.
Имотът включва следните подобекти:
1.Сграда 83017.506.38.1: ЗП 665кв.м., 1-ет.;
2.Сграда 83017.506.38.2: ЗП 58кв.м., 1-ет.;
3.Сграда 83017.506.38.3: ЗП 226кв.м., 2-ет.;
4.Сграда 83017.506.38.4: ЗП 102кв.м., 1-ет.;
5.Сграда 83017.506.38.5: ЗП 102кв.м., 1-ет.;
гр.Шабла, общ.Шабла, обл.Добрич, по кадастралната карта и кадастр.регистри,
одобрени със Заповед №РД-18-15/29.03.2006г. на изпълнителния директор на
АГКК
Последно изменение със Заповед №КД-14-08-1039/26.08.2008г. на Началника
на СГКК-Добрич.
Адрес на поземления имот: гр.Шабла, п.к. 9680
Забележка: Данните са от скица на ПИ №17273/22.10.2010г. издадена от СГКК
гр.Добрич.
СЪС Заповед №РД-11-02-52/20.08.2010г. на Обл.упр-л гр.Добрич имотът е
деактуван
Със Заповед №728/01,09,2010г. и във връзка с договор за продажба
№205/02.09.2010г. вп.под №28, т.IX, вх.рег.№3446/07.09.2010г. при ГТРС,
имотът е отписан от актовите книги

6699.40лв.

Дворно място

20575.50 лв.

Дворно място

2 035.80 лв

др.посевна
площ

Скица №К00101/16.06.2010г. по КВС на землище с.Сноп, ЕКАТТЕ 67756,
община Генерал Тошево, област Добрич.

16 605.30 лв

Нива

Скица №Ф00358/29.09.2010г. по КВС на землище с.Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
община Генерал Тошево, област Добрич.

4451.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕН. ТОШЕВО

5611.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕН. ТОШЕВО

58.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №4376 ОТ 1949Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С. ПЧЕЛАРОВО

7786.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА КВ.ПАСТИР

1357.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА КВ.ПАСТИР

1809.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА КВ.ПАСТИР

2623.90 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА КВ.ПАСТИР

2522.10 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА КВ.ПАСТИР
С договор №369/27.12.2011г. имота е продаден на Илия Николов Димов и Димо
Николов Димов.

3234.70 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА КВ.ПАСТИР

3002.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА КВ.ПАСТИР

6214.80 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА КВ.ПАСТИР

1496.40 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО

83.50 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №1362 ОТ 1973Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.СПАСОВО.
СЪС ЗАПОВЕД № 068/02.02.2011Г НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО РЕГУЛАЦИОННО ИЗМЕНЕНИЕ НА
С.СПАСОВО, КВ.70.

2337.80 лв.

Застроено
дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №2521 ОТ 1977Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО
/СВЕТЛИК/;
2.СЪС ЗАПОВЕД № 645/26.07.2010Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ
НА ПУП НА С.КЪПИНОВО/СВЕТЛИК/ ,КВ.10;
3.ИМОТЪТ Е ЗАКУПЕН ОТ РПК "НАРКООП" ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ЕИК
000833394, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО, УЛ."ТРЕТИ МАРТ" №3.
4.Собствеността върху недвижимия имот е придобита с Решение
№9/29.07.2010г. на ОбС гр.Ген.Тошево.

2296.80 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №555 ОТ 1949Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ВАСИЛЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №94 ОТ 09.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С.ВАСИЛЕВО, КВ.4

2088.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №555 ОТ 1949Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ВАСИЛЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №94 ОТ 09.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С.ВАСИЛЕВО, КВ.4

2140.20 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №555 ОТ 1949Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ВАСИЛЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №94 ОТ 09.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С.ВАСИЛЕВО, КВ.4

1963.40 лв

Застроено
дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №555 ОТ 1949Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ВАСИЛЕВО;
2..СЪС ЗАПОВЕД №94 ОТ 09.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С.ВАСИЛЕВО, КВ.4

2255.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №555 ОТ 1949Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ВАСИЛЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №94 ОТ 09.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С.ВАСИЛЕВО, КВ.4

2119.30 лв

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №555 ОТ 1949Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ВАСИЛЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №94 ОТ 09.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С.ВАСИЛЕВО, КВ.4

2353.20 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №555 ОТ 1949Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ВАСИЛЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №94 ОТ 09.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С.ВАСИЛЕВО, КВ.4

149.60 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО.

355.00 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.
АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ

1566.00 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.
АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ

229.70 лв

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.
АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ

5533.20 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №2521 ОТ 1977Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО
/СВЕТЛИК/;

26 455.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №2521 ОТ 1977Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО
/СВЕТЛИК/;
2.По-късно съставен АОС №3433/14.03.2011г., вп.под №159, т.II,
вх.рег.№999/14.03.2011г.

11 818.10 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №2521 ОТ 1977Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО
/СВЕТЛИК/;

5220.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №2521 ОТ 1977Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО
/СВЕТЛИК/;

26 267.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №2521 ОТ 1977Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО
/СВЕТЛИК/;

11 170.80 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №2521 ОТ 1977Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО
/СВЕТЛИК/;

22 720.20 лв.

Застроено
дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №377 ОТ 1952Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ПИСАРОВО;

396.10 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №190 ОТ 09.03.2011Г. . Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО , КВ.64.

93 133.90 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №891 ОТ 02.09.2008Г. Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО . ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000157 С ПЛОЩ 42 385 КВ.М
ПО АОС №1206/20.09.2004Г. ПРИДОБИВА НОВ ИДЕНТИФИКАТОР- УПИ ІІ2235 В КВ.158 ПО ПЛАНА НА ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
3.СЪС ЗАПОВЕД №075 ОТ 08.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ,ОБХВАЩАЩО УПИ ІІ-2235 В
КВ.158, ПРИ КОЕТО СЕ ОБРАЗУВАТ ДВА НОВИ ИМОТА С НОВИ
ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПЛОЩИ, КАКТО СЛЕДВА :
УПИ №ІХ-2235 С ПЛОЩ 12 168КВ.М И УПИ№ VІІІ-2235 С ПЛОЩ 29
747КВ.М.
4.ЗА УПИ №ІХ-2235 С ПЛОЩ 12 168КВ.М Е СЪСТАВЕН АОС№
3437/30.03.2011Г.
С договор №140/02.05.2017г имотът е продаден на "Еко Булстандарт" ЕООД,
представлявано от Арутюн Мишаевич Овсепян.

227 683.50 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №891 ОТ 02.09.2008Г. Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО . ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000157 С ПЛОЩ 42 385 КВ.М
ПО АОС №1206/20.09.2004Г. ПРИДОБИВА НОВ ИДЕНТИФИКАТОР- УПИ ІІ2235 В КВ.158 ПО ПЛАНА НА ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
3.СЪС ЗАПОВЕД №075 ОТ 08.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ,ОБХВАЩАЩО УПИ ІІ-2235 В
КВ.158, ПРИ КОЕТО СЕ ОБРАЗУВАТ ДВА НОВИ ИМОТА С НОВИ
ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПЛОЩИ, КАКТО СЛЕДВА :
УПИ №ІХ-2235 С ПЛОЩ 12 168КВ.М И УПИ№ VІІІ-2235 С ПЛОЩ 29
747КВ.М.
4.ЗА УПИ №VІІІ-2235 С ПЛОЩ 29 747КВ.М Е СЪСТАВЕН АОС№
3438/30.03.2011Г.
5.С договор №279/15.7.2013г., имота е продаден на "Евро Логистик център"
ООД - гр.Варна, представлявано от Арутюн Мишаевич Овсепян от гр.Варна, по
реда на ЗОС.

235 360.50 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №891 ОТ 02.09.2008Г. Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО . ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000154 С ПЛОЩ 70 000 КВ.М
ПО АОС №270/12.04.2000Г. ПРИДОБИВА НОВ ИДЕНТИФИКАТОР- УПИ І2234 В КВ.158 ПО ПЛАНА НА ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
3.СЪС ЗАПОВЕД №075 ОТ 08.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО , ОБХВАЩАЩО УПИ І-2234 В
КВ.158, ПРИ КОЕТО СЕ ОБРАЗУВАТ ТРИ НОВИ ИМОТИ С НОВИ
ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПЛОЩИ, КАКТО СЛЕДВА :
УПИ №VІ-2234 С ПЛОЩ 23 425КВ.М., УПИ№ VІІ-2234 С ПЛОЩ 30 750КВ.М. И
УПИ№Х-2234 С ПЛОЩ 8 524КВ.М.
4.ЗА УПИ №VІІ-2234 С ПЛОЩ 30 750КВ.М Е СЪСТАВЕН АОС№
3439/30.03.2011Г.
5.С договор №278/15.7.2013г., имота е продаден на "Евро Логистик център"
ООД - гр.Варна, представлявано от Арутюн Мишаевич Овсепян от гр.Варна, по
реда на ЗОС.

179 294.90 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №891 ОТ 02.09.2008Г. Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО . ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000154 С ПЛОЩ 70 000 КВ.М
ПО АОС №270/12.04.2000Г. ПРИДОБИВА НОВ ИДЕНТИФИКАТОР- УПИ І2234 В КВ.158 ПО ПЛАНА НА ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
3.СЪС ЗАПОВЕД №075 ОТ 08.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО , ОБХВАЩАЩО УПИ І-2234 В
КВ.158, ПРИ КОЕТО СЕ ОБРАЗУВАТ ТРИ НОВИ ИМОТИ С НОВИ
ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПЛОЩИ, КАКТО СЛЕДВА :
УПИ №VІ-2234 С ПЛОЩ 23 425КВ.М., УПИ№ VІІ-2234 С ПЛОЩ 30 750КВ.М. И
УПИ№Х-2234 С ПЛОЩ 8 524КВ.М.
4.ЗА УПИ №VІ-2234 С ПЛОЩ 23 425КВ.М Е СЪСТАВЕН АОС №
3440/30.03.2011Г.
5..С договор №276/15.7.2013г., имота е продаден на "Евро Логистик център"
ООД - гр.Варна, представлявано от Арутюн Мишаевич Овсепян от гр.Варна, по
реда на ЗОС.

65 242.70 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО;
2.СЪС ЗАПОВЕД №891 ОТ 02.09.2008Г. Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП
НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО . ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000154 С ПЛОЩ 70 000 КВ.М
ПО АОС №270/12.04.2000Г. ПРИДОБИВА НОВ ИДЕНТИФИКАТОР- УПИ І2234 В КВ.158 ПО ПЛАНА НА ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
3.СЪС ЗАПОВЕД №075 ОТ 08.02.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО , ОБХВАЩАЩО УПИ І-2234 В
КВ.158, ПРИ КОЕТО СЕ ОБРАЗУВАТ ТРИ НОВИ ИМОТИ С НОВИ
ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПЛОЩИ, КАКТО СЛЕДВА :
УПИ №VІ-2234 С ПЛОЩ 23 425КВ.М., УПИ№ VІІ-2234 С ПЛОЩ 30 750КВ.М. И
УПИ№Х-2234 С ПЛОЩ 8 524КВ.М.
4.ЗА УПИ №Х-2234 С ПЛОЩ 8 524КВ.М Е СЪСТАВЕН АОС №
3441/30.03.2011Г.

4 900.70 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО;

25 512.50 лв.

Нежилищна
сграда

1.СЪС ЗАПОВЕД №614 ОТ 2002Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ПЕТЛЕШКОВО;
2.С РЕШЕНИЕ №03-9/31.03.2011Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО ИМОТЪТ ПО АПОС №307/25.05.2000г., вп. под №3, том VІІІ, вх.рег.
№3343/24.07.2006г. в СВ при ГТРС, е обявен за частна общинска собственост,
въз основа на което е издадена Заповед №327/14.04.2011г. от Кмета на
Община Генерал Тошево. Двуетажната сграда по АПОС №307 и едноетажната
сграда по АПОС №308, и двете находящи се в УПИ №ІV, кв.1 по ПУП на
с.Петлешково, са бивши училищни сгради на закритото ОУ "Н.Й.Вапцаров".

14 899.10 лв.

Нежилищна
сграда

1.СЪС ЗАПОВЕД №614 ОТ 2002Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ПЕТЛЕШКОВО;
2.С РЕШЕНИЕ №03-9/31.03.2011Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО ИМОТЪТ ПО АПОС №308/25.05.2000г., вп. под №2, том VІІІ, вх.рег.
№3342/24.06.2006г. в СВ при ГТРС, е обявен за частна общинска собственост,
въз основа на което е издадена Заповед №327/14.04.2011г. от Кмета на
Община Генерал Тошево. Двуетажната сграда по АПОС №307 и едноетажната
сграда по АПОС №308, и двете находящи се в УПИ №ІV, кв.1 по ПУП на
с.Петлешково, са бивши училищни сгради на закритото ОУ "Н.Й.Вапцаров".
С договор №386/11.10.2017г. имота е продаден на "Аграрен научноиндустриален парк Добруджа" ЕАД, гр.София.

176.60 лв

Сметище

Скица №Ф00068/15.03.2011г. по КВС на землище с.Люляково, ЕКАТТЕ 44714,
община Генерал Тошево, област Добрич.
Имотът е образуван от имот №000057.

3 885.30 лв

Сметище

Скица №Ф00067/15.03.2011г. по КВС на землище с.Люляково, ЕКАТТЕ 44714,
община Генерал Тошево, област Добрич.
Имотът е образуван от имот №000057.

77.22 лв.

Пасище, мера

По-късно съставени АОС:
1.АОС №3509/06.12.2011г.вп.под №4, т.X, вх.рег.№4238/08.12.2011г.
2.АОС №3557/15.11.2012г.вп.под №200, т.IX, вх.рег.№4409/16.11.2012г.

19811,70лв.

Пасище, мера

7118.20 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕН. ТОШЕВО
СЪС ЗАПОВЕД №355/19.04.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ
НА ПУП В КВ.110, КАТО ОТ УПИ Х-КОМПЛ.ЖИЛ.СТР. СЕ ОБРАЗУВАТ НОВИ
УПИ ХІІ, №ХІІІ И №ХІV - ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ ПАРЦЕЛИ.

5051.60 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕН. ТОШЕВО
СЪС ЗАПОВЕД №355/19.04.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ
НА ПУП В КВ.110, КАТО ОТ УПИ Х-КОМПЛ.ЖИЛ.СТР. СЕ ОБРАЗУВАТ НОВИ
УПИ ХІІ, №ХІІІ И №ХІV - ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ ПАРЦЕЛИ.

3214.70 лв.

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕН. ТОШЕВО
СЪС ЗАПОВЕД №355/19.04.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ
НА ПУП В КВ.110, КАТО ОТ УПИ Х-КОМПЛ.ЖИЛ.СТР. СЕ ОБРАЗУВАТ НОВИ
УПИ ХІІ, №ХІІІ И №ХІV - ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩНИ ПАРЦЕЛИ.

7369.80 лв

Дворно място

1. Със Заповед №551/1990г. е одобрен ПУП на с.Кардам, община Генерал
Тошево, област Добрич.
2. Със Заповед №354/19.04.2011г. на Кмета на Община Генерал Тошево е
одобрено частично регулационно изменение в кв.74.

28 041.80 лв

Дворно място

313.20 лв.

Дворно място

ПУП на с.Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич, е одобрен със Зап.
№218/1964г.
Със Заповед №762/1996г. на Кмета на Община Генерал Тошево е одобрено
частично регулационно изменение в кв.21 и кв.22.
Със Заповед №348/18.04.2011г. на Кмета на Община Генерал Тошево е
одобрено частично регулационно изменение в кв.21А.
ПУП на с.Къпиново (Светлик), община Генерал Тошево, област Добрич, е
одобрен със Зап. №2521/1977г.

275.10 лв.

др.посевна
площ

Скица №К00166/16.02.2011г. по КВС на землище с.Сноп, ЕКАТТЕ 67756,
община Генерал Тошево, област Добрич.

501.02 лв.

др.посевна
площ

Скица №К00078/16.02.2011г. по КВС на землище с.Преселенци, ЕКАТТЕ 58181,
община Генерал Тошево, област Добрич.

304.29 лв.

др.посевна
площ

Скица №К00078/09.03.2011г. по КВС на землище с.Преселенци, ЕКАТТЕ 58181,
община Генерал Тошево, област Добрич.

906.34 лв.

др.посевна
площ

Скица №К00063/16.02.2011г. по КВС на землище с.Малина, ЕКАТТЕ 46351,
община Генерал Тошево, област Добрич.

255.76 лв.

др.посевна
площ

Скица №К00017/16.02.2011г. по КВС на землище с.Узово, ЕКАТТЕ 75068,
община Генерал Тошево, област Добрич.

1174.05 лв.

др.посевна
площ

Скица №К00389/16.02.2011г. по КВС на землище с.Пчеларово, ЕКАТТЕ 58832,
община Генерал Тошево, област Добрич.

641.71 лв.

др.посевна
площ

Скица №Ф00414/07.04.2011г. по КВС на землище с.Пчеларово, ЕКАТТЕ 58832,
община Генерал Тошево, област Добрич.
По-късно съставен АОС №3517/16.01.2012г. вп.под №41, том I,
вх.рег.№141/17.01.2012г.

379.35 лв.

др.посевна
площ

Скица №Ф00417/07.04.2011г. по КВС на землище с.Пчеларово, ЕКАТТЕ 58832,
община Генерал Тошево, област Добрич.
По-късно съставен АОС №3484/26.08.2011г. вп.под №30, том VII,
вх.рег.№2931/31.08.2011г.

754.64 лв.

др.посевна
площ

Скица №Ф00420/07.04.2011г. по КВС на землище с.Пчеларово, ЕКАТТЕ 58832,
община Генерал Тошево, област Добрич.
По-късно съставен АОС №3483/26.08.2011г. вп.под №31, том VII,
вх.рег.№2932/31.08.2011г.

270,60лв.

Нива

56,96лв.

Нива

633,09лв.

Нива

633,09лв.

Нива

1 670.40лв

Дворно място

184,94лв.

необр.земя

1 503.40 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №9251 ОТ 1952Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА
С.ПРЕСЕЛЕНЦИ.
2.Със Заповед №РД-11-02-61/04.08.2011г. имота е деактуван.

1 607.80 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №9251 ОТ 1952Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА
С.ПРЕСЕЛЕНЦИ.
2.Със Заповед №РД-11-02-61/04.08.2011г. имота е деактуван.

3 591.40 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №5742 ОТ 1950Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ИЗВОРОВО
(Д.ИЗВОР).
2.Със Заповед №РД-11-02-60/04.08.2011г. имота е деактуван.

568.80 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №2291 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КОНАРЕ.

102.60 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №1362 ОТ 1973Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.СПАСОВО.

1693.62 лв.

др.селскост.тери - Скица №К00282/22.07.2011г. по КВС на землище гр.Генерал Тошево, ЕКАТТЕ
тория
14711, община Генерал Тошево, област Добрич.
- В ИМОТ №000232 Е ИЗГРАДЕНА ВОДОНАПОРНА КУЛА.

Със Заповед №9251/1952г. е одобрен ПУП на с.Преселенци.
Със Заповед №РД-11-02-61/04.08.2011г. имота е деактуван.

527.55 лв.

др.селскост.тери - Скица №К00283/22.07.2011г. по КВС на землище гр.Генерал Тошево, ЕКАТТЕ
тория
14711, община Генерал Тошево, област Добрич.
- В ИМОТ №000233 Е ИЗГРАДЕНА ВОДОНАПОРНА КУЛА.

162.12 лв.

др.посевна
площ

Скица №К00460/24.08.2011г. по КВС на землище с.Пчеларово, ЕКАТТЕ 58832,
община Генерал Тошево, област Добрич.
ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №001722.

45.47 лв.

др.посевна
площ

Скица №К00461/24.08.2011г. по КВС на землище с.Пчеларово, ЕКАТТЕ 58832,
община Генерал Тошево, област Добрич.
ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №001721.

1278.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-71/07.09.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за недвижими имоти държавна собственост.

1656.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-71/07.09.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за недвижими имоти държавна собственост.

1440.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-71/07.09.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за недвижими имоти държавна собственост.

1404.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-71/07.09.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за недвижими имоти държавна собственост.

1148.40 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-71/07.09.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за недвижими имоти държавна собственост.

5554.10 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №555 ОТ 1949Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ВАСИЛЕВО.
2.СЪС ЗАПОВЕД №727/29.07.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА С.ВАСИЛЕВО, СЪГЛАСНО КОЯТО СЕ
ОБЕДИНЯВАТ УПИ ІV-НАРОДЕН СЪВЕТ (КМЕТСТВО) С ПЛОЩ 2070КВ.М,
УПИ І-КУЛТУРЕН ДОМ (ЧИТАЛИЩЕ) С ПЛОЩ 2 950КВ.М, И СЕ ЗАЛИЧАВА
НЕРЕАЛИЗИРАНА УЛИЦА ОТ ОК 33 ДО ОК 92, В ЕДИН УПИ №ХІ-172 В КВ.35,
С ОБЩА ПЛОЩ 7 680КВ.М, ОТ КОИТО СЕ ОТРЕЖДАТ 400КВ.М ЗА
ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ.

5520.10 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №551 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КАРДАМ.
2. СЪС ЗАПОВЕД №889/16.09.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ В КВ.36 НА ПУП НА С.КАРДАМ, КАТО Е ИЗМЕСТЕНА
ПАРЦЕЛНАТА ГРАНИЦА МЕЖДУ УПИ №ІІ-390 И №ІІІ-390 И
НОВООБРАЗУВАНИТЕ УПИ Х-390 (СТАР ІІ-390 - АОС №631/2002Г.) И №ХІ-390
(СТАР ІІІ-390 - АОС №74/1997Г.) СТАВАТ С ПЛОЩИ СЪОТВЕТНО ОТ 1075 И
2030КВ.М, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНАТА СКИЦА.

890.10 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕН.ТОШЕВО.
2.СЪС ЗАПОВЕД №892/16.09.2011Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ В КВ.44 ПО ПУП НА ГЕН.ТОШЕВО, СЪГЛАСНО КОЯТО СЕ
ОБЕДИНЯВАТ УПИ ІІІ-1465 И V-1465 В ЕДИН ОБЩ, КАТО
НОВООБРАЗУВАНИЯТ УПИ VІІ-2242, С ПЛОЩ ОТ 2290КВ.М, ВКЛЮЧВАЩ НОВ
ИМОТ С ПЛ.№2242 С ПЛОЩ 2175КВ.М, СОБСТВЕНОСТ НА "ХАМБО" ЕООД, И
ПРИДАВАЩО СЕ 115КВ.М ОБЩИНСКО ПРАЗНО ДВОРНО, СЪГЛАСНО
ПРИЛОЖЕНАТА СКИЦА.

159.60 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО,
ОБЩИНА ГЕН.ТОШЕВО.

13209.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕН.ТОШЕВО.

5270.11 лв.

Пасище, мера

- Скица №К00308/01.11.2011г. по КВС на землище с.Спасово, ЕКАТТЕ 68196,
община Генерал Тошево, област Добрич.
- Имотът е образуван от ПИ №057015 в землище с.Спасово, ЕКАТТЕ 68196,
община Генерал Тошево, област Добрич.

1962.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-94/28.11.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

1440.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-94/28.11.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна сосбственост.

1422.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-94/28.11.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна сосбственост.

1476.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-94/28.11.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна сосбственост.

1386.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-94/28.11.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна сосбственост.

1440.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-94/28.11.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна сосбственост.

2142.00 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №6239 ОТ 1954Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КЪПИНОВО.
2.Със Заповед №РД-11-02-94/28.11.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна сосбственост.

26295.80 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №551 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.КАРДАМ.
2.Със Заповед №РД-11-02-98/07.12.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

1456.89 лв.

Нива

Скица №К00183/03.11.2011г. по КВС на землище с.Василево, ЕКАТТЕ 10183,
община Генерал Тошево, област Добрич.
ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №016001

685.84 лв.

Нива

Скица №К00320/03.11.2011г. по КВС на землище с.Росица, ЕКАТТЕ 63094,
община Генерал Тошево, област Добрич.
ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №000109.

411.13 лв.

Нива

Скица №К00175/03.11.2011г. по КВС на землище с.Чернооково, ЕКАТТЕ 81219,
община Генерал Тошево, област Добрич.
ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №036011.

2965.00 лв

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.СНОП.
2.Със Заповед №РД-11-02-97/07.12.2011г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

3214.80 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №5292 ОТ 1953Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.СНОП.

181.91 лв.

др.селскост.тери - Скица №000097/18.11.2011г. по КВС на землище с.Огражден, ЕКАТТЕ 53391,
тория
община Генерал Тошево, област Добрич.
- Имотът е образуван от имот №000068 в землище с.Огражден, ЕКАТТЕ
53391, община Генерал Тошево, област Добрич.
- Решение № 08-4/ 21.09.2011г. на Общ. съвет гр. Генерал Тошево за
промяна НТП.
- Констативен Протокол №9/08.11.2011г. на ОСЗ-Генерал Тошево за изменение
НТП.
- По-късно съставен АОС №3557/15.11.2012г., вп.под №200, том IX,
вх.рег.№4409/16.11.2012г.

35.64 лв.

необр.земя

- Скица №К00085/02.12.2011г. по КВС на землище с.Средина, ЕКАТТЕ 68326,
община Генерал Тошево, област Добрич.

67.24лв.

Сметище

- Номер и дата на съставени по-рано актове: АОС № 3447/21.04.2011г,вп. под
№ 84,т.ІV, вх.рег.№ 1804/17.05.2011г.
- Имотът е образуван от имот №000057.
- Скица №К00116/13.12.2011г. по КВС на землище с.Люляково, ЕКАТТЕ 44714,
община Генерал Тошево, област Добрич.

1563.13лв.

Сметище

- Номер и дата на съставени по-рано актове: АОС № 3448/21.04.2011г,вп. под
№ 83,т.ІV, вх.рег.№ 1803/17.05.2011г.
- Имотът е образуван от имот №000057.
- Скица №К00117/13.12.2011г. по КВС на землище с.Люляково, ЕКАТТЕ 44714,
община Генерал Тошево, област Добрич.

2565.84 лв.

Нива

Скица №000100/20.12.2011г. по КВС на землище с.Вичово, ЕКАТТЕ 11329,
община Генерал Тошево, област Добрич.
ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №012023, ЗА КОЙТО НЯМА СЪСТАВЕН
АОС.
ИМОТ №012023 Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №012020/
АОС№2905/19.08.2008г./

33.13 лв.

др.посевна
площ

Скица №К00506/11.01.2012г. по КВС на землище с.Пчеларово,
ЕКАТТЕ 58832, община Генерал Тошево, област Добрич.
ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №000174.

1516.20 лв.

Дворно място

1. КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ, ОДОБРЕНИ
СЪС ЗАПОВЕД №РД-18-54/01.04.2008Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГКК.

592.80 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА
С.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ.

433.20 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №2629 ОТ 1951Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА
С.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ.

814.30 лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД №7486 ОТ 1959Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА С.ГРАДИНИ.
2.СЪС ЗАПОВЕД №183 ОТ 25.02.2012Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО РЕГУЛАЦИОННО ИЗМЕНЕНИЕ В КВ.16
НА ПУП НА С.ГРАДИНИ.

3 112.80лв

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД № 177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО
2.Със Заповед №РД-11-02-12/06.03.2012г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

13 854.80 лв.

Дворно място

1.Със Заповед №177/1990г. е одобрен ПУП на гр.Ген.Тошево
2.Със Заповед №170/22.02.2012г. е одобрено частично изменение на ПУППромишлена зона ге.Ген.Тошево

3240.80лв

Дворно място

1.Със Заповед № 423 / 09.05.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.64 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

6 100.40лв

Дворно място

1.Със Заповед № 423 / 09.05.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.64 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

5985.60лв.

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.

416.19 лв.

Полска култура

Скица №К00128/01.06.2012г. по КВС на землище с.Малина, ЕКАТТЕ 46351,
общ. Ген. Тошево.
Имотът е образуван от имот №011006.
Протоколно Решение №1/26.08.2008г. за определяне на имотите по чл.19 от
ЗСПЗЗ.

310.82 лв.

необр.земя

1.СКИЦА №К000037/12.06.2012Г. ПО КВС на землище с.Градини,
ЕКАТТЕ17511, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,ОБЛ.ДОБРИЧ
2.ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ

2484.70лв.

Дворно място

1.Със Заповед № 531/15.06.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.27 по ПУП на с.Люляково.

1252.80лв.

Дворно място

1.Със Заповед № 531/15.06.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.27 по ПУП на с.Люляково.

1461.60лв.

Дворно място

1.Със Заповед № 531/15.06.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.27 по ПУП на с.Люляково.

1691.30лв.

Дворно място

1.Със Заповед № 531/15.06.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.27 по ПУП на с.Люляково.

7 594.20лв.

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.
2.В ИМОТА ИМА ПОСТРОЕНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА - ЖИЛИЩЕН БЛОК, 4
БР. АПАРТАМЕНТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ПРИДОБИТИ ОТ ОБЩИНАТА
ВЕДНО С ОПС ВЪРХУ ПАРЦЕЛА. СДЕЛКИТЕ СА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ
ПЕРИОДА 1991-2000Г.

2 736.00лв.

Дворно място

Със Заповед №268/18.03.2013г. на Кмета на Общината, в изпълнение на
Решение №2-11/26.02.2013г. на ОбС гр.Ген.Тошево, имотът е отписан от
Регистъра за Общинска собственост.

2 747.40лв.

Дворно място

Със Заповед №268/18.03.2013г. на Кмета на Общината, в изпълнение на
Решение №2-11/26.02.2013г. на ОбС гр.Ген.Тошево, имотът е отписан от
Регистъра за Общинска собственост.

8283.79 лв.

Полска култура

Имотът е образуван от имот №013001.

3256.75 лв.

Полска култура

Имотът е образуван от имот №013001.

49 732.10лв

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД № 177 ОТ 1990Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР.ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО
2.СЪС ЗАПОВЕД №592 ОТ 09.07.2012Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА КВ.12 ПО ПУП ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.

71 132.40лв.

Дворно място

1.СЪС ЗАПОВЕД № 180 ОТ 1995Г. Е ОДОБРЕН ПЛАНА НА ПРОМИШЛЕНА
ЗОНА НА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
2.СЪС ЗАПОВЕД №682 ОТ 2008Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ
НА ПЛАНА НА ПЗ ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
3.СЪГЛАСНО ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА ОТ 26.06.2012Г. И ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА
ОТ 06.07.2012Г. ИМОТЪТ С КАД.№2224 ПО ПЛАНА НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОПИСАН В АОС
№2902/28.07.2008г,вп.под№115,т.VІІ,вх. Рег.№4475 от 01.08.2008г. в СВ при
ГТРС, е разделен на два поземлени имота, като единият е с кад.№2224 с площ
12 296кв.м и се намира в строителните граници - Промишлена зона на
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, А ВТОРИЯТ Е С КАД.№268002 С ПЛОЩ 31.691 ДКА,
НТП "ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН", ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО С ЕКАТТЕ 14711 (СКИЦА №Ф00645/06.07.2012Г.).

6 289.10лв.

Терен

1. ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №000268.
2. СЪГЛАСНО ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА ОТ 26.06.2012Г. И ПРОЕКТ ЗА
ДЕЛБА ОТ 06.07.2012Г. ИМОТЪТ С КАД.№2224 ПО ПЛАНА НА ПРОМИШЛЕНА
ЗОНА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОПИСАН В АОС
№2902/28.07.2008г,вп.под№115,т.VІІ,вх. Рег.№4475 от 01.08.2008г. в СВ при
ГТРС, е разделен на два поземлени имота, като единият е с кад.№2224 с площ
12 296кв.м и се намира в строителните граници - Промишлена зона на
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, А ВТОРИЯТ Е С КАД.№268002 С ПЛОЩ 31.691 ДКА,
НТП "ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН", ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО С ЕКАТТЕ 14711 (СКИЦА №Ф00645/06.07.2012Г.).
3. ИМОТЪТ С КАД.№268002 СЕ ПОЛЗА КАТО ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ - НИВА.

2 560.30 /две
Дворно място
хиляди
петстотин и
шестдесет
лева и
тридесет ст./
2 540.20 /две
Дворно място
хиляди
петстотин и
четиридесет
лева и
двадесет ст./
745.90
Дворно място
/седемстотин
четиридесет и
пет лева и

Със Заповед №РД-11-02-61/08.10.2012г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

Със Заповед №РД-11-02-61/08.10.2012г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

Със Заповед №РД-11-02-61/08.10.2012г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

3 716.20 /три
Дворно място
хиляди
седемстотин и
шестнадесет
лева и
двадесет ст./

Със Заповед №РД-11-02-62/08.10.2012г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

3 716.20 /три
Дворно място
хиляди
седемстотин и
шестнадесет
лева и
двадесет ст./

Със Заповед №РД-11-02-62/08.10.2012г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

3 318.00 /три
Дворно място
хиляди триста
и осемнадесет
лева /

Със Заповед №РД-11-02-62/08.10.2012г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

3 773.00 /три
Дворно място
хиляди
седемстотин
седемдесет и
три лева/
3 333.70 /три
необр.земя
хиляди триста
тридесет и три
лева и
седемдесет ст./

Със Заповед №РД-11-02-62/08.10.2012г. на Обл.управител гр.Добрич, имота е
отписан от актовите книги за държавна собственост.

5 117.00 /пет
хиляди сто и
седемнадесет
лева/

Дворно място

232.60 /двеста Нива
тридесет и два
лева и
шестдесет ст./

11.1 ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №021012

166.20 /сто
шестдесет и
шест лева и
двадесет ст./

Нива

11.1 ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №143001

500.20
/петстотин
лева и
двадесет ст./

Нива

11.1 ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №101055

2 415.01/две
хиляди
четиристотин
и петнадесет
лева и една
ст./

др.селскост.тери Скица №000138/12.06.2012г. по КВС на землище с.Огражден, ЕКАТТЕ 53391,
тория
община Генерал Тошево, област Добрич.

3 268.00 /три
Дворно място
хиляди двеста
шестдесет и
осем лева/

3 009.00 /три
хиляди и
девет/лева

Дворно място

14 336.20
Дворно място
лв./четиринаде
сет хиляди
триста
тридесет и
шест лева и
двадесет ст./
2 558.80
Дворно място
лв./две
хиляди
петстотин
петдесет и
осем лева и
осемдесет ст./

1.Със Заповед № 579 / 04.07.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.76 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

2 768.30
Дворно място
лв./две
хиляди
седемстотин
шестдесет и
осем лева и
тридесет ст./
14 018.00
Дворно място
лв./четиринаде
сет хиляди и
осемнадесет
лева/

1.Със Заповед № 579 / 04.07.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.76 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

3 860.70
Дворно място
лв./три
хиляди
осемстотин
шестдесет
лева и
седемдесет ст./

1.Със Заповед № 580 / 04.07.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.77 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

3 676.50
лв./три
хиляди
шестстотин
седемдесет и
шест лева и
петдесет ст./

Дворно място

1.Със Заповед № 580 / 04.07.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.77 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

5 237.40
Дворно място
лв./пет
хиляди двеста
тридесет и
седем лева и
четиридесет
ст./

1.Със Заповед № 578 / 04.07.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.73 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

1.Със Заповед № 579 / 04.07.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.76 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.
С договор № 421/18.10.2016г. имота е продаден на Десислава Тодорова
Костадинова от гр.Генерал Тошево.

1.Със Заповед № 580 / 04.07.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.76 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

4 713.70 лв./
Дворно място
четири хиляди
седемстотин
и тринадесет
лева и
седемдесет ст./

1.Със Заповед № 578 / 04.07.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.73 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

16 967.80 лв./ Дворно място
шестнадесет
хиляди
деветстотин
шестдесет и
седем лева и
осемдесет ст./

1.Със Заповед № 578 / 04.07.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.73 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

5788.60лв.

Застроено
дворно място

1. Със Заповед № 941/30.10.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.2 по ПУП на с.Красен.
2. Дървени сглобяеми къщи са едноетажни, всяка със ЗП 44.33кв.м. и се
състои от две спални, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор,
тераса.

2 679.00/две
хиляди
шестстотин
седемдесет и
девет/лв.

Дворно място

1. Със Заповед № 941/30.10.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.2 по ПУП на с.Красен.

5 141.40/пет
Дворно място
хиляди сто
четиридесет и
един лев и
четиридесет
ст./лв.
11
Нива
760.70/единаде
сет хиляди
седемстотин и
шестдесет
лева и
седемдесет ст./

1. Със Заповед № 941/30.10.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.2 по ПУП на с.Красен.

9990.00/девет Застроено
хиляди
дворно място
деветстотин и
деветдесет /лв.

1. Със Заповед № 941/30.10.2012г. на Кмета на Община Ген. Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.2 по ПУП на с.Красен.

6 980.10/шест
хиляди
деветстотин и
осемдесет
лева и десет
ст./

Нива

11.1.Скица №000300/09.01.2013г. по КВС на землище с.Рогозина.
11.2.Имотът е образуван от имот №020005

4 570.00/четири Нива
хиляди
петстотин и
седемдесет
лева /

11.1.Скица №000301/09.01.2013г. по КВС на землище с.Рогозина.
11.2.Имотът е образуван от имот №020005
11.3. Имотът е продаден на Русгеоком.

Скица №К00131/08.01.2013г. по КВС на землище с.Писарово.

5 242.90/пет
Нива
хиляди двеста
четиридесет и
два лева и
деветдесет ст./

11.1.Скица №000302/09.01.2013г. по КВС на землище с.Рогозина.
11.2.Имотът е образуван от имот №020005

4 740.80
Нива
/четири хиляди
седемстотин и
четиридесет
лева и
осемдесет ст./

Скица №536/10.01.2013г. по кадастралната карта и кадастралните регистри на
землище с.Йовково.

6 095.40 /шест Нива
хиляди
деветдесет и
пет лева и
четиридесет
ст./

Скица №535/10.01.2013г. по кадастралната карта и кадастралните регистри на
землище с.Йовково.

1 368.00
Дворно място
/хиляда триста
шестдесет и
осем лева/

11.1. Скица №154/10.12.2012г. по ПУП на с.Узово.
11.2. Решение №7-20/01.06.2010г. на Общински съвет гр.Ген.Тошево.
Имота е дарен от Надежда Маринова Стоянова от гр.Добрич

1 404.30
Торище
/хиляда
четиристотин и
четири лева и

Скица № К00105/30.01.2013г. по КВС на землище с.Пленимир, ЕКАТТЕ 56736,
общ.Ген.Тошево, област Добрич

288.40 /двеста др.посевна
осемдесет и
площ
осем лева и
четиридесет
ст./

Скица № К00152/29.01.2013г. по КВС на землище с.Балканци, ЕКАТТЕ 02484,
общ.Ген.Тошево, област Добрич

368.10 лв
/триста
шестдесет и
осем лева и
десет ст./

11.1. СКИЦА №Ф00766/01.02.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.ИЗВОРОВО,
ЕКАТТЕ 32467, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич
11.2. ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №000005
11.3. По-късно съставен АОС №3964/08.02.2016г. и АОС №3965.

храсти

172.30 лв /сто
седемдесет и
два лева и
тридесет ст./

храсти

17.70 лв
храсти
/седемнадесет
лева и
седемдесет ст./

11.1. СКИЦА №Ф00767/01.02.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.ИЗВОРОВО,
ЕКАТТЕ 32467, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич
11.2. ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №000005

11.1. СКИЦА №Ф00768/01.02.2013Г. ПО КВС НА С.ИЗВОРОВО, ЕКАТТЕ 32467,
общ.Ген.Тошево, обл.Добрич
11.2. ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ №000005

3 149.90 лв
Сграда за
СЪС ЗАПОВЕД №918/08.09.2008Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
/три хиляди сто административн РЕГУЛАЦИОННО ИЗМЕНЕНИЕ НА КВ.26 ПО ПУП НА С.КЪПИНОВО.
четиридесет и и нужди
девет лева и
деветдесет ст./

2 521.70 /две
хиляди
петстотин
двадесет и
един лева и
2 313.10

Дворно място

Със Заповед №ДжС-09--01-12/13.03.2013г. на Обл.управител гр.Добрич, имотът
е отписан от актовите книги за недвижими имоти.

Дворно място

Със Заповед №ДжС-09--01-12/13.03.2013г. на Обл.управител гр.Добрич, имотът
е отписан от актовите книги за недвижими имоти.

2 900.90

Дворно място

Със Заповед №ДжС-09--01-12/13.03.2013г. на Обл.управител гр.Добрич, имотът
е отписан от актовите книги за недвижими имоти.

2 085.60

Дворно място

Със Заповед №ДжС-09--01-12/13.03.2013г. на Обл.управител гр.Добрич, имотът
е отписан от актовите книги за недвижими имоти.

2 692.30 /две
Дворно място
хиляди
шестстотин
деветдесет и
два лева и
тридесет ст./
лв.
2 047.70 /две
Дворно място
хиляди
четиридесет и
седем лева и
седемдесет ст./
лв.
2 559.60 /две Дворно място
хиляди
петстотин
петдесет и
девет лева и
шестдесет ст./
лв.

Със Заповед №ДжС-09--01-12/13.03.2013г. на Обл.управител гр.Добрич, имотът
е отписан от актовите книги за недвижими имоти.

Със Заповед №ДжС-09--01-12/13.03.2013г. на Обл.управител гр.Добрич, имотът
е отписан от актовите книги за недвижими имоти.

Със Заповед №ДжС-09--01-12/13.03.2013г. на Обл.управител гр.Добрич, имотът
е отписан от актовите книги за недвижими имоти.

2 464.80 /две
Дворно място
хиляди
четиристотин
шестдесет и
четири лева и
осемдесет ст./
лв.
2 370.00 /две
Дворно място
хиляди триста
и седемдесет
лева/ лв.

Със Заповед №ДжС-09--01-12/13.03.2013г. на Обл.управител гр.Добрич, имотът
е отписан от актовите книги за недвижими имоти.

2 730.20 /две
Дворно място
хиляди
седемстотин и
тридесет лева
и двадесет ст./
лв.

Със Заповед №ДжС-09--01-12/13.03.2013г. на Обл.управител гр.Добрич, имотът
е отписан от актовите книги за недвижими имоти.

27 144.00 лв.
/двадесет и
седем хиляди
сто
четиридесет и
четири лева/

По-рано съставени актове:
1.) АДС №8377/08.06.1972г.
2.) АОС №3327/25.02.2010г., вп.под №34, т.II, вх.рег.№642 от 10.03.2010г.
3.) Със Заповед №ДжС-09-01-13/15.03.2013г., имота е отписан от актовите
книги за държавна собственост.

Дворно място

Със Заповед №ДжС-09--01-12/13.03.2013г. на Обл.управител гр.Добрич, имотът
е отписан от актовите книги за недвижими имоти.

4 009.00 лв.
Дворно място
/четири хиляди
и девет лева/

Със Заповед №918/08.09.2008г. е одобрено частично изменение на ПУП на
с.Къпиново в кв.26, като УПИ за озеленяване в кв.26А е образуван от УПИ №IIобщ, III-общ, IV-общ, V-общ.

7 353.00 лв.
Дворно място
/седем хиляди
триста
петдесет и три
лева/

1. С Протокол №5 от 10.03.1956г. е ОПС с площ 760 кв.м. на Кольо Василев
Трендафилов, б.ж. на гр.Генерал Тошево.
2. Със Заповед №ДжС-09-01-26/10.04.2013г., имота е отписан от актовите книги
за държавна собственост.

3 545.50 /три
Дворно място
хиляди
петстотин
четиридесет и
пет лева и
петдесет ст./
лв.
4 676.30
Дворно място
/четири хиляди
шестстотин
седемдесет и
шест лева и
тридесет ст./
лв.

Със Заповед №ДжС-09-01-31/09.05.2013г., имота е отписан от актовите книги за
държавна собственост - АДС №8376/08.06.1972г.

344.90 лв
др.посевна
/триста
площ
четиридесет и
четири лева и
деветдесет ст./

11.1. СКИЦА №К00409/24.04.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.КЪПИНОВО,
ЕКАТТЕ 40885, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

Дворното място е индивидуален жилищен парцел и е застроено с жилищна
сграда, въз основа на ОПС.
Със Заповед №ДжС-09-01-31/09.05.2013г., имота е отписан от актовите книги за
държавна собственост - АДС №4167/15.02.1967г.

500.20 лв
/петстотин
лева и
двадесет ст./

Нива

11.1. СКИЦА №К00253/24.04.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.РОГОЗИНА,
ЕКАТТЕ 62829, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич
11.2. Имотът е образуван от имот №038009.

773.90 лв
/седемстотин
седемдесет и
три лева и

Полска култура

11.1. СКИЦА №К00163/24.04.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.МАЛИНА,
ЕКАТТЕ 46351, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич
11.2. Имотът е образуван от имот №104004

369.70 лв
Нива
/триста
шестдесет и
девет лева и
седемдесет ст./

11.1. СКИЦА №К00157/24.04.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.БАЛКАНЦИ,
ЕКАТТЕ 02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич
11.2. Имотът е образуван от имот №020005.

3 187.20 лв
Дворно място
/три хиляди сто
осемдесет и
седем лева и
двадесет ст./

11.1. С Решение №3-21/29.03.2013г. на ОбС гр.Генерал Тошево, имотът е
обявен за частна общинска собственост.
11.2. Със Заповед №421/22.04.2013г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение в кв.11 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

9 443.60 лв
Нива
/девет хиляди
четиристотин
четиридесет и
три лева и
шестдесет ст./

11.1. Скица №5991/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич

1 764.10 лв
Нива
/хиляда
седемстотин
шестдесет и
четири лева и
десет ст./
2 546.30 лв
Нива
/две хиляди
петстотин
четиридесет и
шест лева и
тридесет ст./
21 847.90 лв
Нива
/двадесет и
една хиляди
осемстотин
четиридесет и
седем лева и
деветдесет ст./

11.1. Скица №5992/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич

3 556.50 лв
/три хиляди
петстотин
петдесет и
шест лева и
петдесет ст./

11.1. Скица №6001/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич

Нива

11.1. Скица №5993/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич

11.1. Скица №5994/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич

7 364.10 лв
/седем хиляди
триста
шестдесет и
четири лева и
десет ст./

Нива

11.1. Скица №5999/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич

3 250.80 лв
/три хиляди
двеста и
петдесет лева
и осемдесет
ст./

Нива

11.1. Скица №5995/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич

3 250.80 лв
/три хиляди
двеста и
петдесет лева
и осемдесет
ст./

Нива

11.1. Скица №5996/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич

19 683.60 лв
Нива
/деветнадесет
хиляди
шестстотин
осемдесет и
три лева и
шестдесет ст./

11.1. Скица №5990/26.04.2013г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич

2 672.20лв./две др.селскост.тери 1.С РЕШЕНИЕ №3-6/29.03.2013Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ГЕНЕРАЛ
хиляди
тория
ТОШЕВО ИМОТЪТ Е ОБЯВЕН ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
шестстотин
седемдесет и
два лева и
двадесет ст./

5 425.20 лв
Дворно място
/пет хиляди
четиристотин
двадесет и пет
лева и
двадесет ст./
4 880.40 лв.
Дворно място
/четири хиляди
осемстотин и
осемдесет
лева и
четиридесет
ст./
3 505.90 лв.
Дворно място
/три хиляди
петстотин и пет
лева и
деветдесет ст./

11.1. С Протокол №53 от 27.06.1960г. е ОПС с площ 470 кв.м. на Стоян
Георгиев Тончев.

3 705.10 лв.
Дворно място
/три хиляди
седемстотин и
пет лева и
десет ст./
4 701.10 лв.
Дворно място
/четири хиляди
седемстотин и
един лева и
десет ст./
5 179.20 лв.
Дворно място
/пет хиляди сто
седемдесет и
девет лева и
двадесет ст./

По-рано съставен АДС №5067/3040/ от 22.05.1967г.
Със Заповед №ДжС-09-01-43/30.08.2013г. на Обл.Управител, имотът е
деактуван.

17 810.60 лв
Дворно място
/седемнадесет
хиляди
осемстотин и
десет лева и
шестдесет ст./
5 061.50 лв
/пет хиляди
шестдесет и
един лева и
петдесет ст./

Дворно място

1 655.40 лв
Дворно място
/хиляда
шестстотин
петдесет и пет
лева и
четиридесет
ст./
5 497.00 лв
Друга сграда
/пет хиляди
четиристотин
деветдесет и
седем лева/
775.20 лв
/седемстотин
седемдесет и
пет лева и
двадесет ст./

11.1. Със Заповед №1044/28.11.2012г. на Кмета на общината е одобрено
частично регулационно изменение на ПУП на с.Дъбовик в кв.31.
11.2. С договор №20/20.01.2014г. Имотът е продаден на Кирил Йорданов
Георгиев, гр.Добрич по реда на ЗОС

Дворно място

856.80 лв
Дворно място
/осемстотин
петдесет и
шест лева и
осемдесет ст./
3645,10 лв /
три хиляди
шестстотин
четиридесет и
пет лева и
десет ст./

11.1. Със Заповед №1044/28.11.2012г. на Кмета на общината е одобрено
частично регулационно изменение на ПУП на с.Дъбовик в кв.31.
11.2. С договор №19/20.01.2014г. Имотът е продаден на Кирил Йорданов
Георгиев, гр.Добрич по реда на ЗОС

11.1. Със Заповед №724/16.07.2013г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение в кв.84 по ПУП на гр.Генерал
Тошево.

др.селскост.тери 11.1. Съгласно Решения .№6-14 и 6-15 от 24.07.2013г. и Заповед
тория
№775/05.08.2013г. на Кмета на Община Ген.Тошево имота е преобразуван от
"пасище,мера" - публична общинска собственост в "др.селскостопанска
територия"-частна общинска собственост.

701.10 лв
др.посевна
/седемстотин и площ
един лева и
десет ст./

1 336.30 лв
Дворно място
/хиляда триста
тридесет и
шест лева и
615.60 лв
Дворно място
/шестстотин и
петнадесет
лева и
шестдесет ст./
4 802.40 лв
Дворно място
/четири хиляди
осемстотин и
два лева и
четиридесет
ст./
2 818.80 лв
Дворно място
/две хиляди
осемстотин и
осемнадесет
лева и
осемдесет ст./
2 912.80 лв
Дворно място
/две хиляди
деветстотин и
дванадесет
лева и
осемдесет ст./
1 942.20 лв
/хиляда
деветстотин
четиридесет и
два лева и
двадесет ст./
3 257.30 лв
/три хиляди
двеста
петдесет и
седем лева и
тридесет ст./

Дворно място

Дворно място

11.1. СКИЦА №К00381/02.09.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.ПРЕСЕЛЕНЦИ,
ЕКАТТЕ 58181, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

385.90лв
др.посевна
/триста
площ
осемдесет и
пет лева и
деветдесет ст./

11.1 Имотът е образуван от имот №000323.
11.2.СКИЦА № 000460/13.09.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.ПРЕСЕЛЕНЦИ,
ЕКАТТЕ 58181, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

315.20лв
/триста и
петнадесет
лева и
двадесет ст./

11.1 Имотът е образуван от имот №000323.
11.2.СКИЦА № 000461/13.09.2013Г. ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.ПРЕСЕЛЕНЦИ,
ЕКАТТЕ 58181, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

др.посевна
площ

2 275.00/две
Дворно място
хиляди двеста
седемдесет и
пет лева и
двадесет ст./

11.1 Със Заповед №1302/2008г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.31 по ПУП на с.Росица.
11.2 СЪС ЗАПОВЕД №ДжС-09-01-47/07.10.2013г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ИМОТЪТ Е ДЕАКТУТУВАН

3 280.10лв /три Дворно място
хиляди двеста
и осемдесет
лева и десет
ст./
12
Дворно място
580.80/дванаде
сет хиляди
петстотин и
осемдесет
лева и
осемдесет ст./
6 127.50 /шест Дворно място
хиляди сто
двадесет и
седем лева и
петдесет ст./
лв.
5 473.90/пет
Дворно място
хиляди
четиристотин
седемдесет и
три лева и
деветдесет
ст./лв.
1 670.40
Дворно място
/хиляда
шестстотин и
седемдесет
лева и
четиридесет
ст./ лв.

1.СЪС ЗАПОВЕД №897 ОТ 17.09.2013Г. Е ОДОБРЕНО ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
С договор №06/10.01.2014г. Имотът е продаден на "АГРИ.СС"ЕООД,
гр.Ген.Тошево по реда на ЗОС

Договор за отстъпено право на строеж от 22.04.1991г.

2 474.30 лв
/две хиляди
четиристотин
седемдесет и
четири лева и
тридесет ст./
2 888.40/две
хиляди
осемстотин
осемдесет и
осем лева и
четиридесет
ст./
1 942.20 лв
/хиляда
деветстотин
четиридесет и
два лева и
двадесет ст./
2 610.00 /две
хиляди
шестстотин и
десет лева /
3 257.30/три
хиляди двеста
петдесет и
седем лева и
тридесет ст. /

Дворно място

По-рано съставен акт:
1.) АОС №3662/09.09.2013г., вп.под №117, т.VII, вх.рег.№2919 от 10.09.2013г.

Дворно място

Дворно място

По-рано съставен акт:
1.) АОС №3663/09.09.2013г., вп.под №115, т.VII, вх.рег.№2922 от 10.09.2013г.

Дворно място

Дворно място

9 249.10/девет Застроено
хиляди двеста дворно място
четиридесет и
девет лева и
десет ст./

11.1 С Решение №8-19/01.10.2013г. на Общински съвет гр. Генерал Тошево,
имотът е обявен за частна общинска собственост.

5 070.00/пет
хиляди и
седемдесет
лева/

11.1 Със Заповед №656/05.07.2006г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.48 по ПУП на с.Житен.
11.2 Със Заповед № Дж-09-01-48/08.10.2013г. на Областен Управител
гр.Добрич, имотът е отписан от актовите книги за недвижими имоти -частна
държавна собственост.
11.3.С договор №31/10.02.2014г. Имотът е продаден на "ТРЕЙД" ООД,
гр.Добрич по реда на ЗОС

Дворно място

1 198,60 /
необр.земя
хиляда сто
деветдесет и
осем лева и
шестдесет
стотинки /
158, 40 лв. /сто необр.земя
петдесет и
осем лева и
четирдесет
стотинки/
69, 20лв.
храсти
/шестдесет и
девет лева и
двадесет
стотинки/

С договор №147/09.05.2017г. имотът е продаден на Съби Стоянов Стоянов от
с.Кардам.

285, 70 лв.
/двеста
осемдесет и
пет лева и
седемдесет
стотинки /
456 лв.
/четиристотин
петдесет и
шест лева/

храсти

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5232/1950г. е утвърден ПУП на с. Изворово / Г. Извор/

501.60 лв.
/петстотин и
един лева и
шестдесет
стотинки/

Дворно място

СЪС ЗАПОВЕД №5232/1950г. е утвърден ПУП на с. Изворово / Г. Извор/

2 338,60 лв. /
две хиляди
триста
тридесет и
осем лева и
шестдесет
стотинки/
2 818,80 лв. /
две хиляди
осемстотин и
осемнадесет
лева и
осемдесет
стотинки/
73,00 лв. /
седемдесет и
три лева /

Дворно място

11.1. СЪС ЗАПОВЕД №9251/1952г. е утвърден ПУП на с. Преселенци

Дворно място

11.1. СЪС ЗАПОВЕД №9251/1952г. е утвърден ПУП на с. Преселенци

Пасище, мера

2308,50лв. /
Нива
две хиляди
триста и осем
лева и
петдесет
стотинки/
4562,70 /четири Нива
хиляди
петстотин
шестдесет и
два лева и
седемдесет
стотинки/
9097.80 лв. /
девет хиляди
деветдесет и
седем лева и
осемдесет
стотинки/

Нива

18672.80 лв. /
осемнадесет
хиляди
шестстотин
седемдесет и
два лева и
осемдесет
стотинки/

Нива

17786.20 лв. /
седемнадесет
хиляди
седемстотин
осемдесет и
шест лева и
двадесет
стотинки /

Нива

3541.30 лв. /
три хиляди
петстотин
четирдесет и
един лева и
тридесет
стотинки/
17693.30 лв. /
седемнадесет
хиляди
шестстотин
деветдесет и
три лева и
тридесет
стотинки/
974.70 лв. /
деветстотин
седемдесет и
четири лева и
седемдесет
стотинки/
3887.00 лв. /
три хиляди
осемстотин
осемдесет и
седем лева/

Нива

Нива

Нива

Нива

4983.90 лв. /
Нива
четири хиляди
деветстотин
осемдесет и
три лева и
деветдесет
стотинки/
9226,30 лв. /
девет хиляди
двеста
двадесет и
шест лева и
тридесет
стотинки/

Нива

1625,50 лв. /
Нива
хиляда
шестстотин
двадесет и пет
лева и
петдесет
стотинки/
4598,00 лв. /
Нива
четири хиляди
петстотин
деветдесет и
осем лева/
6142,70 лв.
Нива
/шест хиляди
сто четирдесет
и два лева и
седемдесет
стотинки/
6142.70 лв.
Нива
/шест хиляди
сто четирдесет
и два лева и
седемдесет
стотинки/
1322.40 /
Дворно място
хиляда триста
двадесет и два
лева и
четирдесет
стотинки
36 481,50 лв.
Дворно място
/тридесет и
шест хиляди
четиристотин
осемдесет и
един лева и
петдесет
стотинки/

6648,70 лв.
/шест хиляди
шестстотин
четирдесет и
осем лева и
седемдесет
стотинки/

Апартамент

7463,40 лв /
седем хиляди
четиристотин
шестдесет и
три лева и
четиридесет
стотинки /
5857.90 / пет
хиляди
осемстотин
петдесет и
седем лева и
деветдесет
стотинки /

Апартамент

Дворно място

Със Заповеди №565/1994г. и №1026/2013г. е утвърден ПУП н с.Къпиново
С договор №43/11.03.2014г. имотът е продаден на Васил Георгиев Василев по
реда на ЗОС

С договор №41 от 07.03.2014г. имотът е продаден на Василка Георгиева
Йовева по реда на ЗОС

5857.90 / пет
хиляди
осемстотин
петдесет и
седем лева и
деветдесет
стотинки /
1628.60 /
хиляда
шестстотин
двадесет и
осем лева и
шестдесет
стотинки /
1694,50

Дворно място

234,10лв. /
двеста
тридесет и
четири лева и
десет ст./

др.посевна
площ

463,60

др.посевна
площ

др.посевна
площ

136,80 лв. / сто Дворно място
тридесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки/

2 568.20 лв. /
Дворно място
две хиляди
петстотин
шестдесет и
осем лева и
двадесет
стотинки /
2 735,30 / две Дворно място
хиляди
седемстотин
тридесет и пет
лева и
тридесет
стотинки /

7634.30 /
Дворно място
седем хиляди
шестстотин
тридесет и
четири лева и
тридесет
стотинки /
6390,20 / шест Дворно място
хиляди триста
и деветдесет
лева и
двадесет
стотинки /
12045.20 /
Дворно място
дванадесет
хиляди
четирдесет и
пет лева и
двадесет
стотинки /
3236,40 / три Дворно място
хиляди двеста
тридесет и
шест лева и
четирдесет
стотинки /
3027.60 / три
хиляди
двадесет и
седем лева и
шестдесет
стотинки /
4635.40 /
четири хиляди
шестстотин
тридесет и пет
лева и
четирдесет
стотинки /
2735,30 / две
хиляди
седемстотин
тридесет и пет
лева и
тридесет
стотинки /
10 273,00/
десет хиляди
двеста
седемдесет и
три лева /

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

2422,10 / две
Дворно място
хиляди
четиристотин
двадесет и два
лева и десет
стотинки /

2359,40 лв. /
две хиляди
триста
петдесет и
девет лева и
четирдесет
стотинки /
10 962.00 /
десет хиляди
деветстотин
шестдесет и
два лева /

Дворно място

Дворно място

15 012,70 /
Терен за спорт
петнадесет
хиляди и
дванадесет
лева и
седемдесет
стотинки /
7 005.90 /
Терен за
седем хиляди и озеленяване
пет лева и
деветдесет
стотинки /

Със Заповед №184/05.03.2014г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
частично изменение на ПУП.

Със Заповед №184/05.03.2014г. на Кмета на Община Ген.Тошево е одобрено
частично изменение на ПУП.

2 244,10 лв. /
Дворно място
две хиляди
двеста
четирдесет и
четири лева и
десет стотинки
/
2568,26 лв. /
Дворно място
две хиляди
петстотин
шестдесет и
осем лева и
двадесет и
шест стотинки /
2630,90

Дворно място

2871,00 лв. /
две хиляди
осемстотин и
седемдесет
лв./

Дворно място

В раздел № 8 "Номер и дата на по- рано съставени актове" да се чете АДС №
4936/22.02.1967г.

1879.20 лв. /
хиляда
осемстотин
седемдесет и
девет лева и
двадесет
стотинки /

Дворно място

В раздел № 8 "Номер и дата на по- рано съставени актове" да се чете АДС №
3161/10.05.1993г.

1858,30 лв. /
хиляда
осемстотин
петдесет и
осем лева и
тридесет
стотинки /
1837.40 лв. /
хиляда
осемстотин
тридесет и
седем лева и
четирдесет
стотинки /
2818,80 лв. /
две хиляди
осемстотин и
осемнадесет
лева и
осемдесет
стотинки /
1701.70 лв. /
хиляда
седемстотин и
един лева и
седемдесет
стотинки /
2275.90 лв. /
две хиляди
двеста
седемдесет и
пет лева и
деветдесет
стотинки /
1075.33 /
хиляда
седемдесет и
пет лева и
тридесет и три
стотинки /

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Дворно място

1002.27 /
Дворно място
хиляда и два
лева и
двадесет и
седем стотинки
/
1524.20 /
Дворно място
хиляда
петстотин
двадесет и
четири лева и
двадесет
стотинки /
1064.88 /
Дворно място
хиляда
шестдесет и
четири лева и
осемдесет и
осем стотинки /
2860.60 лв. /
две хиляди
осемстотин и
шестдесет
лева и
шестдесет
стотинки/

Дворно място

2589,10 лв. /
Дворно място
две хиляди
петстотин
осемдесет и
девет лева и
десет стотинки
/
2881.42 лв. /
Дворно място
две хиляди
осемстотин
осемдесет и
един лева и
четирдесет и
две стотинки /
2422,10 лв. /
Дворно място
две хиляди
четиристотин
двадесет и два
лева и десет
стотинки /
2954.50 лв. /
две хиляди
деветстотин
петдесет и
четири лева и
петдесет
стотинки /
2985.80 лв. /
две хиляди
деветстотин
осемдесет и
пет лева и
осемдесет
стотинки /
2954.50 лв. /
две хиляди
деветстотин
петдесет и
четири лева и
петдесет
стотинки /
4562,70 лв. /
четири хиляди
петстотин
шестдесет и
два лева и
седемдесет
стотинки /
1625,50 лв. /
хиляда
шестстотин
двадесет и пет
лева и
петдесет
стотинки/

Дворно място

Дворно място

Дворно място

Сметище

Нива

17 786,20 лв. /
седемнадесет
хиляди
седемстотин
осемдесет и
шест лева и
двадесет
стотинки/

Нива

69,20 лв. /
шестдесет и
девет лева и
двадесет
стотинки/

храсти

287,70 лв. /
двеста
осемдесет и
седем лева и
седемдесет
стотинки/
974,70 лв. /
деветстотин
седемдесет и
четири лева /

храсти

Нива

1316,00 лв. /
Сметище
хиляда триста
и шестнадесет
лева /

2308,50 лв. /
две хиляди
триста и осем
лева и
петдесет
стотини /
17693,30 лв. /
седемнадесет
хиляди
шестстотин
деветдесет и
три лева и
тридесет
стотинки /
3060,00 лв. /
три хиляди и
шестдесет
лева /

Сметище

Нива

Сметище

4983,90 лв. /
Нива
четири хиляди
деветстотин
осемдесет и
три лева и
деветдесет
стотинки /

4598,00 лв. /
Нива
четири хиляди
петстотин
деветдесет и
осем лева/
73,00 лв. /
седемдесет и
три лева /

Пасище, мера

9 226,30 лв. /
девет хиляди
двеста
двадесет и
шест лева и
тридесет
стотинки /
9097,80 лв. /
девет хиляди
деветдесет и
седем лева и
осемдесет
стотинки/

Нива

Нива

6142,70лв. /
Нива
шест хиляди
сто четирдесет
и два лева и
седемдесет
стотинки /
18672,80 /
Нива
осемнадесет
хиляди
шестстотин
седемдесет и
два лева и
осемдесет
стотинки /
6142,70лв./шес Нива
т хиляди сто
четирдесет и
два лева и
седемдесет
стотинки/
1198,60 лв. /
хиляда сто
деветдесет и
осем лева и
шестдесет
стотинки /

необр.земя

158,40 лв. / сто необр.земя
петдесет и
осем лева и
шестдесет
стотинки /
3541,30 лв. /
три хиляди
петстотин
четирдесет и
един лева и
тридесет
стотинки /

Нива

С договор №147/09.05.2017г. имотът е продаден на Съби Стоянов Стоянов от
с.Кардам.

3887,00 лв. /
три хиляди
осемстотин
осемдесет и
седем лева /

Нива

1336,35 /
Дворно място
хиляда триста
тридесет и
шест лева и
тридесет и пет
стотинки /
661,20 лв. /
шестстотин
шестдесет и
един лева и
двадесет
стотинки /
1185,60 лв. /
хиляда сто
осемдесет и
пет лева и
шестдесет
стотинки /

Дворно място

Дворно място

8 550,00 лв. /
Дворно място
осем хиляди
петстотин и
петдесет лева /

СЪС ЗАПОВЕД № 292/03.04.2014г. е одобрено частично изменение на ПУП
на с. Пчеларово.
СЪС ЗАПОВЕД №ДжС - 09 - 01 - 22/ 15,05,2014 на областен управител гр.
Добрич имотът е деактуван

35690,60лв
Жилищна сграда С договор № 312/02.08.2016г. имота е продаден на "Кристал глас" ООД /тридесет и пет
гр.Добрич, представлявано от Милена Недкова Паскалева.
хиляди
шестстотин и
деветдесет
лева и
шестдесет
стотинки/
42113,50лв
Жилищна сграда
/четиридесет и
две хиляди сто
и тринадесет
лева и
петдесет
стотинки/

154370,30 /сто Жилищна сграда
петдесет и
четири хиляди
триста и
седемдесет
лева и
тридесет
стотинки/

3676,50 лв. /
три хиляди
шестстотин
седемдесет и
шест лева и
петдесет
стотинки /

Дворно място

31672.80 лв.

Дворно място

647,50 лв.
/шестстотин
четиридесет и
седем лева и
петдесет
стотинки /

Дворно място

2453.40 лв.
Дворно място
/две хиляди
четиристотин
петдесет и три
лв. и
четиридесет
ст./

Имотът е деактуван със Заповед № ДжС-09-01-25/23.05.2014 г. на Областен
управител Добрич.

Имотът е деактуван със Заповед № РД - 11-02-288/24.09.2007г.

2453.40 лв.
Дворно място
/две хиляди
четирисстотин
петдесет и три
лв. и
четиридесет
ст./
2923.20 лв.
Дворно място
/две хиляди
деветстотин
двадесет и три
лева лв. и
двадесет ст. /

Имотът е деактуван със Заповед № РД - 11-02-288/24.09.2007г.

2923.20 лв.
Дворно място
/две хиляди
деветстотин
двадесет и три
лева лв. и
двадесет ст. /

Имотът е деактуван със Заповед № РД-11-02-288/24.09.2007г. на Областен
управител Добрич

2923.20 лв.
Дворно място
/две хиляди
деветстотин
двадесет и три
лева лв. и
двадесет ст. /

Имотът е деактуван със Заповед № РД-11-02-288/24.09.2007г. на Областен
управител Добрич

1504.80 лв. /
Дворно място
хиляда
петстотин и
четири лева и
осемдесет ст. /

11.1. Със Заповед №489/26.05.2014г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.36 по ПУП на с.Къпиново

3260.40 /три
Дворно място
хиляди двеста
и шестдесет
лева и
четиридесет
стотинки/
872.80 лв.
/осемстотин
седемдесет и
два лева и
осемдесет
стотинки/
1277.90 лв.
/хиляда двеста
седемдесет и
седем лева и
деветдесет
стотинки/

ДРУГ
НЕЗАСТРОЕН
УРЕГУЛИРАН
ИМОТ

2839.70 лв. /
две хиляди
осемстотин
тридесет и
девет лева и
седемдесет
стотинки /

Дворно място

ДРУГ
НЕЗАСТРОЕН
УРЕГУЛИРАН
ИМОТ

Имотът е деактуван със Заповед № РД-11-02-288/24.09.2007г.

4514.90/четири Сметище
хиляди
петстотин и
четиринадесет
лева и
деветдесет ст/

3 100.80лева
/три хиляди и
сто лева и
осемдесет ст/

Дворно място

537.30 лв. /
петстотин
тридесет и
седем лева и
тридесет
стотинки /

др.посевна
площ

11.1 Имотът е образуван от имот № 021027
11.2 Скица №К00528/29.08.2014г. по КВС на землище с.Сноп, ЕКАТТЕ 67756,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

519.60/петстот др.посевна
ин и
площ
деветнадесет
лева и
шестдесет ст./

2166.00 /две
Дворно място
хиляди сто
шестдесет и
шест лева/
1731.80
Друга сграда
/хиляда
седемстотин
тридесет и
един лева и
осемдесет
стотинки/
1272.10
Нива
/хиляда двеста
седемдесет и
два лева и
десет стотинки/

11.1. Със Заповед №830/11.09.2014г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение в кв.19 по ПУП на с.Люляково.

По - рано съставен акт - АДС № 7668/04.07.1970г.
По-рано съставен АОС №189/01.11.1999г.

973.80 лв. /
деветстотин
седемдесет и
три лева и
осемдесет
стотинки /

Нива

2505.60 / две
Дворно място
хиляди
петстотин и пет
лева и
шестдесет
стотинки/
9 352.50 /
Дворно място
девет хиляди
триста
петдесет и два
лева и
петдесет
стотинки /
16 976.00 лв. / Дворно място
шестнадесет
хиляди
деветстотин
седемдесет и
шест лева /
2612.50 лв. /
две хиляди
шестстотин и
дванадесет
лева и
петдесет
стотинки /

Имотът е деактуван със Заповед № ДжС - 09-01-51/31.10.2014г. от Областен
управител гр.Добрич.

Със Заповед №ДжС - 09 - 01- 56/20.11.2014г., имотът е деактуван от Областен
управител Добрич

Нива

4637.40 лв.
Нива
/четири хиляди
шестстотин
тридесет и
седем лева и
четиридесет
стотинки /

1 081 876.20
лв. / един
милион
осемдесет и
една хиляди
осемстотин
седемдесет и
шест лева и
двадесет
стотинки /

Здравно
заведение

300 391.30 лв. / Здравно
триста хиляди заведение
триста
деветдесет и
един лева и
тридесет
стотинки /

Със Заповед №1118/10.11.2016г. е одобрено частично изменение на подробния
устройствен план на гр.Генерал Тошево, като от УПИ №XXV-болница, кв.65 с
площ 7 826.75кв.м., се образуват два нови поземлени имота - УПИ №XXVIIIболница с площ 7 142.11кв.м. и УПИ №XXIX с площ 684.64кв.м. за Център за
спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - филиал гр.Ген.Тошево.
В УПИ №XXIX, кв.65 се намира Помещение за кислородна станция със ЗП
18кв.м.
По-късно съставен АОС №4058/14.11.2016г.

Помещения с площ 1470.47 кв.м. внесени, като непарична вноска /апорт/ в
капитала на'' Медицински Център 1 - Генерал Тошево'' ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр.Генерал Тошево, ул.''Иван Вазов''№15.

3 716.60 /три
Дворно място
хиляди
седемстотин и
шестнадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
486.20/четирис др.посевна
тотин
площ
осемдесет и
шест лева и
двадесет ст./

3 616.70/три
Лозе
хиляди
шестстотин и
шестнадесет
лева и
седемдесет ст./
327.40/триста
двадесет и
седем лева и
четиридесет
ст./

др.посевна
площ

93 138.30 лв./ Дворно място
деветдесет и
три хиляди сто
тридесет и
осем лева и
тридесет
стотинки /
189,20 /сто
Дворно място
осемдесет и
девет лева и
двадесет
стотинки./
4493,50 /четири Дворно място
хиляди
четиристотин
деветдесет и
три лева и
петдесет
стотинки./
Улица О.К.73б- Дворно място
О.К.73А, улица
О.К.73А-О.К.73,
УПИ №VІ-1012,
УПИ №V-1014

2 302.80/две
хиляди триста
и два лева и
осемдесет
ст./лв.

Дворно място

1 140.00
Дворно място
лв./хиляда сто
и четиридесет
лева /
182.30/сто
осемдесет и
два лева и
тридесет
ст./лева

1
903.80/хиляда
деветстотин и
три лева и
осемдесет
ст./лв.
Улица O.K.14 O.K.73,УПИ №
ХІ, УПИ № VІІІ,
УПИ№ІХ,
УПИ№ХІІІ-166,
УПИ№ІІІ166,УПИ№ ІІ166,улица
O.K.71 O.K.70, УПИ
№Х-166.
25
557.10лв./двад
есет и пет
хиляди
петстотин
петдесет и
седем лева и
десет ст./

570.00 лв.
/петстотин и
седемдесет
лева/
19
174.80лв./деве
тнадесет
хиляди сто
седемдесет и
четири лева и
осемдесет ст./

273.60лв./двес
та седемдесет
и три лева и
шестдесет ст./

Със Заповед №267/30.03.2015г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.36 по ПУП на с.Къпиново

Със Заповед №368/30.03.2015г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.1 по ПУП на с.Преселенци.

689.00

Дворно място

202.50лева

Дворно място

396.70лв./трист Дворно място
а деветдесет и
шест лева и
седемдесет
стотинки/

4 015.10лв.

Дворно място

15 777.50лв.

Дворно място

156.60

Дворно място

396.70лв./трист Дворно място
а деветдесет и
шест лева и
седемдесет
стотинки/

Със Заповед № 220/20.03.2015г. на Кмета на Община Генерал Тошево е
одобрено частично регулационно изменение на кв.38 по ПУП на с.Преселенци.

1
705.40лв./хиля
да
седемстотин и
пет лева и
четиридесет
стотинки/
2 462.40лв./две Дворно място
хиляди
четиристотин
шестдесет и
два лева и
четиридесет
стотинки/

Скица №15-286782/08.07.2015г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич.
С Договор № 222/04.07.2016г. имотът е продаден на Али Юсеин Али от
с.Йовково.

3 716.40лв./три Дворно място
хиляди
седемстотин и
шестнадесет
лева и
четиридесет
стотинки/

1
676.70/хиляда
шестстотин
седемдесет и
шест лева и
седемдесет
стотинки/лева

501.90/петстот
ин и един лева
и деветдесет
стотинки/лева

Пасище, мера

Имотът е образуван от имот №000061.

Имотът е образуван от имот №000061.

12
Пасище, мера
707.70/дванаде
сет хиляди
седемстотин и
седем лева и
седемдесет
стотинки/лева

Имотът е образуван от имот №000422.

2 762.20/две
Пасище, мера
хиляди
седемстотин
шестдесет и
два лева и
двадесет
стотинки/лева.

Имотът е образуван от имот №000422.

348.80/триста
четиридесет и
осем лева и
осемдесет
стотинки/лева

др.посевна
площ

466.30/четирис др.посевна
тотин
площ
шестдесет и
шест лева и
тридесет
стотинки/лева.

390.20/триста и др.посевна
деветдесет
площ
лева и
двадесет
стотинки/лева.

954.60/деветст др.посевна
отин петдесет площ
и четири лева
и шестдесет
стотинки/лева.

1
произв.терен
080.60/хиляда
и осемдесет
лева и
шестдесет
стотинки/лева.

533.90
Нива
/петстотин
тридесет и три
лева и
деветдесет
стотинки/лева.

339.30 /триста Нива
тридесет и
девет лева и
тридесет
стотинки/лева.

541.30/петстот Нива
ин четиридесет
и един лева и
тридесет
стотинки/ лева.

11.1. Имотът е образуван от имот №000268.

938.70/деветст Нива
отин тридесет
и осем лева и
седемдесет
стотинки/лева.

457.00/четирис Нива
тотин петдесет
и седем
лева/лева.

470.40/четирис Нива
тотин и
седемдесет
лева и
четиридесет
стотинки/лева.

1
Нива
230.00/хиляда
двеста и
тридесет/лева.

549.50/петстот Нива
ин четиридесет
и девет лева и
петдесет
стотинки/лева.

9 449.40/девет Нива
хиляди
четиристотин
четиридесет и
девет лева и
четиридесет
стотинки/лева.

1
Нива
098.50/хиляда
деветдесет и
осем лева и
петдесет
стотинки/лева.

1
Нива
049.40/хиляда
четиридесет и
девет лева и
четиридесет
стотинки/лева.

591.60/петстот Нива
ин деветдесет
и един лева и
шестдесет
стотинки/лева.

3 645.10 /три
др.селскост.тери С РЕШЕНИЕ №7-5/31.07.2015Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ГЕНЕРАЛ
хиляди
тория
ТОШЕВО ИМОТЪТ Е ОБЯВЕН ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
шестстотин
четиридесет и
С Договор №227/04.07.2016г. имотът е продаден на "Корн Паулард
пет лева и
Електрисити" ООД, представлявано от Христо Иванов Павлов от
десет
гр.Ген.Тошево.
стотинки/лева.

1 786.40 /
др.селскост.тери С РЕШЕНИЕ №6-2/30.06.2015Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ГЕНЕРАЛ
хиляда
тория
ТОШЕВО ИМОТЪТ Е ОБЯВЕН ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
седемстотин
осемдесет и
шест лева и
четиридесет
стотинки/лева.

16 689.70
ДЕТСКО
/шестнадесет ЗАВЕДЕНИЕ
хиляди
шестстотин
осемдесет и
девет лева и
седемдесет ст./
лв.
6 289.10/ шест произв.терен
хиляди двеста
осемдесет и
девет лева и
десет
стотинки/лева.

С РЕШЕНИЕ №7-12/31.07.2015Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО ИМОТЪТ Е ОБЯВЕН ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
С договор №345/01.10.2018г. имотът е продаден на Дияна Георгиева Дянкова
от гр.Генерал Тошево.

2 188.80/ две
Дворно място
хиляди сто
осемдесет и
осем лева и
осемдесет ст./

Със Заповед №889/04.09.2015г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.17 по ПУП на с.Къпиново.

9
Дворно място
393.60лв./деве
т хиляди
триста
деветдесет и
три лева и
шестдесет ст./

Със Заповед №889/04.09.2015г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.17 по ПУП на с.Къпиново.

1 468,30 лв. /
хиляда
четиристотин
шестдесет и
осем лева и
тридесет
стотинки /

Имотът е образуван от имот № 067502, съгласно Решение №7-13/31.07.2015г.
на Общински съвет гр.Ген.Тошево

стопански двор

3 242.70/три
Нива
хиляди двеста
четиридесет и
два лева и
седемдесет
стотинки/лева.

Имотът е образуван от имот №000268.

Имотът е образуван от имот №027023.

6 560.00/шест Нива
хиляди
петстотин и
шестдесет/лев
а.

Имотът е образуван от имот №011016.

14
Нива
754.30/четирин
адесет хиляди
седемстотин
петдесет и
четири лева и
тридесет
стотики/лева.

Имотът е образуван от имот №045056.

3 686.80/три
Нива
хиляди
шестстотин
осемдесет и
шест лева и
осемдест
стотинки/лева.

Имотът е образуван от имот №055003.

5 522.10/пет
Нива
хиляди
петстотин
двадесет и два
лева и десет
стотинки/лева.

Имотът е образуван от имот №055003.

6 050.00/шест Нива
хиляди и
петдесет/лева.

Имотът е образуван от имот №060001.

4 094.90/четири Нива
хиляди
деветдесет и
четири лева и
деветдесет
стотинки/лева.

Имотът е образуван от имот №016048.

1
Нива
426.60/хиляда
четиристотин
двадесет и
шест лева и
шестдесет
стотинки/лева.

Имотът е образуван от имот №011005.

3 787.90/три
Нива
хиляди
седемстотин
осемдесет и
седем лева и
деветдесет
стотинки/лева.

Имотът е образуван от имот №017027.

1
Нива
859.20/хиляда
осемстотин
петдесет и
девет лева и
двадесет
стотинки/лева.

Имотът е образуван от имот №066001.

др.посевна
площ

419.10/четирис др.посевна
тотин и
площ
деветнадесет
лева и десет
стотинки/лева.

956.70
Полска култура
/деветстотин
петдесет и
шест лева и
седемдесет
стотинки/ лева.

15 738.60
зеленч. култура
/петнадесет
хиляди
седемстотин
тридесет и
осем лева и
шестдесет
стотинки/ лева.

2 006.40лв./две Дворно място
хиляди и шест
лева и
четиридесет
стотинки/

Със Заповед №978/18.09.2015год. на Кмета на Община Генерал Тошево е
одобрено частично изменение на ПУП на село Пленимир, в кв.18.
В дворното място, представляващо УПИ VII-общ., в кв.18 по ПУП на
с.Пленимир е изграден шахтов кладенец с каменна зидария с диаметър 1.40м.
и дълбочина 80м.

4 816.20
Нива
/четири хиляди
осемстотин и
шестнадесет
лева и
двадесет
стотинки/ лева.

Имотът е образуван от имот №049001.

3 025.30 /три
Нива
хиляди
двадесет и пет
лева и
тридесет
стотинки/ лева.

Имотът е образуван от имот №006007.

839.70
Нива
/осемстотин
тридесет и
девет лева и
седемдесет
стотинки/ лева.

Имотът е образуван от имот №082001.
С Договор №220/04.07.2016г. имотът е продаден на Пенка Василева Христова
от гр.Добрич.

14 386.80
Лозе
/четиринадесет
хиляди триста
осемдесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки/ лева.

Имотът е образуван от имот №011015.

233.90 /двеста др.посевна
тридесет и три площ
лева и
деветдесет
стотинки/ лева.

778.10
др.посевна
/седемстотин площ
седемдесет и
осем лева и
десет стотинки/
лева.
1 530.70
др.посевна
/хиляда
площ
петстотин и
тридесет лева
и седемдесет
стотинки/ лева.

3 758.20лв./три Дворно място
хиляди
седемстотин
петдесет и
осем лева и
двадесет
стотинки/
729.60 лв.
Дворно място
/седемстотин
двадесет и
девет лева и
шестдесет ст./

С договор №25/27.01.2016г. имотът е продаден на Драгомир Николов Драганов
от гр.Добрич

2 530.80 лв.
Дворно място
/две хиляди
петстотин и
тридесет лева
и осемдесет
ст./

Със Заповед №967/17.09.2015г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.22 по ПУП на с.Бежаново.
С договор №54/16.02.2016г., имотът е продаден на Диян Тодоров Йорданов от
гр.Тутракан.

4 560.00 лв.
Дворно място
/четири хиляди
петстотин и
шестдесет
лева/

Със Заповед №1023/30.09.2015г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.13 и кв. 16 по ПУП на
с.Градини.
С договор №08/08.01.2016г., имотът е продаден на Тошко Стоянов Тодоров от
гр.Добрич.

6
Дворно място
372.60лв./шест
хиляди триста
седемдесет и
два лева и
шестдесет
стотинки/

Съгласно Протокол №6 на ИК на ГОНС е отстъпено право на строеж върху
общинско дворно място с площ 675кв.м., съставляващо УПИ IX-235, в кв.18 по
ПУП на гр.Генерал Тошево.

566.60
др.посевна
/петстотин
площ
шестдесет
шест лева и
шестдесет
стотинки/ лева.
2 603.60 /две
др.посевна
хиляди
площ
шестстотин и
три лева и
шестдесет
стотинки/ лева.
2 716.00 /две
др.посевна
хиляди
площ
седемстотин и
шестнадесет/
лева.

1
Дворно място
712.20лв./хиля
да
седемстотин и
дванадесет
лева и
двадесет
стотинки/
1
Дворно място
816.60лв./хиля
да осемстотин
и шестнадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
700.80
др.посевна
/седемстотин площ
лева и
осемдесет
стотинки/ лева.

486.20
др.посевна
/четиристотин площ
осемдесет и
шест лева и
двадесет
стотинки/ лева.
1 452.50
др.посевна
/хиляда
площ
четиристотин
петдесет и два
лева и
петдесет
стотинки/ лева.
7 056.60 /седем Дворно място
хиляди
петдесет и
шест лева и
шестдесет
стотинки/ лева.

В УПИ VII-детски ясли, в кв.8 по ПУП на с.Сърнено, целият с площ 4 575кв.м.,
общинско е:
1.От пл.№113 - 2 840кв.м.;
2.Общинско - 255кв.м.

13 740.70
КЛУБ
/тринадесет
хиляди
седемстотин и
четиридесет
лева и
седемдесет
стотинки/ лева.
2 326.00лв./две Дворно място
хиляди триста
двадесет и
шест/лева.

Със Заповед №1040/2015г. на Кмета на Община Генерал Тошево е одобрено
частично регулационно изменение на кв.38 по ПУП на с.Преселенци.
С договор №07/07.01.2016г., имотът е продаден на "БМП ГРУП" ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Мартин
Пламенов Борисов.

62.60лв./шестд Дворно място
есет и два
лева и
шестдесет
стотинки/лева.

С договор №20/25.01.2016г., имотът е продаден на Джулиан Ваус, британски
гражданин.

52.20 /петдесет Дворно място
и два лева и
двадесет
стотинки/ лева.

С договор №20/25.01.2016г., имотът е продаден на Джулиан Ваус, британски
гражданин.

897.80
Дворно място
/осемстотин
деветдесет и
седем лева и
осемдесет
стотинки/ лева.

2 304.20 /две
Нива
хиляди триста
и четири лева
и двадесет
стотинки/ лева.

Имотът е образуван от имот №018002.

291.30 /двеста др.посевна
деветдесет и
площ
един лева и
тридесет
стотинки/ лева.

446.80
др.посевна
/четиристотин площ
четиридесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки/ лева.

839.70
Нива
/осемстотин
тридесет и
девет лева и
седемдесет
стотинки/ лева.
392.10 /триста др.посевна
деветдесет и
площ
два лева и
десет стотинки/
лева.

371.10 /триста др.посевна
седемдесет и площ
един лева и
десет стотинки/
лева.

Имотът е образуван от имот №082001.

419.20
др.посевна
/четиристотин площ
и деветнадесет
лева и
двадесет
стотинки/ лева.

500.80
др.посевна
/петстотин
площ
лева и
осемдесет
стотинки/ лева.

Отклонение от магистрален газопровод до 300mm.В охранителна зона на 100m
от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини,
дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в
предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко
от 10m от двете му страни.

60.60
др.посевна
/шестдесет
площ
лева и
шестдесет
стотинки/ лева.

681.20
др.посевна
/шестстотин
площ
осемдесет и
един лева и
двадесет
стотинки/ лева.

410.70
др.посевна
/четиристотин площ
и десет лева и
седемдесет
стотинки/ лева.

417.50
др.посевна
/четиристотин площ
и
седемнадесет
лева и
петдесет
стотинки/ лева.

Отклонение от магистрален газопровод до 300mm.В охранителна зона на 100m
от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини,
дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в
предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко
от 10m от двете му страни.

2 549.20 /две
пуст.необр.земя
хиляди
петстотин
четиридесет и
девет лева и
двадесет
стотинки/ лева.
348.60 /триста др.посевна
четиридесет и площ
осем лева и
шестдесет
стотинки/ лева.

1 190.80
др.посевна
/хиляда сто и
площ
деветдесет
лева и
осемдесет
стотинки/ лева.
382.70 /триста др.посевна
осемдесет и
площ
два лева и
седемдесет
стотинки/ лева.

497.40
др.посевна
/четиристотин площ
деветдесет и
седем лева и
четиридесет
стотинки/ лева.

1 061.60
др.посевна
/хиляда
площ
шестдесет и
един лева и
шестдесет
стотинки/ лева.
378.90 /триста др.посевна
седемдесет и площ
осем лева и
деветдесет
стотинки/ лева.

Имотът е образуван от имот №069066.

342.20 /триста др.посевна
четиридесет и площ
два лева и
двадесет
стотинки/ лева.

437.30
др.посевна
/четиристотин площ
тридесет и
седем лева и
тридесет
стотинки/ лева.

306.90 /триста др.посевна
и шест лева и площ
деветдесет
стотинки/ лева.

3 022.90лв./три Дворно място
хиляди
двадесет и два
лева и
деветдесет
стотинки/
322.10 /триста др.посевна
двадесет и два площ
лева и десет
стотинки/ лева.

406.50
др.посевна
/четиристотин площ
и шест лева и
петдесет
стотинки/лева.

483.90
др.посевна
/четиристотин площ
осемдесет и
три лева и
деветдесет
стотинки/ лева.

Съгласно Протокол №33/25.10.1961год. на ИК на ГОНС е отстъпено право на
строеж върху общинско дворно място с площ 370кв.м./триста и седемдесет
квадратни метра/.

732.00
др.посевна
/седемстотин площ
тридесет и два/
лева.

349.70 /триста др.посевна
четиридесет и площ
девет лева и
седемдесет
стотинки/ лева.

438.90
др.посевна
/четиристотин площ
тридесет и
осем лева и
деветдесет
стотинки/ лева.

349.30 /триста др.посевна
четиридесет и площ
девет лева и
тридесет
стотинки/ лева.

643.70
др.посевна
/шестстотин
площ
четиридесет и
три лева и
седемдесет
стотинки/ лева.

1 330.50
др.посевна
/хиляда триста площ
и тридесет
лева и
петдесет
стотинки/ лева.

Имотът е образуван от имот №018192.

4
Дворно място
405.70лв./чети
ри хиляди
четиристотин и
пет лева и
седемдесет
стотинки/

Със заповед №1257/11.11.2015г. е одобрено регулационно изменение в кв.81
по ПУП на с.Росица.
С договор № 419/18.10.2016г. имота е продаден на ЧЗП Недялко Тодоров
Славов от с. Росица.

15
Дворно място
378.10лв./петн
адесет хиляди
триста
седемдесет и
осем лева и
десет стотинки/

Със заповед №1257/11.11.2015г. е одобрено регулационно изменение в кв.81
по ПУП на с.Росица.

7
Дворно място
224.50лв./седе
м хиляди
двеста
двадесет и
четири лева и
петдесет
стотинки/
5 719.00лв./пет Дворно място
хиляди
седемстотин и
деветнадесет
лева/

Със заповед №1257/11.11.2015г. е одобрено регулационно изменение в кв.81
по ПУП на с.Росица.
С договор № 223/04.07.2016г. имота е продаден на ЧЗП Недялко Тодоров
Славов от с.Росица.

Съгласно Протокол №5/10.03.1956год. на СНС Генерал Тошево е отстъпено
право на строеж върху общинско дворно място с площ 700кв.м./седемстотин
квадратни метра/.

300.00 /триста/ др.посевна
лв
площ

295.40 лв
/двеста
деветдесет и
пет лева и
четиридесет
стотинки/

храсти

458.30 лева
/четиристотин
петдесет и
осем лева и
тридесет
стотинки/

храсти

Имотът е образуван от имот №005004.
С Договор №219/04.07.2016г. имотът е продаден на Любомир Цонев Стоев от
с.Изворово.

551.20 лв
Дворно място
/петстотин
петдесет и
един лева и
двадесет
стотинки/
3132,00 лв.
Дворно място
/три хиляди сто
тридесет и два
лева /
5 846.40 лв.
Дворно място
/пет хиляди
осемстотин
четиридесет и
шест лева и 40
ст. /

Имотът е образуван от имот №005004.

Със Заповед №096/08.02.2016г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.36 по ПУП на с.Къпиново,
община Генерал Тошево.

88.10/
осемдесет и
осем лева и
10ст./лева.

Нива

2 143.20 лв. /
Дворно място
две хиляди сто
четиридесет и
три лева и

11.1. Със Заповед №097 /2016г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.51 по ПУП на с.Пчеларово,
общ. Генерал Тошево

2768,90 лв. /
две хиляди
седемстотин
шестдесет и
осем лева и
деветдесет
стотинки /
5 016.00 лв.
/пет хиляди и
шестнадесет
лева/.

Дворно място

С Договор № 221/04.07.2016г. имотът е продаден на Михаил Михайлов Петров
от гр.Добрич.

Дворно място

Съгласно протокол от 1963г. на СНС Генерал Тошево е отстъпено право на
строеж върху общинско дворно място, представляващо УПИ№ Х в кв.7 по ПУП
на с. Пчеларово.

7569,00 лв. /
Дворно място
седем хиляди
петстотин
шестдесет и
девет лева /
1 504,80
Дворно място
(хиляда
петстотин и
четири лева и
осемдесет
стотинки/)
лева.
3 839.90 (три
Дворно място
хиляди
осемстотин
тридесет и
девет лева и
деветдесет
стотинки)лева.

С договор № 218/04.07.2016г. имотът е продаден на Георги Михайлов Георгиев
от с.Сърнено.

510,60
Дворно място
(петстотин и
десет лева и
шестдесет
стотинки) лева.

Със Заповед №234/22.03.2016г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.76 по ПУП на с.Кардам.

6 433.90 (шест Дворно място
хиляди
четиристотин
тридесет и три
лева и
деветдесет
стотинки) лева.

Със Заповед №234/22.03.2016г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.76 по ПУП на с.Кардам.

15 451.20 лв
/петнадесет
хиляди
четиристотин
петдесет и
един лева и
двадесет
стотинки/

Със Заповед №206/14.03.2016г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.7 по ПУП на с.Пчеларово,
общ.Генерал Тошево
С договор №422/18.10.2016г. имота е продаден на Костадин Ангелов Костов от
с.Пчеларово.

Дворно място

1. СЪГЛАСНО ДОГОВОР ОТ 05.04.1982Г. Е ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА
СТРОЕЖ ВЪРХУ ОБЩИНСКО ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 470КВ.М

С Договор №217/30.06.2016г., имота е продаден на Димитър Павлов
Трендафилов.

5 050.40 лв.
/пет хиляди и
петдесет лева
и четиридесет
стотинки/

Дворно място

2 662.20 лв
Дворно място
/две хиляди
шестстотин
шестдесет и
два лева и
двадесет
стотинки/
1 868.80 лв
Дворно място
/хиляда
осемстотин
шестдесет и
осем лева и
осемдесет
стотинки/
1 712.20 лв
Дворно място
/хиляда
седемстотин и
дванадесет
лева и
двадесет
стотинки/

Със Заповед №876/30.09.2014г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.21 по ПУП на с.Спасово,
общ.Генерал Тошево.
С договор №445/09.11.2016г. имота е продаден на Ахавни Ато Пехливанова от
гр.Варна.

287.00 лв
/двеста
осемдесет и
седем лева/

Дворно място

Със Заповед №876/30.09.2014г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.21 по ПУП на с.Спасово,
общ.Генерал Тошево.
В имота има изграден трафопост.

2 453.40 лв
/две хиляди
четиристотин
петдесет и три
лева и
четиридесет
стотинки/
3 758.40 лв
/три хиляди
седемстотин
петдесет и
осем лева и
четиридесет
стотинки/
1 973.20 лв /
хиляда
деветстотин
седемдесет и
три лева и
двадесет
стотинки/
643.40 лв
/шестстотин
четиридесет и
три лева и
четиридесет
стотинки/

Дворно място

Със Заповед №876/30.09.2014г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.21 по ПУП на с.Спасово,
общ.Генерал Тошево.

Дворно място

Със Заповед №876/30.09.2014г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.21 по ПУП на с.Спасово,
общ.Генерал Тошево.
С договор №448/09.11.2016г. имота е продаден на Ахавни Ато Пехливанова от
гр.Варна.

Дворно място

Със Заповед №876/30.09.2014г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.21 по ПУП на с.Спасово,
общ.Генерал Тошево.
С договор №449/09.11.2016г. имота е продаден на Ахавни Ато Пехливанова от
гр.Варна.

Дворно място

Със Заповед №876/30.09.2014г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.21 по ПУП на с.Спасово,
общ.Генерал Тошево.
С договор №446/09.11.2016г. имота е продаден на Ахавни Ато Пехливанова от
гр.Варна.

Със Заповед №876/30.09.2014г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.21 по ПУП на с.Спасово,
общ.Генерал Тошево.
С договор №447/09.11.2016г. имота е продаден на Ахавни Ато Пехливанова от
гр.Варна.

728.50 лв
/седемстотин
двадесет и
осем лева и
петдесет
стотинки/

Дворно място

2 630.90 лв
/две хиляди
шестстотин и
тридесет лева
и деветдесет
стотинки/

Дворно място

3 549.60 лв
Дворно място
/три хиляди
петстотин
четиридесет и
девет лева и
шестдесет
стотинки/
3 132.00 лв
Дворно място
/три хиляди сто
тридесет и два
лева/

2 964.00 лв
/две хиляди
деветстотин
шестдесет и
четири лева/

Дворно място

96 446.40 лв

Друга сграда

3 769.10лв /три Дворно място
хиляди
седемстотин
шестдесет и
девет лева и
десет стотинки/

Със заповед №ДжС-09-01-34/28.06.2016г. на обл.управител на обл.Добрич,
имота е отписан от актовите книги за държавна собственост.
С договор №652/12.12.2016г. имота е продаден на Томас Флойд, гражданин на
Великобритания, живущ в с.Чернооково.

Съгласно Протокол №1/23.04.1959г. на ИК на ОНС Спасово е отстъпено право
на строеж върху общинско дворно място с площ 1 300 /хиляда и триста/ кв.м.

С договор №644/09.12.2016 г. имота е продаден на Билял Шукри Рамадан от
с.Йовково.

1 580.60лв
/хиляда
петстотин и
осемдесет
лева и
шестдесет
стотинки/
250.60лв
/двеста и
петдесет лева
и шестдесет
стотинки/

Дворно място

Застроено
дворно място

3 967.20лв /три Дворно място
хиляди
деветстотин
шестдесет и
седем лева и
двадесет
стотинки/
25 379.60лв
Дворно място
/двадесет и пет
хиляди триста
седемдесет и
девет лева и
шестдесет
стотинки/

С договор №439/04.11.2016г. имота е продаден на Асен Иванов Асенов от
гр.Добрич.

Със заповед №ДжС-09-01--19/16.11.2016г. на областен управител на
обл.Добрич, имота е отписан от актовите книги за недвижими имоти - държавна
собственост.

1 576.40лв
/хиляда
петстотин
седемдесет и
шест лева и
четиридесет
стотинки/
123.80 лв /сто
двадесет и три
лева и
осемдесет
стотинки/
22.50 лв
/двадессет и
два лева и
петдесет
стотинки/

Кладенец

В дворното място, представляващо УПИ № XV-общ. в кв.20А по ПУП на
с.Красен, е изграден кладенец с каменна зидария с диаметър 1м. и дълбочина
20м.

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00406/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

21.70 лв
/двадессет и
един лева и
седемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00407/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

пуст.необр.земя 11.1. Скица № К00405/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

137.20 лв /сто
тридесет и
седем лева и
двадесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00408/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

46.10 лв
др.посевна
/четиридесет и площ
шест лева и
десет стотинки/

11.1. Скица № К00424/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

84.30 лв
/осемдесет и
четири лева и
тридесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00409/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

28.70 лв
/двадесет и
осем лева и
седемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00410/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

385.40 лв
/триста
осемдесет и
пет лева и
четиридесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00411/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

47.00 лв
др.посевна
/четиридесет и площ
седем лева/

11.1. Скица № К00412/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

143.40 лв /сто др.посевна
четиридесет и площ
три лева и
четиридесет
стотинки/

11.1. Скица № К00413/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич

57.60 лв
/петдесет и
седем лева и
шестдесет
стотинки/

11.1. Скица № К00414/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

др.посевна
площ

15.70 лв
/петнадесет
лева и
седемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00415/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

48.00 лв
др.посевна
/четиридесет и площ
осем лева/

11.1. Скица № К00416/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

96.40 лв
/деветдесет и
шест лева и
четиридесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00417/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

358.60 лв
/триста
петдесет и
осем лева и
шестдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00418/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

118.10 лв /сто др.посевна
и осемнадесет площ
лева и десет
стотинки/

11.1. Скица № К00419/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

23.60 лв
др.посевна
/двадесет и три площ
лева и
шестдесет
стотинки/

11.1. Скица № К00420/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

15.70 лв
/петнадесет
лева и
седемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00421/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

171.50 лв /сто
седемдесет и
един лева и
петдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00422/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

63.20 лв
/шестдесет и
три лева и
двадесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00423/19.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

1 630.70 лв
/хиляда
шестстотин и
тридесет лева
и седемдесет
стотинки/

Дворно място

11.1. Скица №15-475416/29.09.2016г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич.

857.90 лв
Дворно място
/осемстотин
петдесет и
седем лева и
деветдесет
стотинки/
1 732.80 лв
Дворно място
/хиляда
седемстотин
тридесет и два
лева и
осемдесет
стотинки/
4 202.10 лв
пуст.необр.земя
/четири хиляди
двеста и два
лева и десет
стотинки/

С договор №29/26.01.2017г. имота е продаден на Йордан Митев Йорданов от
гр.Ген.Тошево.

С договор №43/27.01.2017г. имота е продаден на Айнур Мусин Хюсеинова от
с.Великово.

11.1. Скица № К00292/18.10.2016г. по КВС на землище с.Снягово , ЕКАТТЕ
67773, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

3 558.70лв /три пуст.необр.земя 11.1. Скица № К00293/18.10.2016г. по КВС на землище с.Снягово , ЕКАТТЕ
хиляди
67773, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.
петстотин
петдесет и
осем лева и
седемдесет
стотинки/

3 027.30лв /три пуст.необр.земя 11.1. Скица № К01181/18.10.2016г. по КВС на землище с.Преселенци, ЕКАТТЕ
хиляди
58181, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.
двадесет и
седем лева и
тридесет
стотинки/

1 140.00 лв.
Дворно място
/хиляда сто и
четиридесет
лева/

Със Заповед №972/11.10.2016г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв. 16 по ПУП на с.Градини.
С договор №18/18.01.2017г. имота е продаден на Тошко Стоянов Тодоров от
гр.Добрич.

1 600.60 лв
/хиляда и
шестстотин
лева и
шестдесет
стотинки/

Нива

11.1. Скица № К00430/27.09.2016г. по КВС на землище с.Ал.Стамболийски ,
ЕКАТТЕ 00360, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.
11.2. Имотът е образуван от имот № 064001.

204.20лв
/двеста и
четири лева и
двадесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00558/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

113.20 лв /сто
и тринадесет
лева и
двадесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00559/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

108.40 лв /сто
и осем лева и
четиридесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00560/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

335.20 лв
/триста
тридесет и пет
лева и
двадесет
стотинки/
507.80 лв
/петстотин и
седем лева и
осемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00561/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00562/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

94.90 лв
/деветдесет и
четири лева и
деветдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00563/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

413.90 лв
/четиристотин
и тринадесет
лева и
деветдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00564/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

409.70 лв
др.посевна
/четиристотин площ
и девет лева и
седемдесет
стотинки/

11.1. Скица № К00565/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

461.80 лв
/четиристотин
шестдесет и
един лева и
осемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00566/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

182.60 лв /сто
осемдесет и
два лева и
шестдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00567/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

265.70 лв.
/двеста
шестдесет и
пет лева и
седемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00578/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

450.10 лв.
/четиристотин
и петдесет
лева и десет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00579/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

286.00 лв.
/двеста
осемдесет и
шест лева/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00580/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

251.70 лв.
(двеста
петдесет и
един лева и
седемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00581/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

205.60 лв.
(двеста и пет
лева и
шестдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00582/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

78.80 лв
/седемдесет и
осем лева и
осемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00568/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

81.00 лв
/осемдесет и
един лева/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00569/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

79.90 лв
/седемдесет и
девет лева и
деветдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00570/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

75.10 лв
др.посевна
/седемдесет и площ
пет лева и
десет стотинки/

11.1. Скица №К00571/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

130.60 лв /сто
и тридесет
лева и
шестдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00572/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

463.60 лв
/четиристотин
шестдесет и
три лева и
шестдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00573/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.

305.10 лв
/триста и пет
лева и десет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00574/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

359.20 лв
/триста
петдесет и
девет лева и
двадесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00575/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

334.60 лв
/триста
тридесет и
четири лева и
шестдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00576/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци , ЕКАТТЕ
02484,
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

1 496.60 лв
/хиляда
четиристотин
деветдесет и
шест лева и
шестдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица № К00577/27.09.2016г. по КВС на землище с.Балканци , ЕКАТТЕ
02484, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич.
11.2. Имотът е образуван от имот № 086094.

2 302.80лв /две Дворно място
хиляди триста
и два лева и
осемдесет
стотинки/

11.1. В УПИ №VIII-230, кв.34 по ПУП на с.Спасово, община Генерал Тошево,
област Добрич, е построена масивна стопанска постройка - краварник със ЗП
79.75 кв.м., съгласно Нотариален акт №130/16.09.2016г.

1 966.40
лв.(хиляда
деветстотин
шестдесет и
шест лева и
четиридесет
стотинки)
7 387.40лв
/седем хиляди
триста
осемдесет и
седем лева и
четиридесет
стотинки/
1 806.10 лв
/хиляда
осемстотин и
шест лева и
десет стотинки/

Магазин

11.1. Със заповед №2521/1977 г. е одобрен ПУП на с. Къпиново (Светлик).
11.2. Със заповед №645/26.07.2010 г. е одобрено частично изменение на кв. 10
по ПУП на
с. Къпиново (Светлик).

Здравно
заведение

11.1. Със Заповед №1118/10.11.2016г. е одобрено частично изменение на
подробния устройствен план на гр.Генерал Тошево, като от УПИ №XXVболница, кв.65 с площ 7 826.75кв.м., се образуват два нови поземлени имота УПИ №XXVIII-болница с площ 7 142.11кв.м. и УПИ №XXIX с площ 684.64кв.м. за
Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - филиал гр.Ген.Тошево.

Дворно място

1 430.30 лв
Дворно място
/хиляда
четиристотин и
тридесет лева
и тридесет
стотинки/
1 722.60 лв
Дворно място
/хиляда
седемстотин
двадесет и два
лева и
шестдесет
стотинки/
1 639.10 лв.
Дворно място
/хиляда
шестстотин
тридесет и
девет лева и
десет стотинки/

С договор №167/19.05.2017г. имотът е продаден на "Кросби Пулон
Ентърпрайсис" ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Спасово,
представлявано от Робърт Леонард Пулон.

249.10 лв
Нива
/двеста
четиридесет и
девет лева и
десет стотинки/

11.1. Скица №К00583/27.09.2016г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

65.70 лв
/шестдесет и
пет лева и
седемдесет
стотинки/

Нива

11.1. Скица №К00584/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

81.00 лв
/осемдесет и
един лева/

Нива

11.1. Скица №К00585/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

84.90 лв
/осемдесет и
четири лева и
деветдесет
стотинки/

Нива

11.1. Скица №К00586/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

С договор №168/19.05.2017г. имотът е продаден на "Кросби Пулон
Ентърпрайсис" ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Спасово,
представлявано от Робърт Леонард Пулон.

87.20 лв
/осемдесет и
седем лева и
двадесет
стотинки/

Нива

11.1. Скица №К00587/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

114.50 лв /сто Нива
и
четиринадесет
лева и
петдесет
стотинки/

11.1. Скица №К00588/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

96.20 лв
/деветдесет и
шест лева и
двадесет
стотинки/

Нива

11.1. Скица №К00589/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

17.80 лв
Нива
/седемнадесет
лева и
осемдесет
стотинки/

11.1. Скица №К00590/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

6.00 лв /шест
лева/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00591/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

51.10 лв
др.посевна
/петдесет и
площ
един лева и
десет стотинки/

11.1. Скица №К00592/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

66.80 лв
/шестдесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00593/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

60.30 лв
/шестдесет
лева и
тридесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00594/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

53.20 лв
др.посевна
/петдесет и три площ
лева и
двадесет
стотинки/

11.1. Скица №К00595/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

84.40 лв
/осемдесет и
четири лева и
четиридесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00596/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

91.20 лв
/деветдесет и
един лева и
двадесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00597/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

10.70 лв /десет др.посевна
лева и
площ
седемдесет
стотинки/

11.1. Скица №К00598/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

17.80 лв
др.посевна
/седемнадесет площ
лева и
осемдесет
стотинки/

11.1. Скица №К00599/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

6.90 лв /шест
лева и
деветдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00600/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.
11.2. Имотът е образуван от имот №093111.

810.50 лв
/осемстотин и
десет лева и
петдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00601/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

314.90 лв
др.посевна
/триста и
площ
четиринадесет
лева и
деветдесет
стотинки/

11.1. Скица №К00602/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

252.30 лв
др.посевна
/двеста
площ
петдесет и два
лева и
тридесет
стотинки/

11.1. Скица №К00603/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

289.00 лв
/двеста
осемдесет и
девет лева/

11.1. Скица №К00604/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

др.посевна
площ

262.60 лв
/двеста
шестдесет и
два лева и
шестдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00605/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

247.80 лв
/двеста
четиридесет и
седем лева и
осемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00606/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

274.70 лв
/двеста
седемдесет и
четири лева и
седемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00607/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

237.40 лв
/двеста
тридесет и
седем лева и
четиридесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00608/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

379.00 лв
/триста
седемдесет и
девет лева/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00609/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

252.10 лв
др.посевна
/двеста
площ
петдесет и два
лева и десет
стотинки/

11.1. Скица №К00610/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

16 129.40 лв
др.посевна
/шестнадесет площ
хиляди сто
двадесет и
девет стотинки/

11.1. Скица №К00553/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

1 439.80 лв
/хиляда
четиристотин
тридесет и
девет лева и
осемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00554/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

266.90 лв
/двеста
шестдесет и
шест лева и
деветдесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00611/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

251.10 лв
др.посевна
/двеста
площ
петдесет и
един лева и
десет стотинки/

11.1. Скица №К00612/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

287.30 лв
/двеста
осемдесет и
седем лева и
тридесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00613/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

298.30 лв
/двеста
деветдесет и
осем лева и
тридесет
стотинки/

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00614/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Балканци, ЕКАТТЕ
02484,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

2 972.40 лв
/две хиляди
деветстотин
седемдесет и
два лева и
четиридесет
стотинки/

др.селскост.тери
тория

788.30 лв
/седемстотин
осемдесет и
осем лева и
тридесет
стотинки/

др.селскост.тери Скица №К00218/27.09.2016г. по КВС на землище с. Горица, ЕКАТТЕ 18575,
тория
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

193.70 лв /сто
деветдесет и
три лева и
седемдесет
стотинки/

др.посевна
площ

Скица №К00969/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Василево, общ. Генерал
Тошево, обл. Добрич.

1 097.50 лв
(хиляда
деветдесет и
седем лева и
петдесет
стотинки)

Гараж

11.1. С решение на Министерски съвет №700/19.08.2016 г., сградата е
прехвърлена в собственост на община Генерал Тошево.
11.2. Със заповед №ДжС-09-01-48/19.09.2016 г. на Областен управител на обл.
Добрич, имотът (гараж №1 със ЗП 18 кв.м.) е отписан от актовите книги за
недвижими имоти - частна държавна собственост.

210.20 лв.
др.посевна
(двеста и десет площ
лева и
двадесет
стотинки)

155.50 лв. (сто др.посевна
петдесет и пет площ
лева и
петдесет
стотинки)

161.30 лв. (сто др.посевна
шестдесет и
площ
един лева и
тридесет
стотинки)

225.90 лв.
др.посевна
(двеста
площ
двадесет и пет
лева и
деветдесет
стотинки)

338.10 лв.
др.посевна
(триста
площ
тридесет и
осем лева и
десет стотинки)

386.80 лв.
(триста
осемдесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00730/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

595.40 лв.
(петстотин
деветдесет и
пет лева и
четиридесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00714/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

579.40 лв.
(петстотин
седемдесет и
девет лева и
четиридесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00715/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

196.30 лв. (сто др.посевна
деветдесет и
площ
шест лева и
тридесет
стотинки)

11.1. Скица №К00735/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

221.30 лв.
(двеста
двадесет и
един лева и
тридесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00697/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

179.00 лв. (сто др.посевна
седемдесет и площ
девет лева)

11.1. Скица №К00698/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

566.70 лв.
(петстотин
шестдесет и
шест лева и
седемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00700/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

389.60 лв.
(триста
осемдесет и
девет лева и
шестдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00701/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

899.60 лв.
(осемстотин
деветдесет и
девет лева и
шестдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00702/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

644.60 лв.
(шестстотин
четиридесет и
четири лева и
шестдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00703/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

863.20 лв.
(осемстотин
шестдесет и
три лева и
двадесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00704/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

180.50 лв. (сто др.посевна
и осемдесет
площ
лева и
петдесет
стотинки)

11.1. Скица №К00705/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

353.50 лв.
др.посевна
(триста
площ
петдесет и три
лева и
петдесет
стотинки)

11.1. Скица №К00706/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

252.10 лв.
др.посевна
(двеста
площ
петдесет и два
лева и десет
стотинки)

11.1. Скица №К00707/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

399.80 лв.
(триста
деветдесет и
девет лева и
осемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00708/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

201.40 лв.
др.посевна
(двеста и един площ
лева и
четиридесет
стотинки)

11.1. Скица №К00709/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

327.10 лв.
др.посевна
(триста
площ
двадесет и
седем лева и
десет стотинки)

11.1. Скица №К00711/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

371.60 лв.
(триста
седемдесет и
един лева и
шестдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К00712/27.09.2016 г. по КВС на землище с. Градини, ЕКАТТЕ
17511,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

2 965.50 лв.
(две хиляди
деветстотин
шестдесет и
пет лева и
петдесет
стотинки)

Дворно място

2 905.00 лв.
(две хиляди
деветстотин и
пет лева)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01695/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

2 651.80 лв.
(две хиляди
шестстотин
петдесет и
един лева и
осемдесет
стотинки)

Дворно място

С договор №158/09.05.2017г. имотът е продаден на Веселина Пенева Огнева от
гр.Добрич.

2 443.00 лв.
(две хиляди
четиристотин
четиридесет и
три лева)

Дворно място

182.00 лв. (сто Лозе
осемдесет и
два лева)

11.1. Скица №К01696/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

51.10 лв.
др.посевна
(петдесет и
площ
един лева и
десет стотинки)

11.1. Скица №К01697/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

440.90 лв.
(четиристотин
и четиридесет
лева и
деветдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01698/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

15.90 лв.
(петнадесет
лева и
деветдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01699/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

177.40 лв. (сто др.посевна
седемдесет и площ
седем лева и
четиридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01700/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

57.80 лв.
(петдесет и
седем лева и
осемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01701/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

316.10 лв.
(триста и
шестнадесет
лева и десет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01702/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

195.40 лв. (сто др.посевна
деветдесет и
площ
пет лева и
четиридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01703/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

263.90 лв.
(двеста
шестдесет и
три лева и
деветдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01704/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

488.90 лв.
(четиристотин
осемдесет и
осем лева и
деветдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01705/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

323.10 лв.
др.посевна
(триста
площ
двадесет и три
лева и десет
стотинки)

11.1. Скица №К01706/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

1 402.40 лв.
др.посевна
(хиляда
площ
четиристотин и
два лева и
четиридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01707/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

365.40 лв.
(триста
шестдесет и
пет лева и
четиридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01708/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

др.посевна
площ

281.70 лв.
(двеста
осемдесет и
един лева и
седемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01709/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

1 356.80 лв.
др.посевна
(хиляда триста площ
петдесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01712/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

821.10 лв.
др.посевна
(осемстотин
площ
двадесет и
един лева и
десет стотинки)

11.1. Скица №К01713/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

985.90 лв.
(деветстотин
осемдесет и
пет лева и
деветдесет
стотинки)

Дворно място

11.1. Със заповед №104/08.02.2017г. на Кмета на община Генерал Тошево, е
одобрено частично изменение в кв. 11 на подробния устройствен план на с.
Изворово (Добромирци), общ. Генерал Тошево.
С договор №174/30.05.2017г. имотът е продаден на Иван Колев Иванов от
гр.Добрич.

2 213.30 лв.
(две хиляди
двеста и
тринадесет
лева и
тридесет
стотинки)

Дворно място

11.1. Със заповед №104/08.02.2017г. на Кмета на община Генерал Тошево, е
одобрено частично изменение в кв. 11 на подробния устройствен план на с.
Изворово (Добромирци), общ. Генерал Тошево.
11.2. С договор №164/19.05.2017г. имота е продаден на ЕТ "Добруджа Експорт Георги Балабанов", със седалище и адрес на управление гр.Ген.Тошево,
представлявано от Георги Балабанов.

2 150.60 лв.
Дворно място
(две хиляди
сто и петдесет
лева и
шестдесет
стотинки)

1 378.10 лв.
Дворно място
(хиляда триста
седемдесет и
осем лева и
десет стотинки)

2 505.60 лв.
Дворно място
(две хиляди
петстотин и пет
лева и
шестдесет
стотинки)

2 505.60 лв.
Дворно място
(две хиляди
петстотин и пет
лева и
шестдесет
стотинки)

2 651.80 лв.
(две хиляди
шестстотин
петдесет и
един лева и
осемдесет
стотинки)

Дворно място

1 869.60 лв.
(хиляда
осемстотин
шестдесет и
девет лева и
шестдесет
стотинки)

Дворно място

С договор №166/19.05.2017г. имота е продаден на Анелия Тодорова Бянова от
гр.Добрич.

296.40 лв.
(двеста
деветдесет и
шест лева и
четиридесет
стотинки)

Дворно място

С договор №165/19.05.2017г. имота е продаден на Анелия Тодорова Бянова от
гр.Добрич.

1 879.20 лв.
(хиляда
осемстотин
седемдесет и
девет лева и
двадесет
стотинки)

Дворно място

11.1. С договор №274/05.07.2017г. имотът е продаден на "Жито-КМ" ООД,
гр.Добрич, представлявано от Рашко Георгиев Бянов от гр.Добрич.

1 670.40 лв.
(хиляда
шестстотин и
седемдесет
лева и
четиридесет
стотинки)

Дворно място

11.1. С договор №275/05.07.2017г. имотът е продаден на "Жито-КМ" ООД,
гр.Добрич, представлявано от Рашко Георгиев Бянов от гр.Добрич.

2 964.00 лв.
(две хиляди
деветстотин
шестдесет и
четири лева)

Дворно място

11.1. С договор №273/05.07.2017г. имотът е продаден на "Жито-КМ" ООД,
гр.Добрич, представлявано от Рашко Георгиев Бянов от гр.Добрич.

84 991.10 лв.
Дворно място
(осемдесет и
четири хиляди
деветстотин
деветдесет и
един лева и
десет стотинки)

11.1. Със Заповед №1118/10.11.2016г. е одобрено частично изменение на
подробния устройствен план на гр.Генерал Тошево, като от УПИ №XXVболница, кв.65 с площ 7 826.75кв.м., се образуват два нови поземлени имота УПИ №XXVIII-болница с площ 7 142.11кв.м. и УПИ №XXIX с площ 684.64кв.м. за
нуждите на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - филиал
гр.Ген.Тошево.

71 132.40 лв.
Дворно място
(седемдесет и
една хиляди
сто тридесет и
два лева и
четиридесет
стотинки)
221 010.10 лв. Дворно място
(двеста
двадесет и
една хиляди и
десет лева и
десет стотинки)

11.1. Със заповед №181/06.03.2017г. е одобрено частично изменение на
кадастралния план, обхващащ ПИ №2224 по плана на промишлената зона на
гр. Генерал Тошево, който се разделя на два нови имота: ПИ №2276 с площ от
38 204 кв.м. и ПИ №2277 с площ от 12 296 кв.м.

5 428.80 лв.
(пет хиляди
четиристотин
двадесет и
осем лева и
осемдесет
стотинки)

Дворно място

11. 1. Със заповед №210/14.03.2017г. е одобрено частично изменение на
подробния устройствен план на с. Великово, като от УПИ №II-дн. детски дом,
кв.14 и УПИ №I-комбинат, кв.21, се образуват нови имоти:
- в кв.14:
УПИ №IV-общ. с площ от 2 600 кв.м.;
УПИ №II-6 с площ от 1 700 кв.м.;
УПИ №III-5 с площ от 1 300 кв.м.
- в кв.21:
УПИ №VII-общ. с площ от 2 600 кв.м.;
УПИ №VIII-22 с площ от 1 490 кв.м.
11.2. С договор №264/04.07.2017г. имотът е продаден на Ивелин Тончев
Иванов от гр.Добрич.

5 428.80 лв.
(пет хиляди
четиристотин
двадесет и
осем лева и
осемдесет
стотинки)

Дворно място

11. 1. Със заповед №210/14.03.2017г. е одобрено частично изменение на
подробния устройствен план на с. Великово, като от УПИ №II-дн. детски дом,
кв.14 и УПИ №I-комбинат, кв.21, се образуват нови имоти:
- в кв.14:
УПИ №IV-общ. с площ от 2 600 кв.м.;
УПИ №II-6 с площ от 1 700 кв.м.;
УПИ №III-5 с площ от 1 300 кв.м.
- в кв.21:
УПИ №VII-общ. с площ от 2 600 кв.м.;
УПИ №VIII-22 с площ от 1 490 кв.м.
11.2. С договор №265/04.07.2017г. имотът е продаден на Ивелин Тончев
Иванов от гр.Добрич.

2 895.60 лв.
(две хиляди
осемстотин
деветдесет и
пет лева и
шестдесет
стотинки)

Дворно място

11.1. Със заповед №268/28.03.2017г. на Кмета на община Генерал Тошево е
одобрено частичното изменение на кадастралния и регулационен план на
с.Великово, общ.Генерал Тошево, в кв.19.
11.2. С договор №268/04.07.2017г. имотът е продаден на Сали Мохамед Сали
от с.Великово.

11. 1. Със заповед №181/06.03.2017г. е одобрено частично изменение на
кадастралния план, обхващащ ПИ №2224 с площ 50 500 кв.м. по плана на
промишлената зона на гр. Генерал Тошево, който се разделя на два нови
имота: ПИ №2276 с площ от 38 204 кв.м. и ПИ №2277 с площ от 12 296 кв.м.
11. 2. Поземлен имот №2276 по плана на промишлената зона на гр.Генерал
Тошево е идентичен на поземлен имот №268002 с площ от 31.691 дка. по КВС
на гр.Генерал Тошево.

433.20 лв.
(четиристотин
тридесет и три
лева и
двадесет
стотинки)
2 651.80 лв.
(две хиляди
шестстотин
петдесет и
един лева и
осемдесет
стотинки)
164.10 лв. (сто
шестдесет и
четири лева и
десет стотинки)

Дворно място

11.1. Със заповед №269/28.03.2017г. на Кмета на община Генерал Тошево е
одобрено частичното изменение на кадастралния и регулационен план на
с.Сърнено, общ.Генерал Тошево, в кв.3.
С договор №266/04.07.2017г. имота е продаден на Лариса Гричко, гражданин на
Полша.

Дворно място

Със заповед №442/11.05.2017г. е одобрено частично изменение на
кадастралния и регулационен план на с. Пленимир, общ. Генерал Тошево.
С договор №394/12.10.2017г. имота е продаден на Панайот Николов Панайотов
от гр.Добрич.

др.посевна
площ

Скица №К01714/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

430.90 лв.
(четиристотин
и тридесет
лева и
деветдесет
стотинки)

др.посевна
площ

Скица №К01715/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

249.00 лв.
(двеста
четиридесет и
девет лева)

др.посевна
площ

Скица №К01716/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

1 364.40 лв.
др.посевна
(хиляда триста площ
шестдесет и
четири лева и
четиридесет
стотинки)

Скица №К01717/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

85.00 лв.
(осемдесет и
пет лева)

др.посевна
площ

Скица №К01718/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

159.60 лв. (сто др.посевна
петдесет и
площ
девет лева и
шестдесет
стотинки)

Скица №К01719/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

138.10 лв. (сто др.посевна
тридесет и
площ
осем лева и
десет стотинки)

Скица №К01720/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

396.30 лв.
(триста
деветдесет и
шест лева и
тридесет
стотинки)

др.посевна
площ

Скица №К01721/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

29.60 лв.
(двадесет и
девет лева и
шестдесет
стотинки)

др.посевна
площ

Скица №К01722/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

132.00 лв. (сто др.посевна
тридесет и два площ
лева)

Скица №К01723/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

238.00 лв.
(двеста
тридесет и
осем лева)

др.посевна
площ

Скица №К01724/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

331.70 лв.
(триста
тридесет и
един лева и
седемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

Скица №К01725/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

357.20 лв.
(триста
петдесет и
седем лева и
двадесет
стотинки)

др.посевна
площ

Скица №К01726/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

414.80 лв.
др.посевна
(четиристотин площ
и
четиринадесет
лева и
осемдесет
стотинки)

Скица №К01754/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

291.60 лв.
(двеста
деветдесет и
един лева и
шестдесет
стотинки)

др.посевна
площ

Скица №К01727/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

844.10 лв.
др.посевна
(осемстотин
площ
четиридесет и
четири лева и
десет стотинки)

11.1. Скица №К01728/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

708.70 лв.
др.посевна
(седемстотин и площ
осем лева и
седемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01729/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

460.90 лв.
(четиристотин
и шестдесет
лева и
деветдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01735/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

60.00 лв.
(шестдесет
лева)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01736/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

157.40 лв. (сто др.посевна
петдесет и
площ
седем лева и
четиридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01738/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

1 890.80 лв.
(хиляда
осемстотин и
деветдесет
лева и
осемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01739/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

835.00 лв.
др.посевна
(осемстотин
площ
тридесет и пет
лева)

11.1. Скица №К01740/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

639.50 лв.
(шестстотин
тридесет и
девет лева и
петдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01741/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

321.80 лв.
(триста
двадесет и
един лева и
осемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01742/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

293.00 лв.
(двеста
деветдесет и
три лева)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01743/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

3 132.00 (три
Дворно място
хиляди сто
тридесет и два)
лв.

11.1. Със заповед №ДжС-09-01-30/09.06.2017г. на Областен управител на
област Добрич, имотът е отписан от актовите книги за недвижими имоти държавна собственост.
11.2. Съгласно типов договор от 09.02.1962г. на ОНС Василево е отстъпено
право на строеж върху общинско дворно място с площ 1 500 кв.м.
11.3. С договор №422/01.11.2017г. имота е продаден на Кръстинка Георгиева
Добрева от с.Конаре.

2 649.70 лв.
(две хиляди
шестстотин
четиридесет и
девет лева и
седемдесет
стотинки)
6 247.80 лв.
(шест хиляди
двеста
четиридесет и
седем лева и
осемдесет
стотинки)

Дворно място

11.1. Със заповед №592/08.06.2017г. на Кмета на община Генерал Тошево е
одобрено частичното изменение на подробния устройствен план на
с.Преселенци, общ.Генерал Тошево, в кв.34.

259.70 лв.
(двеста
петдесет и
девет лева и
седемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01744/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

459.00 лв.
(четиристотин
петдесет и
девет лева)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01745/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

Дворно място

299.20 лв.
(двеста
деветдесет и
девет лева и
двадесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01746/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

637.10 лв.
др.посевна
(шестстотин
площ
тридесет и
седем лева и
десет стотинки)

11.1. Скица №К01747/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

701.50 лв.
др.посевна
(седемстотин и площ
един лева и
петдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01748/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

845.30 лв.
(осемстотин
четиридесет и
пет лева и
тридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01749/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

др.посевна
площ

158.70 лв. (сто др.посевна
петдесет и
площ
осем лева и
седемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01750/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

163.80 лв. (сто др.посевна
шестдесет и
площ
три лева и
осемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01751/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

846.80 лв.
(осемстотин
четиридесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01752/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

154.50 лв. (сто др.посевна
петдесет и
площ
четири лева и
петдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01753/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

2 296.80 лв.
(две хиляди
двеста
деветдесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки)

11.1. Със заповед №ДжС-09-01-36/11.07.2017г. на Областен управител на
област Добрич, имотът е отписан от актовите книги за недвижими имоти държавна собственост.
11.2. С договор №387/11.10.2017г. имота е продаден на Асибе Мобинова
Музапарова от с.Къпиново.

Дворно място

3 882.30 лв.
(три хиляди
осемстотин
осемдесет и
два лева и
тридесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01692/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

29 896.00 лв.
(двадесет и
девет хиляди
осемстотин
деветдесет и
шест лева)

стопански двор

11.1. Скица №К01711/12.01.2017 г. по КВС на землище с. Изворово, ЕКАТТЕ
32467,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.
11.2. Имотът е образуван от имот №000069.

2 150.60 лв.
Дворно място
(две хиляди
сто и петдесет
лева и
шестдесет
стотинки)

11.1. Със Заповед №ДжС-10-2/22.03.2017г. на Областен управител на област
Добрич е отменен АЧОС №4148/24.02.2017г.

617.60 лв
(шестстотин и
седемнадесет
лева и
шестдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01356/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

251.90 лв
(двеста
петдесет и
един лева и
деветдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01357/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

104.70 лв. (сто др.посевна
и четири лева площ
и седемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01358/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

337.10 лв.
др.посевна
(триста
площ
тридесет и
седем лева и
десет стотинки)

11.1. Скица №К01359/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

163.20 лв. (сто др.посевна
шестдесет и
площ
три лева и
двадесет
стотинки)

11.1. Скица №К01360/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

268.20 лв.
(двеста
шестдесет и
осем лева и
двадесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01361/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

499.20 лв.
(четиристотин
деветдесет и
девет лева и
двадесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01362/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

484.70 лв.
(четиристотин
осемдесет и
четири лева и
седемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01363/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

298.70 лв.
(двеста
деветдесет и
осем лева и
седемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01364/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

691.20 лв.
(шестстотин
деветдесет и
един лева и
двадесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01365/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

850.00 лв.
др.посевна
(осемстотин и площ
петдесет лева)

11.1. Скица №К01366/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

439.70 лв.
(четиристотин
тридесет и
девет лева и
седемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01367/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

др.посевна
площ

456.80 лв.
(четиристотин
петдесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01368/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

259.80 лв.
(двеста
петдесет и
девет лева и
осемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01369/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

91.40 лв.
(деветдесет и
един лева и
четиридесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1. Скица №К01370/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

614.50 лв.
др.посевна
(шестстотин и площ
четиринадесет
лева и
петдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01371/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

151.00 лв. (сто др.посевна
петдесет и
площ
един лева)

11.1. Скица №К01383/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

174.40 лв. (сто др.посевна
седемдесет и площ
четири лева и
четиридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01373/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

141.80 лв. (сто др.посевна
четиридесет и площ
един лева и
осемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01374/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

136.40 лв. (сто др.посевна
тридесет и
площ
шест лева и
четиридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01375/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

135.80 лв. (сто др.посевна
тридесет и пет площ
лева и
осемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01376/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

185.30 лв. (сто др.посевна
осемдесет и
площ
пет лева и
тридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01377/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

153.80 лв. (сто др.посевна
петдесет и три площ
лева и
осемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01378/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

152.40 лв. (сто др.посевна
петдесет и два площ
лева и
четиридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01379/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

162.30 лв. (сто др.посевна
шестдесет и
площ
два лева и
тридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01380/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

10 100.70 лв.
(десет хиляди
и сто лева и
седемдесет
стотинки)

11.1. Със заповед №1009/16.10.2017г. на Кмета на община Генерал Тошево е
одобрено частично изменение на кадастралния план на с.Кардам.
11.2. С договор №181/24.04.2018г. имотът е продаден на ЧЗС Никола Русков
Николов от гр.Генерал Тошево.

Дворно място

144.60 лв. (сто др.посевна
четиридесет и площ
четири лева и
шестдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01381/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

136.30 лв. (сто др.посевна
тридесет и
площ
шест лева и
тридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01382/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

150.30 лв. (сто др.посевна
и петдесет
площ
лева и
тридесет
стотинки)

11.1. Скица №К01372/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

2 416.80 лв.
Дворно място
(две хиляди
четиристотин и
шестнадесет
лева и
осемдесет
стотинки)

11.1. Със заповед №ДжС-09-01-60/06.12.2017г. на Областен управител на
област Добрич, имотът е отписан от актовите книги за недвижими имоти държавна собственост.
11.2. Съгласно протокол №26 от 30.12.1958г. и типов договор от 05.06.1959г. на
ОНС Кардам е отстъпено право на строеж върху общинско дворно място с
площ 1 060 кв.м.

172.10 лв. (сто др.посевна
седемдесет и площ
два лева и
десет стотинки)

11.1. Скица №К01384/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

158.70 лв. (сто др.посевна
петдесет и
площ
осем лева и
седемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01385/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

164.10 лв. (сто др.посевна
шестдесет и
площ
четири лева и
десет стотинки)

11.1. Скица №К01386/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

125.70 лв. (сто др.посевна
двадесет и пет площ
лева и
седемдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01387/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

169.50 лв. (сто др.посевна
шестдесет и
площ
девет лева и
петдесет
стотинки)

11.1. Скица №К01388/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

252.20 лв.
др.посевна
(двеста
площ
петдесет и два
лева и
двадесет
стотинки)

11.1 Скица №К01389/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

243.40 лв.
(двеста
четиридесет и
три лева и
четиридесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1 Скица №К01390/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

650.70 лв.
(шестстотин и
петдесет лева
и седемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1 Скица №К01391/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ
29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

407.70 лв.
др.посевна
(четиристотин площ
и седем лева и
седемдесет
стотинки)

11.1 Скица №К01392/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

207.30 лв.
(двеста и
седем лева и
тридесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1 Скица №К01393/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

180.40 лв. (сто др.посевна
и осемдесет
площ
лева и
четиридесет
стотинки)

11.1 Скица №К01394/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

295.80 лв.
(двеста
деветдесет и
пет лева и
осемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1 Скица №К01395/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

127.40 лв. (сто др.посевна
двадесет и
площ
седем лева и
четиридесет
стотинки)

11.1 Скица №К01396/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

110.00 лв. (сто др.посевна
и десет лева) площ

11.1 Скица №К01397/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

92.80 лв.
(десетдесет и
два лева и
осемдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1 Скица №К01398/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

73.90 лв.
(седемдесет и
три лева и
деветдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1 Скица №К01399/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

72.60 лв.
(седемдесет и
два лева и
шестдесет
стотинки)

др.посевна
площ

11.1 Скица №К01400/29.09.2017 г. по КВС на землище с. Житен, ЕКАТТЕ 29444,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

76 059.80 лв.
(седемдесет и
шест хиляди
петдесет и
девет лева и
осемдесет
стотинки)

Дворно място

11.1. Със заповед №1176/04.12.2017г. на Кмета на община Генерал Тошево е
одобрено частично изменение на кадастралния план на гр.Генерал Тошево.

5 407.40 лв.
КЛУБ
(пет хиляди
четиристотин и
седем лева и
четиридесет
стотинки)

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.
11.2. Сградата се ползва като Пенсионерски клуб.

1 388.50 лв.
Дворно място
(хиляда триста
осемдесет и
осем лева и
петдесет
стотинки)

11.1. Със заповед №104/08.02.2017г. на Кмета на община Генерал Тошево, е
одобрено частично изменение в кв. 11 на подробния устройствен план на с.
Изворово (Добромирци), общ. Генерал Тошево.

4 902.00
Дворно място
(четири хиляди
деветстотин и
два) лв.

11.1. Съгласно Договор от 31.07.1987г. на ОНС гр.Генерал Тошево е отстъпено
право на строеж върху общинско дворно място с площ 600 кв.м.

1 960.80
(хиляда
деветстотин и
шестдесет
лева и
осемдесет
стотинки) лв.

Дворно място

1 628.60 лв.
(хиляда
шестстотин
двадесет и
осем лева и
шестдесет
стотинки)

Дворно място

1 774.80 лв.
(хиляда
седемстотин
седемдесет и
четири лева и
осемдесет
стотинки)

Дворно място

2 088.00 лв.
(две хиляди
осемдесет и
осем лева)

Дворно място

11.1. Съгласно Договор от 25.04.1977г. на ОНС гр.Генерал Тошево е отстъпено
право на строеж върху общинско дворно място с площ 760 кв.м.

1 753.90 лв.
Дворно място
(хиляда
седемстотин
петдесет и три
лева и
деветдесет
стотинки)
3 090.20 лв.
(три хиляди и
деветдесет
лева и
двадесет
стотинки)

Дворно място

2 850.00 (две
хиляди
осемстотин и
петдесет) лв.

Дворно място

11.1. Съгласно Протокол №5 от 13.04.1961г. на ОНС с.Василево е отстъпено
право на строеж върху държавно дворно място с площ от 1 250 кв.м.

9 354.70 лв.
(девет хиляди
триста
петдесет и
четири лева и
седемдесет
стотинки)

Дворно място

11.1. Съгласно Протокол № 4 от 12.02.1958г. на СНС гр.Генерал Тошево е
отстъпено право на строеж върху държавна земя с площ 1 145 кв.м.

1 336.30 лв.
Дворно място
(хиляда триста
тридесет и
шест лева и
тридесет
стотинки)

С договор №346/01.10.2018г. имотът е продаден на Яна Георгиева Василева от
с.Малина.

2 088.00 (две
хиляди
осемдесет и
осем) лв.

Дворно място

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.

1 064.90 лв. (
хиляда
шестдесет и
четири лева и
деветдесет
стотинки)
1 002.20 лв. (
хиляда и два
лева и
двадесет
стотинки)

Дворно място

1 190.20 лв.
(хиляда сто и
деветдесет
лева и
двадесет
стотинки)
2 302.80 лв.
(две хиляди
триста и два
лева и
осемдесет
стотинки)

Дворно място

Дворно място

Дворно място

11.1. По предходен план на с.Спасово, горецитирания №VIII-84 в кв.76 е
идентичен с УПИ №IX в кв.26.
11.2. С договор от 02.10.1962г. е отстъпено право на строеж върху държавно
урегулирано място с площ от 1 225 кв.м., съставляващо УПИ IX в кв.26 по
плана на с.Спасово.
11.3. С договор №606/13.12.2018г. имотът е продаден на Димитър Тодоров
Димитров от гр.Добрич.

59 182.60 лв.
Дворно място
(петдесет и
девет хиляди
сто осемдесет
и два лева и
шестдесет
стотинки)

В урегулиран поземлен имот (УПИ) №I-озеленяване, кв.35 са включени:
- пл.№366 с площ 1 670 кв.м.
- пл.№367 с площ 5 100 кв.м.
- пл.№369 с площ 2 100 кв.м.
- пл.№370 с площ 3 200 кв.м.
- пл.№373 с площ 870 кв.м.
- пл.№374 с площ 1 105 кв.м.
- пл.№375 с площ 1 025 кв.м.
- общинска част с площ 750кв.м

42 030.10 (
четиридесет и
две хиляди и
тридесет лева
и десет ст. )

В урегулиран поземлен имот (УПИ) №I-озеленяване, кв.53 са включени:
- пл. № 382 с площ 1 085 кв.м.
- пл. №383 с площ 1 440 кв.м.
- пл. №384 с площ 1 240 кв.м.
- пл.№385
с площ 990 кв.м.
- пл.№634 с площ 1 800 кв.м.
- пл.№635 с площ 1 510 кв.м.
- пл.№636 с площ 1 960 кв.м.
- черен път с площ 800 кв.м.
- общинска част с площ 410 кв.м.

Дворно място

552.50 лв.
др.вид зем.земя 11.1. Номер по предходен план 055007.
(петстотин
петдесет и два
лева и
петдесет
стотинки)
1007.70 лв.
др.вид зем.земя 11.1. Номер по предходен план 055001.
(хиляда и
седем лева и
седемдесет
стотинки)
21 984.60 лв.
(двадесет и
една хиляди
деветстотин
осемдесет и
четири лева и
шестдесет
стотинки)

Дворно място

1 527.60
лв./хиляда
петстотин
двадесет и
седем лева и
60ст./
3 511.20 лв.
(три хиляди
петстотин и
единадесет
лева и
двадесет
стотинки)

Дворно място

Дворно място

1 733.00
Дворно място
(хиляда
седемстотин
тридесет и три)
лв.

1 753.90 лв.
Дворно място
(хиляда
седемстотин
петдесет и три
лева и
деветдесет
стотинки)
1 879.20 лв.
Дворно място
(хиляда
осемстотин
седемдесет и
девет лева и
двадесет
стотинки)

11.1. Със Заповед №939/31.10.2018г. на Кмета на Община Генерал Тошево, е
одобрено частично регулационно изменение на кв.80 по ПУП на с.Росица.
11.2. С договор №37/21.01.2019г. имотът е продаден на "Славов - Росица"
ЕООД, с.Росица, представлявано от Недялко Тодоров Славов.

1 125.10 лв
Нива
/хиляда сто
двадесет и пет
лева и десет
ст./
3 209.90 лв.
Дворно място
(три хиляди
двеста и девет
лева и
деветдесет
стотинки)

11.1. Скица №15-463250/08.07.2018г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище с.Йовково, ЕКАТТЕ 34045, общ.Генерал Тошево,
обл.Добрич

953.70 лв.
Дворно място
(деветстотин
петдесет и три
лева и
седемдесет
стотинки)
137.20(сто
др.вид зем.земя
тридесет и
седем лева и
двадесет
стотинки)

11.1. Номер по предходен план: 0501017700.
11.2. Скица №15-33496-17.01.2019г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Йовково, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич.

256.20 (двеста Пасище, мера
петдесет и
шест лева и
двадесет
стотинки)

11.1. Номер по предходен план: 0501017800.
11.2. Скица №15-33475-17.01.2019г. по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Йовково, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич.

Номер по предходен план 019144.

Номер по предходен план 000040.

123.80 (сто
др.вид зем.земя Номер по предходен план 000017.
двадесет и три
лева и
осемдесет
стотинки)
22.50
(двадесет и
два лева и
петдесет
стотинки)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 018137.

21.70
(двадесет и
един лева и
седемдесет
стотинки)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 018138.

15.70 лв.
(петнадесет
лева и
седемдесет
стотинки)

др.вид зем.земя 11.1. Номер по предходен план 031068.

48.00 лв.
др.вид зем.земя Номер по предходен план 031069.
(четиридесет и
осем лева)

96.40 лв.
(деветдесет и
шест лева и
четиридесет
стотинки)

др.вид зем.земя . Номер по предходен план 048143.

63.20 лв.
(шестдесет и
три лева и
двадесет
стотинки)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 056203.

358.60 лв.
др.вид зем.земя Номер по предходен план 056029.
(триста
петдесет и
осем лева и
шестдесет
стотинки)
118.10 лв. (сто др.вид зем.земя Номер по предходен план 056036.
и осемнадесет
лева и десет
стотинки)

23.60 лв.
др.вид зем.земя Номер по предходен план 056037.
(двадесет и три
лева и
шестдесет
стотинки)
15.90 лв.
(петнадесет
лева и
деветдесет
стотинки)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 056039.

1600.90 лв.
др.вид зем.земя Номер по предходен план 064076.
(хиляда и
шестстотин
лева и
деветдесет
стотинки)
171.50 лв. (сто др.вид зем.земя Номер по предходен план 056202.
седемдесет и
един лева и
петдесет
стотинки)
385.40 лв.
др.вид зем.земя Номер по предходен план 023018.
(триста
осемдесет и
пет лева и
четиридесет
стотинки)
123.80 лв. (сто др.вид зем.земя Номер по предходен план 000017.
двадесет и три
лева и
осемдесет
стотинки)
22.50 лв.
(двадесет и
два лева и
петдесет
стотинки)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 018137.

24.70 лв.
(двадесет и
четири лева и
седемдесет
стотинки)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 018138.

137.20 лв. (сто др.вид зем.земя Номер по предходен план 019144.
тридесет и
седем лева и
двадесет
стотинки)
46.10 лв.
др.вид зем.земя . Номер по предходен план 020001.
(четиридесет и
шест лева и
десет стотинки)

84.30 лв.
(осемдесет и
четири лева и
тридесет
стотинки)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 021001.

28.70 лв.
(двадесет и
осем лева и
седемдесет
стотинки)

др.вид зем.земя . Номер по предходен план 021002.

143.40 лв. (сто др.вид зем.земя Номер по предходен план 025022
четиридесет и
три лева и
четиридесет
стотинки)
47.00 лв. (
четиридесет и
седем лева )

др.вид зем.земя Номер по предходен план 024057.

57.60 лв. (
петдесет и
седем лева и
шестдесет
стотинки )

др.вид зем.земя Номер по предходен план 030059.

501.60 лв.
(петстотин и
един лева и
шестдесет
стотинки)

Дворно място

500.30 лв. (
др.вид зем.земя Номер по предходен план 101065.
петстотин лева
и тридесет
стотинки )

13 893.70 лв. (
тринадесет
хиляди
осемстотин
деветдесет и
три лева и
седемдесет
стотинки )

др.вид зем.земя Номер по предходен план 064003.

11 223.00
Дворно място
(единадесет
хиляди двеста
двадесет и три)
лв.

11.1. Със заповед №087/04.02.2019г. на Кмета на община Генерал Тошево е
одобрено частично изменение на подробния устройствен план на с.Кардам,
обхващащ кв.81.

814.30 лв.
Дворно място
(осемстотин и
четиринадесет
лева и
тридесет
стотинки)
13 854.80 лв.
Дворно място
(тринадесет
хиляди
осемстотин
петдесет и
четири лева и
осемдесет
стотинки)
262.20 лв.
Дворно място
(двеста
шестдесет и
два лева и
двадесет
стотинки)

Със заповед №086/04.02.2019г. на Кмета на община Генерал Тошево е
одобрено частично изменение на Подробния устройствен план на с.Къпиново,
обхващащ кв.31

14 360.40 лв.
Гробище
(четиринадесет
хиляди триста
и шестдесет
лева и
четиридесет
стотинки )

Номер по предходен план 000043 по КВС на с. Александър Стамболийски

8 197.10 лв.
Нива
(осем хиляди
сто деветдесет
и седем лева и
десет стотинки
)

Номер по предходен план 008004 по КВС на с. Александър Стамболийски.

5 723.60 лв.
Нива
(пет хиляди
седемстотин
двадесет и три
лева и
шестдесет
стотинки )
2 937.90 лв.
Нива
(две хиляди
деветстотин
тридесет и
седем лева и
деветдесет
стотинки )
9 877.80 лв.
Нива
(девет хиляди
осемстотин
седемдесет и
седем лева и
осемдесет
стотинки )

Номер по предходен план 044006 по КВС на с. Александър Стамболийски.

Със заповед №072/10.02.2005г. на Кмета на община Генерал Тошево е
одобрено частично изменение на промишлената зона на гр.Генерал Тошево.

Със заповед №632/01.08.2018г. на Кмета на община Генерал Тошево е
одобрен проект за изменение на ПУП на с. Сърнено.

Номер по предходен план 045020 по КВС на с. Александър Стамболийски.

. Номер по предходен план 047009 по КВС на с. Александър Стамболийски.

7 676.10 лв.
Нива
(седем хиляди
шестстотин
седемдесет и
шест лева и
десет стотинки
)

Номер по предходен план 072007 по КВС на с. Александър Стамболийски.

7 540.80 лв.
Нива
(седем хиляди
петстотин и
четиридесет
лева и
осемдесет
стотинки )

Номер по предходен план 101056 по КВС на с.Александър Стамболийски.

109.80 лв. (сто др.вид зем.земя Номер по предходен план 000087 по КВС на с. Балканци.
и девет лева и
осемдесет
стотинки )

25 077.60 лв.
др.вид зем.земя Номер по предходен план 000074 по КВС на с. Балканци.
(двадесет и пет
хиляди
седемдесет и
седем лева и
шестдесет
стотинки )

862.20 лв.
(осемстотин
шестдесет и
два лева и
двадесет
стотинки)
62.00 лв.
(шестдесет и
два лева)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 000086 по КВС на с. Балканци.

404.90 лв.
(четиристотин
и четири лева
и деветдесет
стотинки)

Нива

др.вид зем.земя Теодор Радославов Савов - специалист ОС

Номер по предходен план 020008 по КВС на с. Балканци.

1 060.20 лв.
др.вид зем.земя Номер по предходен план 000085 по КВС на с. Балканци.
(хиляда и
шестдесет
лева и
двадесет
стотинки)
31.10 лв.
др.вид зем.земя Номер по предходен план 000045 по КВС на с. Балканци.
(тридесет и
един лева и
десет стотинки)

107.70 лв. (сто др.вид зем.земя Номер по предходен план 000047 по КВС на с. Балканци.
и седем лева и
седемдесет
стотинки)

80.00 лв.
(осемдесет
лева)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 000042 по КВС на с. Балканци.

31.40 лв.
(тридесет и
един лева и
четиридесет
стотинки)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 000051 по КВС на с. Балканци.

96.20 лв.
(деветдесет и
шест лева и
двадесет
стотинки)

др.вид зем.земя Номер по предходен план 088107 по КВС на с. Балканци.

1 712.20 лв.
(хиляда
седемстотин и
дванадесет лева
и двадесет
стотинки)

1 670.40 лв.
(хиляда
шестстотин и
седемдесет
лева и
четиридесет
стотинки)

113.20 лв. (сто и Номер по предходен план 074023 по КВС на с. Балканци.
тринадесет лева
и двадесет
стотинки)

204.20 лв.
. Номер по предходен план 074022 по КВС на с. Балканци.
(двеста и четири
лева и двадесет
стотинки)

13 299.30 лв.
(тринадесет
хиляди двеста
деветдесет и
девет лева и
тридесет
стотинки)

Номер по предходен план 030011 по КВС на с. Балканци.

4 456.10 лв.
Номер по предходен план 000155 по КВС на с. Балканци.
(четири хиляди
четиристотин
петдесет и шест
лева и десет
стотинки)

123.90 лв. (сто
двадесет и три
лева и
деветдесет
стотинки)

Номер по предходен план 022053 по КВС на с. Балканци.

73.70 лв.
(седемдесет и
три лева и
седемдесет
стотинки)

Номер по предходен план 000156 по КВС на с. Балканци.

458.60 лв.
Номер по предходен план 000127 по КВС на с. Балканци.
(четиристотин
петдесет и осем
лева и
шестдесет
стотинки)

101.30 лв. (сто и . Номер по предходен план 000107 по КВС на с. Балканци.
един лева и
тридесет
стотинки)

1 577.10 лв.
Номер по предходен план 000103 по КВС на с. Балканци.
(хиляда
петстотин
седемдесет и
седем лева и
десет стотинки)

179.30 лв. (сто
седемдесет и
девет лева и
тридесет
стотинки)

Номер по предходен план 000093 по КВС на с. Балканци.

17 667.40 лв.
(седемнадесет
хиляди
шестстотин
шестдесет и
седем лева и
четиридесет
стотинки)

Номер по предходен план 000101 по КВС на с. Балканци.

2 616.50 лв. (
две хиляди
шестстотин и
шестнадесет
лева и петдесет
ст.)

108.50 лв. (сто и Номер по предходен план 074024 по КВС на с. Балканци.
осем лева и
петдесет
стотинки)

335.20 лв.
Номер по предходен план 074025 по КВС на с. Балканци.
(триста тридесет
и пет лева и
двадесет
стотинки)
507.80 лв.
(петстотин и
седем лева и
осемдесет
стотинки)

Номер по предходен план 074026 по КВС на с. Балканци.

94.90 лв.
(деветдесет и
четири лева и
деветдесет
стотинки)

. Номер по предходен план 074028 по КВС на с. Балканци.

380.90 лв.
(триста и
осемдесет и
деветдесет
стотинки)

Номер по предходен план 074056 по КВС на с. Балканци.

409.70 лв.
Номер по предходен план 074057 по КВС на с. Балканци.
(четиристотин и
девет лева и
деветдесет
стотинки)
462.00 лв.
Номер по предходен план 074058 по КВС на с. Балканци.
(четиристотин
шестдесет и два
лева)

168.00 лв. (сто
шестдесет и
осем лева)

Номер по предходен план 074059 по КВС на с. Балканци.

72.50 лв.
(седемдесет и
два лева и
петдесет
стотинки)

Номер по предходен план 074062 по КВС на с. Балканци.

74.50 лв.
(седемдесет и
четири лева и
петдесет
стотинки)

Номер по предходен план 074063 по КВС на с. Балканци.

2 171.50 лв. (
две хиляди сто
седемдесет и
един лева и
петдесет
стотинки)

73.50 лв.
(седемдесет и
три лева и
петдесет
стотинки)

Номер по предходен план 074064 по КВС на с. Балканци.

69.10 лв.
Номер по предходен план 074065 по КВС на с. Балканци.
(шестдесет и
девет лева и
десет стотинки)

143.00 лв. (сто
четиридесет и
три лева)

Номер по предходен план 082132 по КВС на с. Балканци.

507.80 лв.
(петстотин и
седем лева и
осемдесет
стотинки)

Номер по предходен план 082133 по КВС на с. Балканци.

515.50 лв.
Номер по предходен план 085138 по КВС на с. Балканци.
(петстотин и
петнадесет лева
и петдесет
стотинки)
334.30 лв.
Номер по предходен план 085139 по КВС на с. Балканци.
(триста тридесет
и четири лева и
тридесет
стотинки)
393.50 лв.
(триста
деветдесет и
три лева и
петдесет
стотинки)
366.50 лв.
(триста
шестдесет и
шест лева и
петдесет
стотинки)
1 639.30 лв.
(хиляда
шестстотин
тридесет и
девет лева и
тридесет
стотинки)
291.00 лв.
(двеста
деветдесет и
един лева)

Номер по предходен план 086092 по КВС на с. Балканци.

Номер по предходен план 086093 по КВС на с. Балканци.

Номер по предходен план 086097 по КВС на с. Балканци.

Номер по предходен план 086140 по КВС на с. Балканци.

493.10 лв.
Номер по предходен план 086143 по КВС на с. Балканци.
(четиристотин
деветдесет и
три лева и десет
стотинки)
286.00 лв.
(двеста
осемдесет и
шест лева)

Номер по предходен план 087078 по КВС на с. Балканци.

251.70 лв.
Номер по предходен план 087081 по КВС на с. Балканци.
(двеста
петдесет и един
лева и
седемдесет
стотинки)
205.60 лв.
Номер по предходен план 087082 по КВС на с. Балканци.
(двеста и пет
лева и
шестдесет
стотинки)

249.20 лв.
(двеста
четиридесет и
девет лева и
двадесет
стотинки)
65.70 лв.
(шестдесет и
пет лева и
седемдесет
стотинки)

Номер по предходен план 087163 по КВС на с. Балканци.

81.00 лв.
(осемдесет и
един лева)

Номер по предходен план 088098 по КВС на с. Балканци.

84.90 лв.
(осемдесет и
четири лева и
деветдесет
стотинки)

Номер по предходен план 088099 по КВС на с. Балканци.

87.20 лв.
(осемдесет и
седем лева и
двадесет
стотинки)

Номер по предходен план 088100 по КВС на с. Балканци.

Номер по предходен план 088097 по КВС на с. Балканци.

114.50 лв. (сто и Номер по предходен план 088106 по КВС на с. Балканци.
четиринадесет
лева и петдесет
стотинки)

