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П Р О Г Р А М А 
 

 
 

(приета с решение на Общински съвет - Септември № ..... от ..... 2017 г.) 
 
 
 
 
 
 
 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
 

 

С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

ПРЕЗ  2017  г. 

 
 

ППРРООГГРРААММАА 
 

ЗЗАА УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ ИИ РРААЗЗППООРРЕЕЖЖДДААННЕЕ СС ИИММООТТИИ,, ООББЩЩИИННССККАА ССООББССТТВВЕЕННООССТТ 

ЗЗАА 22001177  ГГ.. 
 

I.   ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 
Годишната програма  за управление и разпореждане с  имоти  - общинската 

собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8,  ал.9  от Закона за 

общинската  собственост,  чл.4,   ал.2,  от   Наредбата  за   реда  за   придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

Програмата   има    отворен   характер   в   своята  реализация,   позволяващ 

гъвкавост при  неговото изпълнение  и  може  да се актуализира през   годината  в 

зависимост от конкретните условия и в съответствие с нормативната уредба. 
 

Настоящата програма отразява намеренията на Община Септември за 

управление  и  разпореждане  с  имоти   –  общинска  собственост  през   2017г.  и 

съдържа: 
 



1.   Прогноза за  очакваните  приходи   и  необходимите разходи, свързани с 
придобиването,  управлението  и  разпореждането с  имоти   –  общинска 
собственост; 

2.   Описание на имотите, които  общината има  намерение да  предложи за 
предоставяне под наем, за  продажба, за  внасяне като  непарична вноска 
в  капитала  на   търговските  дружества, за  учредяване  на   ограничени 
вещни  права, за  публично-частно партньорство или  за  предоставяне на 
концесия; 

3.   Описание на имотите, които  общината има намерение да придобие в 
собственост и способите за тяхното  придобиване; 

4   Обектите,  за   изграждането  на  които   е  необходимо отчуждаване на 
частни  имоти; 

5.   Други данни, определени от общинския съвет.



ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ  И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016  ГОДИНА 

 
 
 

 
 

№ 

по 

ред 

 

 
 
 

вид дейност 

 
Очаквани 

приходи в лв. 

  
А.ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 
1. 

 
Отдаване под наем на  общинско имущество 

-     Приходи от действащи договори                          - 90 000 лв. 
 

-     Приходи от бъщещи договори                              -    8 000 лв. 

 
98 000 лв 

 
2. 

 
Отдаване под наем на жилища 

 
1500лв. 

 
3. 

 
Отдаване под наем на  земеделска земя 

 
126 000 лв. 

 
6. 

 
Приходи от държавни концесии 

 
50 000 лв. 

 
7. 

 
Приходи от общински пазар гр.Септември 

 
20 000 лв. 

  
Всичко от управление на  имоти - общинска собственост 

 
295 500 лв. 

  
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 
1. 

 
От продажба на урегулирани поземлени имоти 

 
450 000 лв. 

 
2. 

 
От продажба на земеделска земя 

 
60 000 лв. 

  
Всичко от разпореждане с имоти - общинска собственост 

 
510 000 лв. 

  
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 

 

 
1. 

 
За концесия на  6-те(шестте) бр.язовири на територията на  Община Септември 

 
30 000 лв. 

 
2. 

 
За текущ ремонт на  общински пазар гр.Септември 

 
1 500  лв. 

 
3. 

 
За оценки на  лицензиран оценител на общинско имущество 

 
20  000  лв. 

 
4. 

 
За застраховка на имоти публична общинска собственост 

 
5 000  лв. 

 
5. 

 
За издаване на  скици и актуване на  земеделски имоти 

 
500  лв. 



 

 
6. 

 
За изготвяне на  лесоустройствен план 

 
5 000  лв. 

 
7. 

 
За привеждане на язовирите – в техническо състояние съгласно Наредба 

№13/29.01.2014г., към Закона за водите 

 
36 000лв. 

  
Всичко разходи 

 
98 000 лв. 



III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ 

ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПУБЛИЧНО- ЧАСТНО 

ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ 
 

1.Актувани   общински,   Земеделски   поземлени   имоти   по   чл.19   от   ЗСПЗЗ,   с 

възможност за управление и разпореждане през 2016г. 
 

Населено 
място 

АОС 
№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

ДАН.ОЦЕНКА 

гр. Септември 589 Имот №021491 в м естността "Кадийца", с площ  от 0.548 дка. НТП -  нива. 
Категория - четвърта. 

21491 88.40 

гр. Септември 590 Имот №021485 в м естността "Кадийца", с площ  от 0.063 дка. НТП -  нива. 
Категория - четвъ рта. 

021485 10.20 

гр. Септември 591 Имот №021483 в м естността "Кадийца", с площ  от 0.511 дка. НТП -  нива. 
Категория - четвъ рта. 

21483 82.40 

гр. Септември 592 Имот №021488  в местността "Кадийца" с площ  от 0.207 дка . НТП  -  нива. 
Категория - четвърта. 

021488 33.40 

гр. Септември 428 Имот №019079  в местността "Тус тепе”    с площ  от 3.359 дка . НТП  -  
нива. Категория - четвърта.пета 

019079 541.60 

гр. Септември 435 Имот №019125  в местността "Тус тепе”    с площ  от 0.538 дка . НТП  -  
нива. Категория - четвърта.пета 

019125 86.80 

гр. Септември 434 Имот №019126  в местността "Тус тепе”    с площ  от 0.545 дка . НТП  -  
нива. Категория - четвърта.пета 

019126 87.90 

гр. Септември 433 Имот №019127  в местността "Тус тепе”    с площ  от 0.501 дка . НТП  -  
нива. Категория - четвърта.пета 

019127 80.80 

гр. Септември 425 Имот №019128  в местността "Тус тепе”    с площ  от 0.443 дка . НТП  -  
нива. Категория - четвърта.пета 

019128 71.40 

гр. Септември 426 Имот №019129  в местността "Тус тепе”    с площ  от 2.073 дка . НТП  -  
нива. Категория - четвърта.пета 

019129 335.20 

гр. Септември 427 Имот №019146  в местността "Тус тепе”    с площ  от 4.645 дка . НТП  -  
нива. Категория - четвърта.пета 

019146 569 

гр. Септември 593 Имот №014143 в м естността "Кош уел І" с площ  от 6. 394 дка . НТП  -  нива. 
Категория - пета. 

014143 783.30 

гр. Септември 594 Имот №021489  в местността "Кадийца", с площ  от 0.190 дка . НТП  -  нива. 
Категория - четвърта. 

021489 30.60 

гр. Септември 979 Имот №022600 в м естността "Искилика", с площ  от 0.654 дка. НТП - нива. 
Категория - четвърта. 

022600 105.50 

гр. Септември 980 Имот №024123  в местността "Ирините", с площ  от 0.603 дка. НТП  - нива. 
Категория - четвърта. 

024123 97.20 

гр. Септември 981 Имот №028517 в м естността "Малка Марица", с площ  от 2.852 дка . НТП - 
нива.  Категория - четвърта. 

028517 459.90 

гр. Септември 982 Имот №028023 в м естността "Малка Марица", с площ  от 0.570 дка. НТП - 
нива.  Категория - шеста. 

028023 57.70 

гр. Септември 983 Имот №027082  в местността "Високия герен", с площ  от 0.950дка.  НТП - 
нива.  Категория - шеста. 

027082 96.20 

     

Населено 
място 

АОС 
№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

дан.  Оценка 

гр. В етрен 687 Имот №070027  в местността "Торищата", с площ  от 20.000 дка. НТП - 
дървопроизводствена площ. 

070027 6210.00 

гр. В етрен 512 Имот №034267 в м естността "Средни ливади", с площ  от 8.639 дка. НТП - 
нива.  Категория - девета 

034267 228.50 

гр. В етрен 514 Имот №034232 в м естността "Средни ливади", с площ  от 2.424 дка. НТП - 
нива.  Категория - девета 

 49.40 

гр. В етрен 519 Имот №037318 в м естността "Турбаница", с площ  от 69.946 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

037318 6515.50 

гр. В етрен 1002 Имот №021066 в м естността "Биков брест", с площ  от 0.499 дка. НТП - нива. 
Категория -четвърта. 

021066 74.00 

гр. В етрен 1003 Имот №021062  в местността "Биков брест", с площ  от 0.468 дка. НТП - нива. 
Категория -четвърта. 

021062 69.40 

гр. В етрен 1004 Имот №021055  в местността "Биков брест", с площ  от 0.502 дка.  НТП - нива. 
Категория - четвърта 

021055 74.50 

гр. В етрен 1005 Имот №021051 в м естността "Биков брест", с площ  от 0.816 дка. НТП - нива. 
Категория - четвърта 

021051 121.10 



гр. В етрен 1006 Имот №021039 в м естността "Биков брест", с площ  от 1.550 дка. НТП - нива. 
Категория - четвърта 

021039 229.90 

гр. В етрен 1007 Имот №021037 в м естността "Биков брест", с площ  от 1.600 дка. НТП - нива. 
Категория - четвъ рта. 

021037 237.40 

гр. В етрен 1028 Имот №031129 в м естността "Юручуша", с площ  от 7.748дка. НТП  - нива. 
Категория - пета . 

031129 873.20 

гр. В етрен 1030 Имот №031134 в м естността "Юручуша", с площ  от 2. 790 дка. НТП - нива. 
Категория - пета . 

031134 314.40 

гр. В етрен 1036 Имот №031248 в м естността "Юручуша", с площ  от   1.573 дка. НТП - нива. 
Категория - пета. 

031248 177.30 



 

гр. В етрен 1037 Имот №032245 в м естността "Г. Башали", с площ  от  15.604 дка. НТП - нива. 
Категория - пета. 

032245 1758.60 

гр. В етрен 1038 Имот №032267 в м естността "Г. Башали", с площ  от   15.604 дка. НТП - нива. 
Категория - /девета  12.917/, четвърта /2.650/. 

032267 2309.40 

гр. В етрен 1039 Имот №021070 в м естността "Биков брест", с площ  от   0.910 дка. НТП - нива. 
Категория - четвърта. 

021070 135.00 

гр. В етрен 1040 Имот №020500 в м естността "Мисилима", с площ  от   0.800 дка. НТП - нива. 
Категория - четвърта. 

020500 118.70 

гр. В етрен 1056 Имот №012197в местността "Горна Ада",  с площ  от   0.600 дка. НТП - нива. 
Категория - десета /0.033/ пета /0.567/. 

012197 67.60 

гр. В етрен 1057 Имот №012182 в м естността "Горна Ада",  с площ  от   2.490 дка. НТП - нива. 
Категория - десета. 

012182 25.80 

гр. В етрен 1058 Имот №012172 в м естността "Горна Ада",  с площ  от   2.605 дка. НТП - нива. 
Категория - десета. 

012172 27.00 

гр. В етрен 1059 Имот №012171 в м естността "Горна Ада",  с площ  от   1.763 дка. НТП - нива. 
Категория - десета. 

012171 18.20 

гр. В етрен 1061 Имот №012901 в м естността "Горна Ада",  с площ  от   1.677 дка. НТП - нива. 
Категория - пета. 

012901 189.00 

гр. В етрен 1064 Имот №012400 в м естността "Горна Ада",  с площ  от   0.590 дка. НТП - нива. 
Категория - десета. 

012400 6.10 

гр. В етрен 1065 Имот №012280 в м естността "Горна Ада",  с площ  от   0.664 дка. НТП - нива. 
Категория - десета. 

012280 6.90 

гр. В етрен 1067 Имот №012198 в м естността "Горна Ада",  с площ  от   1.000дка. НТП - нива. 
Категория - пета 

012198 112.79 

гр. В етрен 1068 Имот №012262 в м естността "Горна Ада",  с площ  от  0.574 дка. НТП - нива. 
Категория - пета 

012262 64.70 

гр. В етрен 1070 Имот №012516 в м естността "Горна Ада",  с площ  от  1.084 дка. НТП - нива. 
Категория - десета. 

012516 11.20 

гр. В етрен 1165 Имот №035292 в м естността "Вейовец", с площ  от 1.034 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

035292 96.30 

гр. В етрен 1166 Имот №035233 в м естността "Вейовец", с площ  от 1.444 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

035233 134.50 

гр. В етрен 1167 Имот №035234 в м естността "Вейовец", с площ  от 3.562 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

035234 331.80 

гр. В етрен 1183 Имот №000892 в м естността "Горни Б ашали", с площ  от 86.999 дка. НТП - 
нива.  Категория - пета. 

000892  

гр. В етрен 1185 Имот №000364 в м естността "Димова круша", с площ  от 75.072 дка. НТП - 
нива.  Категория - девета. 

000364 1985.70 

гр. В етрен 1206 Имот №031627 , в местността "Юручуша" с площ  от  27.372дка . НТП - нива. 
Категория - пета. 

031627 3084.80 

гр. В етрен 1207 Имот №031630  в местността "Юручуша" с площ  от  1.693дка  НТП - нива. 
Категория - пета. 

031630 190.80 

гр. В етрен 1198 Имот №032227 в м естността "Горни Б ашали"  с площ  от  1.710 дка . НТП - 
нива.  Категория - девета. 

032227 45.20 

гр. В етрен 1201 Имот №031654 в м естността "Юручуша"  с площ  от  1.170 дка  НТП - нива. 
Категория - шеста. 

031654 109.00 

гр. В етрен 1202 Имот №031691  в местността "Юручуша" с площ  от  0.355 лв. дка  НТП - 
нива.  Категория - шеста. 

031691 33.10 

гр. В етрен 1203 Имот №031632  в местността "Юручуша" с площ  от  15.812  дка  НТП - нива. 
Категория - шеста  /0.208/ пета /15.604/. 

031632  

гр. В етрен 1204 Имот №031662  местността "Юручуша"  с площ  от  0.839дка  . НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

031662 78.20 

гр. В етрен 1205 Имот №031625  в местността "Юручуша" с площ  от  3.506дка . НТП- нива. 
Категория- пета. 

031625 395.10 

гр. В етрен 1208 Имот №040285 в м естността "Баталите"  площ  от  44.466 дка Н ТП - нива. 
Категория - девета. 

040285 1176.10 

гр. В етрен 1247 Имот №035244  в местността "Вейовец" с площ  от 0.584 дка НТП - нива. 
Категория - шеста. 

035244 54.40 

гр. В етрен 1209 Имот №037325  в местността "Турбаница" площ  от  49.604 дка /НТП - нива. 
Категория - шеста  /27.254/, пета /22.350/ 

037325 5590.40 

гр. В етрен 1210 Имот №037332 в м естността "Турбаница" с площ  от  4.888 дка  НТП - нива. 
Категория - шеста. 

037332 455.30 



 

гр. В етрен 1211 Имот №037333  в местността "Турбаница" с площ  от  1.243 дка НТП - нива. 
Категория - шеста 

037333 115.80 

гр. В етрен 1215 Имот №035002  местността "Вейовец" с площ  от  46.211 дка  НТП - нива. 
Категория - девета /41.635/, пета /4.576/ 

035002 5208.00 

гр. В етрен 1217 Имот №042010  в местността "Чернатовица" с площ  от  87.310дка.  НТП - 
изоставена нива.  Категория - девета. 

042010 2309.30 

гр. В етрен 1218 Имот №042023  в местността "Чернатовица" с площ  от  38.682дка   НТП - 
нива.  Категория - девета. 

042023 1023.10 

гр. В етрен 1221 Имот №034059  в местността "Средни ливади" с площ  от  13.374 дка . НТП - 
нива.  Категория - девета. 

034059 353.70 

гр. В етрен 1219 Имот №034041 в м естността "Средни ливади" с площ  от  9.887дка . НТП - 
нива.  Категория - девета. 

034041 261.50 

гр. В етрен 1220 Имот №034042  в местността "Средни ливади" , с площ  от  7.447дка  НТП - 
нива.  Категория - девета. 

034042 197.00 

гр. В етрен 1222 Имот №034090  в местността "Средни ливади" с площ  от  2.200 дка . НТП - 
нива.  Категория - девета. 

034090 58.20 

гр. В етрен 1224 Имот №034011  в местността "Средни ливади" с площ  от  29.469 дка НТП - 
нива.  Категория - девета. 

034011 779.50 

гр. В етрен 1226 Имот №037335 в м естността "Турбаница"с площ  от  1.992 дка  НТП  - нива. 
Категория - шеста 

037335 185.60 

гр. В етрен 1227 Имот №033550  в местността "Балабана" с площ  от  12.394 дка  НТП-  нива. 
Категория - девета. 

033550 327.80 

гр. В етрен 1230 Имот №032317  в местността "Горни Башали"  с площ  от  19.036дка . НТП- 
нива.  Категория - девета. 

032317 503.50 

гр. В етрен 1231 Имот №038226  в местността "Кьосови грамади"  с площ  от  51.357 дка  НТП - 
нива.  Категория - шеста  /19.779/ пета /31.578/. 

038226 5787.90 

гр. В етрен 1232 Имот №038305  в местността "Кьосови грамади"  с площ  от  23.094 дка  НТП - 
нива.  Категория - шеста /15.485/ пета /7.609/. 

038305 2602.70 

гр. В етрен 1234 Имот №035015 в м естността "Вейовец" с площ  от 28.423 дка . НТП  - нива. 
Категория - девета /20.024/ пета /8.399/ 

035015 3203.30 

гр. В етрен 1249 Имот №035255  в местността "Вейовец", с площ  от 21.769 дка . НТП - нива. 
Категория - пета. 

035255 2453.40 

гр. В етрен 1250 Имот №035299 в м естността "Вейовец"  с площ  от 50.777 дка . НТП- нива. 
Категория - шеста. 

035299 4729.90 

гр. В етрен 1255 Имот №031722  в местността "Юручуша"с площ  от 3.099 дка  НТП  - нива. 
Категория - пета. 

031722 349.30 

гр. В етрен 1256 Имот №031737  в местността "Юручуша" с площ  от 4.454 дка НТП - нива. 
Категория - пета. 

031737 502.00 

гр. В етрен 1257 Имот №031768  в местността "Юручуша" с площ  от 0.624 дка НТП - нива. 
Категория - пета 

031768 70.30 

гр. В етрен 1258 Имот №031771  в местността "Юручуша" площ  от 7.597 дка  НТП  - 
изоставена нива.  Категория - пета. 

031771 856.20 

гр. В етрен 1261 Имот №031811 в м естността "Юручуша" с площ  от 0.160 дка Н ТП - нива. 
Категория - шеста. 

031811 14.90 

гр. В етрен 1264 Имот №031822 в м естността "Юручуша"  с площ  от 0.595 дка НТП-  нива. 
Категория - четвърта. 

031822 88.30 

гр. В етрен 1265 Имот №031823в местността "Юручуша", с площ  от 0.270 дка Н ТП- нива. 
Категория - шеста. 

031823 25.20 

гр. В етрен 1266 Имот №031827  в местността "Юручуша"с площ  от 0.510 дка /. НТП- нива. 
Категория - шеста. 

031827 47.50 

гр. В етрен 1267 Имот №031902 в м естността "Юручуша"с площ  от 0.808 дка  Н ТПа нива. 
Категория - пета. 

031902 91.10 

гр. В етрен 1271 Имот №031600  в местността "Юручуша" с площ  от 1.512дка. НТП - нива. 
Категория - пета. 

031600 170.40 

гр. В етрен 1272 Имот №031550 в м естността "Юручуша"  с площ  от 7.202 дка . НТП - нива. 
Категория - пета. 

031550 811.70 

гр. В етрен 1273 Имот №031622  в местността "Юручуша", с площ  от 8.782 дка . НТП - нива. 
Категория - четвъ рта. 

031622 1302.80 

гр. В етрен 1311 Имот №031119  в местността "Юручуша" площ  от 15.780 дка . НТП  - нива. 
Категория - пета. 

031119 1778.40 

гр. В етрен 1308 №050683  в м естността "П од вадата" с площ  от 0.602 дка. НТП  -  нива. 
Категория - четвърта. 

050683 89.30 



 

гр. В етрен 1309 №050625  в м естността "П од вадата" с площ  от 0.900дка . НТП -  нива. 
Категория - четвърта. 

050625 133.50 

гр. В етрен 1310 Имот №031156  в местността "Юручуша" с площ  от 6.059 дка . НТП- нива. 
Категория - шеста  /0.721/ пета /5.338/ 

031156 682.80 

гр. В етрен 1307 Имот №050551 в м естността "Под вадата" с площ  от  0.403 дка . НТП - нива. 
Категория - шеста. 

050551 37.50 

     

Населено 
място 

АОС 
№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

дан. 
Оценка 

с. Бошуля 655 Имот №028031 в м естността "Водниците", с площ  от 3.304 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

028031 2814.00 

с. Бошуля 656 Имот №032062 в м естността "Орешака", с площ  от 0.500 дка. НТП - лозе. 
Категория - шеста. 

032062 77.20 

с. Бошуля 653 Имот №028034 в м естността "Водниците", с площ  от 1.117 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

28034 95.00 

с. Бошуля 660 Имот №033019 в м естността "Орешака", с площ  от 0.711 дка. НТП - лозе. 
Категория - шеста. 

033019 109.70 

с. Бошуля 1302 Имот №004042 в м естността "Долен орешак", с площ  от 25.863  дка. НТП - 
др. изост. нива.  Категория - девета. 

004042 624.60 

с. Бошуля 1303 Имот №004032 в м естността "Долен орешак", с площ  от 5.422  дка. НТП -  др. 
изост. нива.  Категория - девета. 

004032 130.90 

с. Бошуля 1304 Имот №004035 в м естността "Долен орешак", с площ  от 4.712  дка. НТП - др. 
изост. нива.  Категория - девета. 

004035 113.80 

с. Бошуля 1305 Имот №004037 в м естността "Долен орешак", с площ  от 18.291  дка. НТП - 
др. изост. нива.  Категория - девета. 

004037 441.70 

с. Бошуля 1306 Имот №003020 в м естността "Долен орешак", с площ  от 27.778 дка. НТП  -  др. 
изост. нива.  Категория - девета. 

003020 670.40 

     

Населено 
място 

АОС 
№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

дан. 
Оценка 

     
Населено 
място 

АОС 
№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

дан. 
Оценка 

с. Ветрен дол 661 Имот №000186 в м естността "Селските ливади", с площ  от 2.064 дка. НТП  - 
нива.  Категория - четвърта. 

000186 306.20 

с. Ветрен дол 1238 Имот №000466 в м естността "Пенината воденица", с площ  от  2.654 дка. НТП 

- нива. Категория - пета. 

000466 299.10 

    725.30 

Населено 
място 

АОС 

№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

дан. 
Оценка 

с. Виноградец 986 Имот №265038 в м естността "Пазарски път", с площ  от 0.600 дка. НТП - 
ливада. Категория - шеста. 

265038 37.3 

     

Населено 
място 

АОС 

№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

дан. 
Оценка 

с. Горно 
Вършило 

650 Имот №010007 в м естността "Стойнов гроб", с площ  от 91.527 дка. НТП - 
нива.  Категория - осма. 

010007 3363.60 

с. Горно 
Вършило 

689 Имот №118028 в м естността "Присойката", с площ  от 9.550 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма. 

118028 230.60 

с. Горно 
Вършило 

690 Имот №118013 в м естността "Валога", с площ  от 5.645 дка. НТП  - ливада. 
Категория - осма. 

118013 136.30 

с. Горно 
Вършило 

691 Имот №118030 в м естността "Чешмата", с площ  от 2.685 дка. НТП - ливада. 
Категория - осма. 

118030 64.80 

с. Горно 

Вършило 

692 Имот №118040 в м естността "Валога", с площ  от 2.565 дка. НТП  - ливада. 
Категория - осма. 

118040 61.90 

с. Горно 
Вършило 

693 Имот №118026 в м естността "Присойката", с площ  от 10.093 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма. 

118026 243.70 

с. Горно 
Вършило 

542 Имот №113003 в м естността "Чешмата", с площ  от 1.483 дка. НТП - нива. 
Категория - осма.. 

113003 54.50 

с. Горно 
Вършило 

543 Имот №113005 в м естността "Чешмата", с площ  от 0.278 дка. НТП - нива. 
Категория - осма.. 

113005 10.20 

с. Горно 
Вършило 

544 Имот №098006 в м естността "Бильовица", с площ  от 0.874 дка. Н ТП - нива. 
Категория - осма.. 

098006 88.80 



 

с. Горно 

Вършило 

545 Имот №098020 в м естността "Бильовица", с площ  от 34.321 дка. НТП - нива. 
Категория - седма. 

098020 1801.90 

с. Горно 
Вършило 

547 Имот №098018 в м естността "Бильовица", с площ  от 5.910 дка. Н ТП - нива. 
Категория - седма. 

098018 310.30 

с. Горно 
Вършило 

607 Имот №032007 в м естността "Зайковица", с площ  от 2.929 дка. НТП - ливада. 
Категория - девета. 

032007 43.10 

с. Горно 
Вършило 

546 Имот №098017 в м естността "Бильовица", с площ  от 1.338 дка. Н ТП - нива. 
Категория - седма. 

098017 70.20 

с. Горно 
Вършило 

551 Имот №098003 в м естността "Бильовица", с площ  от 6.800 дка. Н ТП - нива. 
Категория - осма. 

098003 249.90 

с. Горно 
Вършило 

561 Имот №000688 в м естността "Голямата нива", с площ  от 44.937 дка. НТП - 
нива.  Категория - осма. 

000688 1651.40 

с. Горно 

Вършило 

701 Имот №119100 в м естността "Валога", с площ  от 0.664 дка. НТП  - ливада. 
Категория - осма 

119100 16.00 

с. Горно 
Вършило 

702 Имот №123023 в м естността "Реката", с площ  от 1.318 дка. НТП  - ливада. 
Категория - осма 

121023 31.80 

с. Горно 
Вършило 

599 Имот №077007 в м естността "Клисурска воденица", с площ  от 0.801дка. НТП 
- ливада. Категория - шеста. 

077007 45.40 

с. Горно 
Вършило 

703 Имот №121034 в м естността "Туповицата", с площ  от 0.441 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма 

121034 10.70 

с. Горно 
Вършило 

704 Имот №121028 в м естността "Тупавицата", с площ  от 4.658 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма 

121028 112.30 

с. Горно 
Вършило 

705 Имот №121026 в м естността "Тупавицата", с площ  от 0.649 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма 

121026 15.70 

с. Горно 
Вършило 

706 Имот №123002 в м естността "Брашниковица", с площ  от 0.505 дка. НТП  - 
ливада. Категория - осма 

123002 12.20 

с. Горно 
Вършило 

707 Имот №123003 в м естността "Брашниковица", с площ  от 0.312 дка. НТП  - 
ливада. Категория - осма 

123003 7.50 

с. Горно 
Вършило 

600 Имот №104002 в м естността "Мочорете", с площ  от 7.126 дка. НТП  - ливада. 
Категория - седма. 

104002 239.40 

с. Горно 
Вършило 

713 Имот №090040 в м естността "Ярчовица", с площ  от 1.541 дка. НТП  - ливада. 
Категория - осма. 

090040 37.20 

с. Горно 
Вършило 

576 Имот №033023 в м естността "Зайковица",  с площ  от 23.378 дка. НТП - нива. 
Категория - девета. 

033023 564.50 

с. Горно 
Вършило 

715 Имот №103003 в м естността "Баба Реманица", с площ  от 2.692 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма 

103003 65.00 

с. Горно 
Вършило 

718 Имот №103004 в м естността "Баба Реманица", с площ  от 2.692 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма 

103004 65.00 

с. Горно 
Вършило 

719 Имот №10301 в местността "Баба Р еманица", с площ  от 2.947 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма 

103011 71.20 

с. Горно 
Вършило 

720 Имот №103018 в м естността "Баба Реманица", с площ  от 2.384 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма 

103018 57.60 

с. Горно 
Вършило 

721 Имот №103019 в м естността "Баба Реманица", с площ  от 2.609 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма 

103019 63.00 

с. Горно 
Вършило 

722 Имот №10302 в местността "Баба Р еманица", с площ  от 1.386 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма 

103020 33.50 

с. Горно 
Вършило 

601 Имот №104005 в м естността "Мочорете", с площ  от 15.612 дка. НТП - ливада. 
Категория - седма. 

104005 524.60 

с. Горно 
Вършило 

723 Имот №103029 в м естността "Баба Реманица", с площ  от 5.862 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма 

103029 141.60 

с. Горно 
Вършило 

602 Имот №104051 в м естността "Кочумарника", с площ  от 3.932 дка. НТП - 
ливада. Категория - седма 

104051 132.10 

с. Горно 
Вършило 

597 Имот №111011 в м естността "Грамадата", с площ  от 1.085 дка. НТП -  ливада. 
Категория - осма. 

111011 26.20 

с. Горно 
Вършило 

729 Имот №10303 в местността "Кадийско дере", с площ  от 2.015 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма. 

103036 48.70 

с. Горно 
Вършило 

598 Имот №077003 в м естността "Клисурска воденица", с площ  от 1.142 дка. НТП 
- ливада. Категория - шеста. 

077003 64.80 

с. Горно 

Вършило 

730 Имот №103078 в м естността "Брусовете", с площ  от 0.633 дка. НТП - ливада. 
Категория - седма. 

103078 21.30 

с. Горно 

Вършило 

604 Имот №104055 в м естността "Кочумарника", с площ  от 1.006 дка. НТП - 
ливада. Категория - седма 

104055 33.80 



 

с. Горно 

Вършило 

731 Имот №118029 в м естността "Чешмата", с площ  от 0.311дка. НТП - ливада. 
Категория - осма. 

118029 7.50 

с. Горно 
Вършило 

609 Имот №03100 в местността "Баталите",  с площ  от 28.497 дка. НТП  - ливада. 
Категория - девета. 

031001 418.90 

с. Горно 
Вършило 

612 Имот №013006 в м естността "Селището", с площ  от 7.464 дка. НТП - ливада. 
Категория - осма. 

013006 180.30 

с. Горно 
Вършило 

613 Имот №027031 в м естността "Кърловица", с площ  от 1.199 дка. НТП - ливада. 
Категория - седма. 

027031 40.30 

с. Горно 
Вършило 

614 Имот №123014 в м естността "Брашниковица",  с площ  от 1.793 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма. 

123014 43.30 

с. Горно 
Вършило 

615 Имот №005003 в м естността "Бил рид", с площ  от 6.194 дка. НТП - ливада. 
Категория - осма. 

005003 149.60 

с. Горно 

Вършило 

616 Имот №009017  в местността "Барата", с площ  от 1.683 дка. НТП - ливада. 
Категория - осма. 

009017 40.60 

с. Горно 
Вършило 

617 Имот №013003 в м естността "Селището", с площ  от 8.938 дка. НТП - ливада. 
Категория - осма 

013003 215.80 

с. Горно 
Вършило 

630 Имот №123018 в м естността "Брашниковица", с площ  от 5.447дка.  НТП - 
ливада. Категория - осма. 

123018 131.50 

с. Горно 
Вършило 

631 Имот №123017 в м естността "Брашниковица", с площ  от 2.784 дка. НТП  - 
ливада. Категория - осма.. 

123017 67.20 

с. Горно 
Вършило 

633 Имот №074009 в м естността "Ленищата", с площ  от 0.791 дка. НТП  - ливада. 
Категория - шеста. 

074009 44.80 

с. Горно 
Вършило 

634 Имот №074008 в м естността "Ленищата", с площ  от 6.963 дка. НТП  - ливада. 
Категория - шеста. 

074008 432.40 

с. Горно 
Вършило 

644 Имот №002001 в м естността "Ш ирокото орниче", с площ  от 72.947дка. Н ТП - 
нива.  Категория - осма. 

002001 2680.80 

с. Горно 
Вършило 

645 Имот №069019 в м естността "Плешивец", с площ  от 4.433дка.  НТП  - овощна 
градина. Категория - осма. 

069019 293.20 

с. Горно 
Вършило 

647 Имот №078110 в м естността "Долните лозя", с площ  от 2.427 дка. НТП - 
ливада. Категория - шеста. 

078110 137.60 

с. Горно 
Вършило 

648 Имот №126009 в м естността "Юрушка усойна", с площ  от 0.201 дка. НТП - 
ливада. Категория - осма. 

126009 4.90 

с. Горно 
Вършило 

804 Имот 069033 в местността "Боин Дол", с площ  от 24.333 дка. НТП  - овощна 
градина. Категория - шеста 

069033 3755.80 

с. Горно 
Вършило 

805 Имот 078104 в местността "Долните лозя", с площ  от 0.981 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста 

078104 83.40 

с. Горно 
Вършило 

746 Имот №090026 в м естността "Ярчовица", с площ  от 11.612 дка. НТП - ливада. 
Категория - осма. 

090026 307.10 

с. Горно 
Вършило 

747 Имот №085008 в м естността "Вел. мочур", с площ  от 0.936 дка. НТП - ливада. 
Категория - осма. 

085008 22.60 

с. Горно 
Вършило 

748 Имот №092013 в м естността "Косовица", с площ  от 13.348 дка. НТП - нива. 
Категория - седма. 

092013 700.80 

с. Горно 
Вършило 

749 Имот №085010 в м естността "Пеновица", с площ  от 2.035дка. НТП  - ливада. 
Категория - осма. 

085010 49.10 

с. Горно 
Вършило 

750 Имот №085005 в м естността "Пеновица", с площ  от 3.178дка. НТП  - ливада. 
Категория - осма. 

085005 76.70 

с. Горно 
Вършило 

794 Имот №069023 в м естността "Тренчо", с площ  от 3.336 дка. НТП  - овощ на 
градина. Категория - шеста. 

069023 514.90 

с. Горно 
Вършило 

795 Имот №076047 в м естността "Тренчо", с площ  от 0.299 дка. НТП  - овощ на 
градина. Категория - шеста. 

076047 46.20 

с. Горно 
Вършило 

796 Имот №076034 в м естността "Тренчо", с площ  от 0.299 дка. НТП  - овощ на 
градина. Категория  - шеста. 

076034 46.20 

с. Горно 
Вършило 

797 Имот 072059 в местността "Караджови Камъни", с площ  от 2.026 дка. НТП  - 
овощна градина. Категория - шеста. 

072059 312.70 

с. Горно 
Вършило 

798 Имот 072058 в местността "Караджови Камъни", с площ  от 0.245 дка. НТП - 
овощна градина. Категория - шеста. 

072058 37.80 

с. Горно 
Вършило 

799 Имот 072056 в местността "Караджови Камъни", с площ  от 17.458 дка. Н ТП - 
овощна градина. Категория  - шеста 

072056 2694.60 

с. Горно 

Вършило 

800 Имот 072047 в местността "Караджови Камъни", с площ  от 1.828 дка. НТП - 
овощна градина. Категория - шеста 

072047 282.20 

с. Горно 

Вършило 

801 Имот 072012 в местността "Караджови Камъни", с площ  от 2.196 дка. НТП - 
овощна градина. Категория - шеста 

072012 339.00 



 

с. Горно 

Вършило 

802 Имот 069035 в местността "Боин Дол", с площ  от 1.444 дка. НТП  - овощ на 
градина. Категория - шеста 

 222.90 

с. Горно 
Вършило 

803 Имот 069014 в местността "Боин Дол", с площ  от 1.932 дка. НТП  - овощ на 
градина. Категория - шеста 

069014 298.20 

с. Горно 
Вършило 

806 Имот 078010 в местността "Долните лозя", с площ  от 0.835 дка. НТП - овощна 
градина. Категория - шеста 

078010 3755.80 

с. Горно 
Вършило 

807 Имот №119080 в м естността "Валога"  с площ  от 0.592 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119080 21.80 

с. Горно 
Вършило 

808 Имот №119077 в м естността "Валога", с площ  от 0.932 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119077 34.30 

с. Горно 
Вършило 

809 Имот №127072 в м естността "Ков. Габър", с площ  от 0.500 дка. НТП - нива. 
Категория - седма. 

127072 26.30 

с. Горно 

Вършило 

810 Имот №127073 в м естността "Реката", с площ  от 0.218 дка. НТП  - нива. 
Категория - седма. 

127073 11.40 

с. Горно 
Вършило 

811 Имот №069026 в м естността "Плешивец", с площ  от 0.419 дка. НТП - овощна 
градина. Категория - шеста. 

069026 64.70 

с. Горно 
Вършило 

1131 Имот №119081 в м естността "Валога", с площ  от 0.597 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119081 21.90 

с. Горно 
Вършило 

1132 Имот №119082 в м естността "Валога", с площ  от 0.480 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119082 17.60 

с. Горно 
Вършило 

1138 Имот №119091 в м естността "Валога", с площ  от 1.226 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119091 45.10 

с. Горно 
Вършило 

1133 Имот №119086 в м естността "Валога", с площ  от 1.255 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119086 46.30 

с. Горно 
Вършило 

1134 Имот №119087 в м естността "Валога", с площ  от 1.846 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119087 67.80 

с. Горно 
Вършило 

1135 Имот №119088 в м естността "Валога", с площ  от 0.544 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119088 20.00 

с. Горно 
Вършило 

1136 Имот №119089 в м естността "Валога", с площ  от 2.052 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119089 75.40 

с. Горно 
Вършило 

1137 Имот №119090 в м естността "Валога", с площ  от 0.388 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119090 14.30 

с. Горно 
Вършило 

1139 Имот №119092 в м естността "Валога", с площ  от 1.035 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119092 38.00 

с. Горно 
Вършило 

1140 Имот №119094 в м естността "Валога",  с площ  от 1.688 дка. НТП - нива. 
Категория - осма. 

119094 62.00 

с. Горно 
Вършило 

1141 Имот №119095 в м естността "Валога", с площ  от 1.062 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

119095 39.00 

с. Горно 
Вършило 

1142 Имот №118002 в м естността "Валога", с площ  от 3.638 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

118002 133.70 

с. Горно 
Вършило 

1143 Имот №118003 в м естността "Валога", с площ  от 0.378 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

118003 13.90 

с. Горно 
Вършило 

1144 Имот №118018 в м естността "Валога", с площ  от 15.722 дка. НТП - нива. 
Категория - осма. 

118018 577.80 

с. Горно 
Вършило 

1145 Имот №118048 в м естността "Валога", с площ  от 2.923 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

118048 107.40 

с. Горно 
Вършило 

1146 Имот №103052 в м естността "Брусовете", с площ  от 1.044 дка. НТП - нива. 
Категория - осма. 

103052 38.40 

с. Горно 
Вършило 

1147 Имот №103054 в м естността "Брусовете", с площ  от 2.890 дка. НТП - нива. 
Категория - осма. 

103054 106.20 

с. Горно 
Вършило 

1148 Имот №103057 в м естността "Брусовете", с площ  от 3.491 дка. НТП - нива. 
Категория - осма. 

103057 128.30 

с. Горно 
Вършило 

1149 Имот №103060 в м естността "Брусовете", с площ  от  3.212 дка. НТП - нива. 
Категория - осма. 

103060 118.00 

с. Горно 
Вършило 

1150 Имот №103065 в м естността "Брусовете", с площ  от  1.359 дка. НТП - нива. 
Категория - осма. 

103065 49.90 

с. Горно 
Вършило 

1151 Имот №103082 в м естността "Брусовете", с площ  от  1.194 дка. НТП - нива. 
Категория - седма. 

103082 62.70 

с. Горно 

Вършило 

1152 Имот №100128 в м естността "Брусовете", с площ  от  2.682 дка. НТП - нива. 
Категория - седма. 

100128 140.80 

с. Горно 

Вършило 

1159 Имот 071020 в местността "Караджови Камъни", с площ  от 1.199 дка. НТП - 
нива.  Категория - шеста. 

071020 102.00 



 

с. Горно 

Вършило 

1160 Имот 071002 в местността "Караджови Камъни", с площ  от 1.199 дка. НТП  - 
нива.  Категория - шеста. 

071002 102.00 

с. Горно 
Вършило 

1161 Имот 071010 в местността "Караджови Камъни", с площ  от 0.176 дка. НТП - 
нива.  Категория - шеста.. 

071010 15.00 

с. Горно 
Вършило 

1162 Имот 103048 в местността "Кутела", с площ  от 9.000 дка. НТП - нива. 
Категория - седма. 

103048 472.30 

с. Горно 
Вършило 

1163 Имот №118034 в м естността "Чешмата", с площ  от 17.209 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

118034 632.40 

с. Горно 
Вършило 

1164 Имот №118035 в м естността "Чешмата", с площ  от 4.670 дка. НТП  - нива. 
Категория - осма. 

118035 171.60 

с. Горно 
Вършило 

728 Имот №098006 в м естността "Бильовица", с площ  от 0.784 дка. Н ТП - нива. 
Категория - осма. 

098006 28.80 

     
Населено 
място 

АОС 
№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

дан. 
Оценка 

с. Злокучене 974 Имот №000049 в м естността "Сагера" с площ  от 23.179 дка . НТП - мочулище. 
Категория - шеста  /13.179/ четвърта /10.000/. 

000049 1216.90 

с. Злокучене 975 Имот №000062 в м естността "Сагера" с площ  от 23.179 дка . НТП - мочурище. 
Категория - шеста  /18.179/ четвърта /5.000/. 

000062 778.80 

с. Злокучене 1246 Имот №017138 в м естността "Грънчовица"  с площ  от  2.162 дка . НТП-  нива. 
Категория - осма /2.126/, четвърта /0.036/. 

017138 292.80 

     
     

Населено 
място 

АОС 
№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

дан. 
Оценка 

с. Карабунар 469 Имот №007038  в местността "Долна и Горна  Мирчовица" с площ  от 62.457 
дка НТП  - скала. 

007038 4237.70 

с. Карабунар 470 Имот №007777  в местността "Долна и Горна  Мирчовица" с площ  от 64.973 
дка. Н ТП - скала. 

007777 4408.40 

с. Карабунар 473 Имот №070064  в местността "Долна и Горна  Мирчовица" с площ  от 1.575 
дка . НТП-  нива.Категория - шеста 

070064 146.70 

с. Карабунар 475 Имот №070060  в местността "Долна и Горна  Мирчовица" с площ  от 0.576 
дка . НТП - нива.  Категория - девета. 

070060 15.20 

с. Карабунар 476 Имот №070051  в местността "Долна и Горна  Мирчовица" с площ  от 1.470 
дка . НТП - нива.  Категория - шеста. 

070051 136.90 

с. Карабунар 477 Имот №070071  в местността "Долна и Горна  Мирчовица" с площ  от 1.081 
дка . НТП-  нива. Категория - шеста. 

070071 100.70 

с. Карабунар 478 Имот №070079  в местността "Долна и Горна  Мирчовица" с площ  от 0.708 
дка . НТП - нива.  Категория - шеста. 

070079 66.00 

с. Карабунар 479 Имот №070150  в местността "Долна и Горна  Мирчовица" с площ  от 0.479 
дка . НТП - нива.  Категория - шеста. 

070150 44.60 

с. Карабунар 480 Имот №078201 в м естността "Долна и Горна  Мирчовица"  с площ  от 1.071 
дка  Н ТП - нива. Категория - шеста. 

078201 99.80 

с. Карабунар 481 Имот №079001 в м естността "Долна и Горна  Мирчовица"  с площ  от 1.329 
дка . НТП-  нива. Категория - шеста. 

079001 123.80 

с. Карабунар 482 Имот №079150  в местността "Долна и Горна  Мирчовица" с площ  от 0.579 
дка . НТП - нива.  Категория - шеста. 

079150 53.90 

с. Карабунар 925 Имот №145048  в местността "Алачица"  с площ  от 1.260 дка . НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

145048 117.40 

с. Карабунар 894 Имот №134212  в местността "Големите ниви" с площ  от 0.841 дка . НТП - 
нива.  Категория - шеста. 

134212 78.30 

с. Карабунар 895 Имот №055565  местността "Водниците"  с площ  от 0.667 дка . НТП - нива. 
Категория - шеста. 

055565 62.10 

с. Карабунар 888 Имот №075015 в м естността "Долна и Горна  Мирчовица" , с площ  от 0.340 
дка . НТП - нива.  Категория - шеста. 

075015 31.70 

с. Карабунар 889 Имот №075006  в местността "Долна и Горна  Мирчовица" с площ  от 1.457дка 
НТП - нива.  Категория - шеста. 

075006 135.70 

с. Карабунар 890 Имот №074009 в м естността "Долна и Горна  Мирчовица"  площ  от 1.501 дка 

НТП - нива.  Категория - седма. 

074009 86.30 

с. Карабунар 891 Имот №074008 в м естността "Долна и Горна  Мирчовица"  с площ  от 0.816 
дка. Н ТП - нива. Категория - пета. 

074008 92.00 

с. Карабунар 892 Имот №072201 в м естността "Долна и Горна  Мирчовица"  площ  от 0.868 дка . 
НТП - нива.  Категория - седма /0.590/ шеста  /0.278/ 

072201 80.90 



 

с. Карабунар 893 Имот №132201  в местността "Блатото" с площ  от 1.500 дка . НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

132201 139.70 

с. Карабунар 896 Имот №055566  в местността "Водниците"  с площ  от 0.344 дка . НТП-  нива. 
Категория - шеста. 

055566 32.00 

с. Карабунар 897 Имот №084012 в м естността "Дундарица"  с площ  от 1.152 дка . Н ТП - нива. 
Категория - четвъ рта. 

084012 170.90 

с. Карабунар 898 Имот №080005 в м естността "Дундарица"  с площ  от 0.295 дка . Н ТП - нива. 
Категория - пета. 

080005 33.20 

с. Карабунар 899 Имот №080084 в м естността "Дундарица"  с площ  от 0.497 дка . Н ТП - нива. 
Категория - пета. 

080084 56.00 

с. Карабунар 900 Имот №165022  местността "Маданица"  с площ  от 0.687 дка . НТП  - лозе. 
Категория шеста. 

165022 116.10 

с. Карабунар 902 Имот №165011  в местността "Маданица" с площ  от 0.530 дка НТП- лозе. 
Категория - шеста. 

165011 89.60 

с. Карабунар 901 Имот №165025  в местността "Маданица" , с площ  от 0.936 дка  НТП - лозе. 
Категория - пета. 

165025 193.80 

с. Карабунар 919 Имот №150007  в местността "Безчийницата" , с площ  от 2.251 дка НТП- 
нива.  Категория - пета /1.112/, девета  /1.139/ 

150007 253.70 

с. Карабунар 920 Имот №150057 в м естността "Безчийницата"  с площ  от 9.306  дка . НТП  - 
нива.  Категория -  девета. 

150057 246.10 

с. Карабунар 903 Имот №163011  в местността "Маданица"  с площ  от 2.567 дка / НТП - нива. 
Категория - пета. 

163011 289.30 

с. Карабунар 904 Имот №160014  в местността "Маданица" , с площ  от 2.340 дка НТП - нива. 
Категория - пета. 

160014 263.70 

с. Карабунар 905 Имот №160055  в местността "Маданица" от 1.072 дка  НТП - нива. 
Категория - шеста. 

160055 99.90 

с. Карабунар 906 Имот №163063  в местността "Маданица"  с площ  от 0.701 дка  НТП - лозе. 
Категория - шеста. 

163063 118.50 

с. Карабунар 921 Имот №150102 в м естността "Безчийницата"  с площ  от 0.736  дка . НТП  - 
нива.  Категория  девета. 

150102 19.50 

с. Карабунар 907 Имот №163203  в местността "Маданица"  с площ  от 0.927 дка  НТП - нива. 
Категория - пета. 

163203 104.50 

с. Карабунар 908 Имот №164240  в местността "Маданица" с площ  от 3.238 дка . НТП - нива. 
Категория - шеста. 

164240 301.60 

с. Карабунар 909 Имот №060005 в м естността "Гьола"  с площ  от 1.162 дка  НТП - нива. 
Категория - пета. 

060005 131.00 

с. Карабунар 910 Имот №060009  местността "Гьола"с площ  от 2.484 дка . НТП - нива. 
Категория - пета. 

060009 279.90 

с. Карабунар 911 Имот №060015  в местността "Гьола" с площ  от 2.674 дка  НТП - нива. 
Категория - пета. 

060015 301.40 

с. Карабунар 912 Имот №060020  в местността "Гьола" , с площ  от 1.330 дка  НТП - нива. 
Категория - пета. 

060020 149.90 

с. Карабунар 926 Имот №145202  в местността "Алачица"  с площ  от 0.500 дка . НТП- нива. 
Категория - девета. 

145202 13.20 

с. Карабунар 913 Имот №066009  в местността "Гьола" с площ  от 0.657 дка  НТП - нива. 
Категория - пета. 

066009 74.00 

с. Карабунар 914 Имот №067015  в местността "Гьола"с площ  от 1.928 дка / НТП - нива. 
Категория - девета /1.044/ седм а /0.884/. 

067015 110.90 

с. Карабунар 915 Имот №068016  в местността "Гьола" , с площ  от 0.398 дка . НТП - нива. 
Категория - пета. 

068016 245.90 

с. Карабунар 916 Имот №154003  в местността "Безчийницата"  с площ  от 2.182 дка  НТП - 
нива.  Категория - пета. 

154003 245.90 

с. Карабунар 917 Имот №154004  в местността "Безчийницата"  с площ  от 8.730 дка  НТП - 
нива.  Категория - пета. 

154004 983.90 

с. Карабунар 918 Имот №150001 в м естността "Безчийницата"  с площ  от 1.066 дка . НТП - 
нива.  Категория - пета. 

150001 120.10 

с. Карабунар 927 Имот №145005  в местността "Алачица"  с площ  от 0.500 дка Н ТП - нива. 
Категория- шеста. 

145005 57.90 

с. Карабунар 922 Имот №150206  в местността "Безчийницата" с площ  от 0.652  дка . НТП  - 
нива.  Категория -  шеста. 

150206 60.70 

с. Карабунар 923 Имот №150250  в местността "Безчийницата"  с площ  от 0.712  дка . НТП - 
нива.  Категория -  шеста. 

150250 66.30 



 

с. Карабунар 924 Имот №048342 местността "Могилата" с площ  от 0.147  дка  НТП - нива. 
Категория -  пета. 

048342 16.60 

с. Карабунар 928 Имот №143033  в местността "Алачица"  с площ  от 1.633 дка Н ТП - нива. 
Категория - девета. 

143033 43.20 

с. Карабунар 929 Имот №143030  в местността "Алачица" с площ  от 2.429 дка НТП  - нива. 
Категория - девета. 

143030 64.20 

с. Карабунар 943 Имот №140120  в местността "Алачица"  с площ  от 0.504 дка  . НТП - нива. 
Категория - девета. 

140120 13.30 

с. Карабунар 930 Имот №142006 в м естността "Алачица"  с площ  от 0.847 дка  Н ТП - нива. 
Категория - девета. 

142006 22.40 

с. Карабунар 944 Имот №140017  в местността "Алачица" с площ  от 0.488 дка . НТП  - нива. 
Категория - пета. 

140017 55.00 

с. Карабунар 931 Имот №140005 в м естността "Алачица"  с площ  от 1.667 дка . НТП  - нива. 
Категория - девета. 

140005 44.10 

с. Карабунар 932 Имот №142009 в м естността "Алачица"  с площ  от 0.638 дка  . НТП  - нива. 
Категория - девета. 

142009 16.90 

с. Карабунар 933 Имот №142008  в местността "Алачица" с площ  от 2.659 дка . НТП-  нива. 
Категория - девета. 

142008 70.30 

с. Карабунар 934 Имот №142031 в м естността "Алачица"  с площ  от 0.999 дка . НТП  - лозе 
терасирано. Категория  - девета. 

142031 44.30 

с. Карабунар 935 Имот №142035 в м естността "Алачица"  с площ  от 3.955 дка . НТП  - нива. 
Категория - девета. 

142035 104.60 

с. Карабунар 936 Имот №142038 в м естността "Алачица"  с площ  от 4.681 дка  . НТП  - нива. 
Категория - девета. 

142038 123.80 

с. Карабунар 937 Имот №142037  в местността "Алачица"  с площ  от 5.000 дка . НТП  - нива. 
Категория - девета. 

142037 32.30 

с. Карабунар 945 Имот №140013 в м естността "Алачица" с площ  от 1.744 дка НТП - нива. 
Категория - девета. 

140013 46.10 

с. Карабунар 938 Имот №142036  в местността "Алачица" с площ  от 1.471 дка  . НТП  - нива. 
Категория - девета. 

142036 38.90 

с. Карабунар 939 Имот №142200  в местността "Алачица" с площ  от 3.434 дка НТП  - нива. 
Категория - девета. 

142200 90.80 

с. Карабунар 940 Имот №142201  в местността "Алачица" с площ  от 1.016 дка   НТП-  нива. 
Категория - девета. 

142201 26.90 

с. Карабунар 941 Имот №142301 в м естността "Алачица", с площ  от 1.186 дка  Н ТП - нива. 
Категория- девета. 

142301 31.40 

с. Карабунар 946 Имот №140009 в м естността "Алачица"  с площ  от 1.091 дка НТП  - нива. 
Категория - девета. 

140009 26.50 

с. Карабунар 942 Имот №140200  в местността "Алачица"  с площ  от 1.000 дка Н ТП - нива. 
Категория - девета. 

140200 26.50 

с. Карабунар 947 Имот №146042 в м естността "Алачица" с площ  от 1.854 дка  НТП  - нива. 
Категория - девета /0.354/ шеста /1.274/ 

146042 49.00 

с. Карабунар 948 Имот №146054 в м естността "Алачица" с площ  от 1.628 дка   Н ТП - нива. 
Категория - девета /0.354/ шеста  /1.274/ 

146054 151.60 

с. Карабунар 949 Имот №146157в местността "Алачица" с площ  от 1.000 дка  НТП - нива. 
Категория - девета 

146157 26.30 

с. Карабунар 950 Имот №142045 в м естността "Алачица" с площ  от 0.957 дка НТП - лозе - 
терасирано. Категория - девета /0.458/ пета /0.489/ 

142045 198.10 

с. Карабунар 951 Имот №142064 местността "Алачица" , с площ  от 4.767 дка НТП-  нива. 
Категория - девета. 

142064 126.10 

с. Карабунар 952 Имот №142065 в м естността "Алачица" , с площ  от 6.569 дка  НТП  - нива. 
Категория - девета. 

142065 173.80 

с. Карабунар 953 Имот №142117  в местността "Алачица"  с площ  от 0.487 дка  НТП  - нива. 
Категория - девета. 

142117 12.90 

с. Карабунар 954 Имот №142120  в местността "Алачица"  с площ  от 2.527 дка  НТП  - нива. 
Категория - девета. 

142120 66.80 

с. Карабунар 955 Имот №142148 местността "Алачица" с площ  от 1.107 дка  НТП  - нива. 
Категория - девета. 

142148 29.30 

с. Карабунар 961 Имот №000257  в местността "Алачица"  с площ  от 1.109 дка . НТП  - нива. 
Категория - девета. 

000257 29.30 

с. Карабунар 956 Имот №052014  в местността "Водниците"  с площ  от 1.288 дка  НТП - нива. 
Категория - пета. 

052014 145.20 



 

с. Карабунар 962 Имот №131087 в м естността "Голем ите ниви" с площ  от 2.633 дка  НТП - 
нива.  Категория - шеста. 

131087 245.30 

с. Карабунар 963 Имот №131204  в местността "Големите ниви" с площ  от 1.063 дка  /НТП - 
нива.  Категория - шеста. 

131204 99.00 

с. Карабунар 964 Имот №132003  в местността "Големите ниви" с площ  от 0.525 дка  - нива. 
Категория - шеста. 

132003 48.90 

с. Карабунар 967 Имот №165013в местността "Маданица", с площ  от 0.572 дка  - нива. 
Категория - шеста. 

165013 53.30 

с. Карабунар 968 Имот №016041  в местността "Маданица" с площ  от 2.008 дка  - нива. 
Категория - шеста. 

016041 187.00 

с. Карабунар 969 Имот №090024 в м естността "Долна Сульовица" с площ  от 0.478 дка   - нива. 
Категория - шеста. 

090024 44.50 

с. Карабунар 970 Имот №090005 в м естността "Долна Сульовица" , с площ  от 0.667 дка  - нива. 
Категория - шеста. 

090005 62.10 

с. Карабунар 971 Имот №019120 в м естността "Рида" , с площ  от 0.689 дка  - нива.  Категория  - 
осм а. 

019120 27.70 

с. Карабунар 972 Имот №019200 /в местността "Рида" , с площ  от 2.617 дка /- нива.  Категория - 
пета. 

019200 294.90 

с. Карабунар 973 Имот №010033  в местността "Рида" с площ  от 1.517 дка  - лозе. Категория  - 
пета. 

010033 314.00 

с. Карабунар 1175 Имот №170008 в м естността "Юрта" , с площ  от 2.747 кв.м.  - нива. 
Категория- шеста. 

170008 255.90 

с. Карабунар 1168 Имот №103007  в местността "Джака" с площ  от 1.259 дка- нива.  Категория - 
четвърта. 

103007 186.80 

с. Карабунар 1169 Имот №000363 в м естността "Безчийницата"  с площ  от 1.840 дка  - 
изоставена нива.  Категория- пета. 

000363 207.40 

с. Карабунар 1170 Имот №009011  местността "Дундарица" с площ  от 6.680 дка  - наводнена 
нива.  Категория - пета. 

009011 752.80 

с. Карабунар 1171 Имот №009046 в м естността "Дундарица" , с площ  от 0.868 дка - изоставена 
нива.  Категория - седма. 

009046 49.90 

с. Карабунар 1172 Имот №130006 в м естността "Голем ите ниви" с площ  от 1.864 дка нива. 
Категория - шеста. 

130006 188.70 

с. Карабунар 1173 Имот №130036 е в местността "Големите ниви" с площ  от 1.047 дка  - нива. 
Категория - шеста. 

130036 97.50 

с. Карабунар 1174 Имот №131082  в местността "Големите ниви" с площ  от 0.798 дка  - нива. 
Категория - шеста. 

131082 74.30 

с. Карабунар 1176 Имот №170075  в местността "Юрта" с площ  от 0.339 кв.м.   - нива.  Категория 
- шеста. 

170075 31.60 

с. Карабунар 1177 Имот №170210  в местността "Юрта" , с площ  от 1.000 кв.м.  - нива. 
Категория - шеста. 

170210 93.20 

с. Карабунар 1178 Имот №170211 в м естността "Юрта" с площ  от 1.000 кв.м. - нива.  Категория - 
шеста. 

171211 93.20 

с. Карабунар 1179 Имот №171207 в м естността "Юрта" , с площ  от 0.477 кв.м.   - нива. 
Категория - шеста. 

171207 44.40 

с. Карабунар 1180 Имот №013038 в м естността "Рида"  с площ  от 1.274 кв.м.  / - лозе. Категория 
- пета. 

013038 286.70 

с. Карабунар 1181 Имот №013042  в местността "Рида" с площ  от 1.275 кв.м.  - лозе. Категория - 
пета. 

013042 263.90 

с. Карабунар 1182 Имот №014013 в м естността "Рида" , с площ  от 1.511 кв.м.  - лозе. Категория - 
пета. 

014013 312.80 

с. Карабунар 1320 Имот №021044  в местността "Шаровица"с площ  от 1.578 дка  - нива. 
Категория- шеста. 

021044 147.00 

с. Карабунар 1321 Имот №022027 в м естността "Ш аровица"с площ  от 1.275 дка  - лозе. 
Категория - шеста. 

022027 215.50 

с. Карабунар 1322 Имот №000030 в м естността "Водниците"  с площ  от  1.615 дка    НТП - 
водост опанско съоръжение. 
 

000030 3927.70 
 
 

     
Населено 
място 

АОС 
№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

дан. 
Оценка 

с. Лозен 815 Имот №000090 в м естността "Уджуларски гермища", с площ  от 0.511 дка. 
НТП - нива.  Категория - пета. 

000090 57.60 

с. Лозен 816 Имот №00004 в местността "Уджуларски гермища", с площ  от 2.243 дка. 
НТП - нива.  Категория - пета. 

000041 252.80 



 

с. Лозен 817 Имот №000021 в м естността "Уджуларски гермища", с площ  от 1.903 дка. 
НТП - нива.  Категория - пета. 

000021 24.50 

с. Лозен 818 Имот №000008 в м естността "Уджуларски гермища", с площ  от 1.679дка. 
НТП - нива.  Категория - пета. 

000008 189.20 

с. Лозен 819 Имот №000047 в м естността "Уджуларски герм ища", с площ  от 1.085дка. 
НТП - нива.  Категория - пета. 

000047 122.30 

с. Лозен 820 Имот №014019 в м естността "Горен Ашък", с площ  от 1.149 дка. НТП - нива. 
Категория - пета. 

014019 129.50 

с. Лозен 821 Имот №013246 в м естността "Ашъка", с площ  от 0.816 дка. НТП - нива. 
Категория - пета 

013246 92.00 

с. Лозен 822 Имот №013126 в м естността "Ашъка", с площ  от 1.004 дка. НТП - нива. 
Категория - пета 

013126 113.20 

с. Лозен 823 Имот №013196 в м естността "Ашъка", с площ  от 1.292 дка. НТП - нива. 
Категория - пета. 

013196 145.60 

с. Лозен 825 Имот №006162 в м естността "Узун кър", с площ  от 1.997 дка. НТП  - нива. 
Категория - пета. 

006162 225.10 

с. Лозен 824 Имот №006052 в м естността "Узун кър", с площ  от 0435 дка. НТП - нива. 
Категория - пета. 

006052 49.00 

с. Лозен 826 Имот №001104 в м естността "Чакмака", с площ  от 1.629 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

001104 151.70 

с. Лозен 827 Имот №000129 в м естността "Горен Ашък", с площ  от 4.869 дка. НТП - 
ливада. Категория - пета. 

000129 369.60 

с. Лозен 828 Имот №000084 в м естността "Колу дере",  с площ  от 0.674 дка. НТП  - нива. 
Категория - пета. 

000084 76.00 

с. Лозен 829 Имот №018089 в м естността "Лозенска река",  с площ  от 0.287 дка. НТП - 
нива.  Категория - пета. 

018089 32.30 

с. Лозен 830 Имот №016222 в м естността "Аман пара", с площ  от 7.877 дка. НТП - др. 
изост. нива.  Категория - пета. 

016222 887.70 

с. Лозен 831 Имот №003095 в м естността "Хаджи Капия", с площ  от 1.988 дка. НТП - 
др.селскокт.т. Категория  - пета. 

003095 224.00 
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с. Семчиново 841 Имот №001164 в м естността "Илиева вада", с площ  от 1.798 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

001164 167.5 

с. Семчиново 842 Имот №001157 в м естността "Илиева вада", с площ  от 7.900 дка. НТП - нива. 
Категория - четвърта. 

001157 1172 

с. Семчиново 838 Имот №001138 в м естността "Илиева вада", с площ  от 13.248 дка. НТП - 
нива.  Категория - шеста /9.709/ и четвърта /3.539/. 

001138 1965.3 

с. Семчиново 839 Имот №001134 в м естността "Илиева вада", с площ  от 2.729 дка. НТП - нива. 
Категория - четвърта. 

001134 404.8 

с. Семчиново 840 Имот №001136 в м естността "Илиева вада", с площ  от 3.249 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

001136 302.6 

с. Семчиново 843 Имот №001181 в м естността "Илиева вада", с площ  от 2.797 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

001181 260.5 

с. Семчиново 844 Имот №001115 в м естността "Илиева вада", с площ  от 1.502 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста  /1.330/ и четвъ рта /0.172/. 

001115 220.8 

с. Семчиново 845 Имот №001113 в м естността "Илиева вада", с площ  от 3.498 дка. НТП - нива. 
Категория - шеста. 

001113 325.8 

с. Семчиново 846 Имот №001043 в м естността "Илиева вада", с площ  от 0.700 дка. НТП - нива. 
Категория - четвърта. 

001043 103.8 

с. Семчиново 848 Имот №009163 в м естността "Гергьова черква", с площ  от 1.575 дка. НТП  - 
нива.  Категория - шеста. 

009163 146.7 

с. Семчиново 849 Имот №009154 в м естността "Гергьова черква", с площ  от 1.024 дка. НТП  - 
нива.  Категория - шеста. 

009154 95.4 

с. Семчиново 850 Имот №009134 в м естността "Гергьова черква", с площ  от 3.436 дка. НТП  - 
нива.  Категория - шеста. 

009134 320.1 

с. Семчиново 851 Имот №009104 в м естността "Гергьова черква", с площ  от 1.845 дка. НТП  - 
нива.  Категория - шеста. 

009104 171.9 

с. Семчиново 854 Имот №009187 в м естността "Гергьова черква", с площ  от 1.442 дка. НТП  - 
нива.  Категория - шеста. 

009187 134.3 

с. Семчиново 855 Имот №009191 в м естността "Гергьова черква", с площ  от 0.994 дка. НТП  - 
нива.  Категория - шеста. 

009191 92.6 



 

с. Семчиново 857 Имот №009207 в м естността "Гергьова черква", с площ  от 0.994 дка. НТП - 
нива.  Категория - шеста. 

009207 92.6 

с. Семчиново 858 Имот №009106 в м естността "Гергьова черква", с площ  от 2.005 дка. НТП  - 
нива.  Категория - шеста. 

009106 186.8 

с. Семчиново 859 Имот №009267 в м естността "Гергьова черква", с площ  от 1.792 дка. НТП  - 
нива.  Категория - шеста. 

009267 166.9 

с. Семчиново 860 Имот №009279 в м естността "Гергьова черква", с площ  от 0.358 дка. НТП  - 
нива.  Категория - шеста. 

009279 33.3 

с. Семчиново 861 Имот №005052 в м естността "Воеводски пъ т", с площ  от 5.657 дка. НТП - 
нива.  Категория - шеста 

005052 526.9 

с. Семчиново 862 Имот №006046 в м естността "Сухата чешма", с площ  от 0.792 дка. НТП - 
нива.  Категория - шеста 

006046 73.8 

с. Семчиново 863 Имот №002112 в м естността "Каменяците", с площ  от 1.231 дка. НТП - нива. 
Категория - осма. 

002112 49.5 

с. Семчиново 864 Имот №002111 в м естността "Каменяците", с площ  от 4.442 дка. НТП - нива. 
Категория - осма. 

002111 178.9 

с. Семчиново 865 Имот №002039 в м естността "Каменяците", с площ  от 1.001 дка. НТП - нива. 
Категория - осма. 

002039 40.3 

с. Семчиново 866 Имот №041033 в м естността "Каряците", с площ  от 2.132 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

041033 198.6 

с. Семчиново 879 Имот №042020 в м естността "Каряците", с площ  от 2.535 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

042020 236.1 

с. Семчиново 867 Имот №041024 в м естността "Каряците", с площ  от 2.948 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

041024 274.6 

с. Семчиново 868 Имот №041020 в м естността "Каряците", с площ  от 1.558 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

041020 145.1 

с. Семчиново 869 Имот №041015 в м естността "Каряците", с площ  от 1.957 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

041015 182.3 

с. Семчиново 870 Имот №041014 в м естността "Каряците",  с площ  от 0.977 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

041014 91 

с. Семчиново 871 Имот №041012 в м естността "Каряците", с площ  от 0.834 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

041012 77.7 

с. Семчиново 880 Имот №042021 в м естността "Каряците", с площ  от 4.183 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

042021 389.6 

с. Семчиново 872 Имот №004011 в м естността "Каряците", с площ  от 2.999 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

004011 279.4 

с. Семчиново 881 Имот №042038 в м естността "Каряците", с площ  от 0.884 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

042038 82.3 

с. Семчиново 873 Имот №041028 в м естността "Каряците", с площ  от 1.000 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

004028 93.2 

с. Семчиново 874 Имот №004049 в м естността "Каряците", с площ  от 0.600 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста 

004049 34.5 

с. Семчиново 875 Имот №041034 в м естността "Каряците", с площ  от 1.028 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

041034 95.8 

с. Семчиново 876 Имот №041048 в м естността "Каряците", с площ  от 2.194 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

041048 204.4 

с. Семчиново 877 Имот №041052 в м естността "Каряците",  с площ  от 2.139 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

041052 199.2 

с. Семчиново 878 Имот №042017 в м естността "Каряците", с площ  от 4.825 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

042017 449.4 

с. Семчиново 882 Имот №041037 в м естността "Каряците", с площ  от 1.706 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

041037 158.9 

с. Семчиново 883 Имот №004062 в м естността "Каряците", с площ  от 1.500 дка. НТП  - нива. 
Категория - шеста. 

004062 139.7 

с. Семчиново 884 Имот №002067 в м естността "Каменяците", с площ  от 1.000 дка.  НТП  - нива. 
Категория - осма. 

002067 40.3 

с. Семчиново 885 Имот №006050 в м естността "Сухата чешма", с площ  от 1.204 дка. НТП - 
нива.  Категория - шеста. 

006050 112.2 

с. Семчиново 886 Имот №006057 в м естността "Сухата чешма", с площ  от 1.351 дка. НТП - 
нива.  Категория - шеста. 

006057 125.8 

с. Семчиново 887 Имот №006060 в м естността "Сухата чешма", с площ  от 0.702 дка. НТП - 
нива.  Категория - шеста 

006060 65.4 



 

с. Семчиново 847 Имот №010101 в м естността "Бостаните", с площ  от  0.792 дка. НТП - нива. 
Категория - девета. 

010101 20.9 

     
Населено 
място 

АОС 

№ 

Описание на имот Поз. 
имот № 

дан. 
Оценка 

с. Симеоновец 832 Имот №005057 в м естността "Башлъците"  с площ  от 0.861дка  - нива. 
Категория - пета. 

005057 97.00 

с. Симеоновец 833 Имот №008005  местността "Гъстака"  с площ  от 0.823 дка  - нива.  Категория 
- пета. 

008005 92.80 

с. Симеоновец 834 Имот №008036  в местността "Гъстака" , с площ  от 0.759 дка  - нива. 
Категория - пета. 

008036 85.50 

с. Симеоновец 836 Имот №001091 в м естността "Гювенджово" с площ  от 0.998 дка  - нива. 
Категория - шеста. 

001091 93.00 

с. Симеоновец 837 Имот №001046  в местността "Гювенджово"  с площ  от 0.269 дка  - нива. 
Категория - шеста. 

001046 25.10 

с. Симеоновец 985 Имот №006001 /в местността "Каменяците" с площ  от 0.949 дка  - нива. 
Категория - осма. 

006001 38.20 

 
 
 
 
 

2.Свободни  актувани,  Урегулирани  поземлени  имоти  общинска  

собственост  с възможност за  управление и разпореждане през 2017г. 
 

Населено 
място 

АОС № Описание на имот 

гр. Септем 
ври 

139 Незастроен поземлен имот - състоящ се от725 кв.м.  /седемстотин двадесет  и пет кв.м./, 
съставляващ УПИ ХХХ-1076 /тридесети- хиляда седемдесет и шест/ в кв.74 /седемдесет и 
четири/ по ПУП на гр.Септември, одобрен съ с Заповед  №60/03.10.2006г.  /шестдесет от трети 
октом ври, две хиляди  и шеста  год./ 

гр. Септем 
ври 

138 Незастроен поземлен имот - състоящ се от725 кв.м.  /седемстотин двадесет  и пет кв.м./, 
съставляващ УПИ ХХІХ-1076 /двадесет  и девет/ в кв.74 /седемдесет  и четири/ по ПУП на 
гр.Септември, одобрен със Заповед  №60/03.10.2006г.  /шестдесет от трети  октомври, две 
хиляди  и шеста  год./ 

гр. Септем 
ври 

127 Застроен поземлен имот, състоящ се от 2560 кв.м.  /две хиляди петстотин и шестдесет  кв.м./, 
находящ се в гр.Септем ври, съставляващ урегулиран поземлен имот УПИ І /първи/ за 
общ ествени жилищни сгради  и м агазини в кв.92 /деветдесет и втори/  по подробния 
устроиствен план  /ПУП / на гр.Септем ври, одобрен със Заповед  №255/02.03.1987г.  /двеста 
петдесет и пет от втори  март хиляда деветстотин осемдесет и седма г./, с построената в имота 
едноетажна масивна сграда  с находящите се в нея два магазина, състоящи се от 149.60 кв.м. 
/сто четиридесет и девет кв.м./  и 98 кв.м.  /деветдесет  и осем кв.м./ 

гр. Септем 
ври 

2831 Урегулиран поземлен имот ХVIII /осемнадесет/ За обществена жилищна сграда и 
закусвалня  в кв.114 /сто и четиринадесет/ с площ от 1997кв.м. /хиляда деветстотин 
деветдесет и седем  квадратни метри/  по плана за регулация и застрояване на 
гр.Септември 

гр. Септем 
ври 

116 Урегулиран поземлен имот ХVIII /осемнадесет/ Музей, административна, сграда, 
търговия и услуги  в кв.109 /сто и девет/ с площ от 2700кв.м. /две хиляди и 
седемстотин  квадратни метри/  по плана за регулация и застрояване на гр.Септември 

гр. Септем 
ври 

2532 Апартамент №1 /едно/, блок №1/едно/, етаж №1 /едно/ с разгъната застроена площ от 95 
кв.м./деветдесет и пет квадратни метра/, състоящ се от дневна, три спални, кухня, два коридора, 
баня и тоалетна, тоалетна, килер и две лоджии и една тераса, находящ се в УПИ VII  /седем/ в 
кв.118/сто и осемнадесет/ по плана на гр.Септември 



гр. Септем 
ври 

2525 Апартамент №14 /четиринадесет/, блок №2/две/, етаж №4 /четири/, вх.Б с разгъната застроена 
площ от 42.34 кв.м./четиридесет и два квадратни метра и тридесет и четири квадратни 
сантиметра/, състоящ се от дневна, спалня, коридор, баня и тоалетна находящ се в УПИ VII 
/седем/ в кв.118/сто и осемнадесет/ по плана на гр.Септември. Актуван с АЧОС 
№2525/04.08.2016г 

гр. Септем 
ври 

2522 Апартамент №26 /двадесет и шест/, блок №3/три/, етаж №3 /три/ с разгъната застроена площ от 
39.85 кв.м./тридесет и девет квадратни метра и осемдесет и пет квадратни сантиметра/, състоящ 
се от кухня, дневна, антре, баня и тоалетна и лоджия, находящ се в УПИ II  /две/ в 
кв.92/деветдесет и две/ по плана на гр.Септември 

гр. Септем 
ври 

2523 Апартамент №30 /тридесет/, блок №3/три/, етаж №4 /четири/, вх.Б с разгъната застроена площ 
от 58.91 кв.м./петдесет и осем квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра/, 
състоящ се от кухня, дневна, спалня, коридор, баня и тоалетна и две лоджии, находящ се в УПИ 
II  /две/ в кв.92/деветдесет и две/ по плана на гр.Септември.  

гр. Септем 
ври 

2524 Апартамент №24 /двадесет и четири/, блок №3/три/, етаж №2 /две/, вх.Б с разгъната застроена 
площ от 60.90 кв.м./шестдесет квадратни метра и деветдесет квадратни сантиметра/, състоящ се 
от кухня, дневна, спалня, коридор, баня и тоалетна и две лоджии, находящ се в УПИ II  /две/ в 
кв.92/деветдесет и две/ по плана на гр.Септември 

гр. Септем 
ври 

2528 Апартамент №19 /деветнадесет/, блок №2/две/, етаж №5 /пет/, вх.Б с разгъната застроена площ 
от 43.33 кв.м./четиридесет и три квадратни метра и тридесет и три квадратни сантиметра/, 
състоящ се от дневна, спалня, коридор, баня и тоалетна находящ се в УПИ VII  /седем/ в 
кв.118/сто и осемнадесет/ по плана на гр.Септември.  

гр. Септем 
ври 

2521 Апартамент №20 /двадесет/, блок №3/три/, етаж №1 /едно/, вх.Б с разгъната застроена площ от 
37.56 кв.м./тридесет и седем квадратни метра и петдесет и шест квадратни сантиметра/, състоящ 
се от кухня, дневна, антре, баня и лоджия находящ се в УПИ II  /две/ в кв.92/деветдесет и две/ по 
плана на гр.Септември.  

гр. Септем 
ври 

2529 Апартамент №8 /осем/, блок №1/едно/, етаж №4 /четири/ с разгъната застроена площ от 82.17 
кв.м./осемдесет и два квадратни метра и седемнадесет квадратни сантиметра/, състоящ се от 
дневна, две спални, кухня, два коридора,  баня и тоалетна, тоалетна, килер и 2/две/ лоджии,  
находящ се в УПИ VII  /седем/ в кв.118/сто и осемнадесет/ по плана на гр.Септември.  

Гр.Ветрен 2525 Урегулиран поземлен имот VIII /осем/  -обш.  в кв.142 /сто четиридесет и две/ по плана за 
регулация и застрояване на гр.Ветрен, с площ от 438 кв.м. 

С.Бошуля 2479 Урегулиран поземлен имот II /две/ - за магазин и ресторант в кв.29 /двадесет и девет/ с площ от 
757 кв.м. по плана за регулация и застрояване на с.Бошуля 

С.Славовица 1879 Урегулиран поземлен имот I /едно/ - общински в кв.42 /четиридесет и втори/ с площ от 836 кв.м. 
/осемстотин тридесет и шест квадратни метри/  по плана за регулация и застрояване на 
с.Славовица 

   
административна, сграда, търговия и услуги  в кв.109 /сто и девет/ с Населено 

място 
АОС № Описание на имот 

с. Варвара 331 Урегулиран позем лен имот ІV-общ. /четири/ в кв.71 /седем десет и първи/ по плана за 
регулация и застрояване на с.Варвара, с площ  от 1057 кв.м.  /хиляда и петдесет  и седем 
квадратни метра/ 

с. Варвара 330 Урегулиран позем лен имот VІ-общ.  в кв.71 /седемдесет  и първи/ по плана за регулация и 
застрояване на с.Варвара, с площ  от 460 кв.м.  /четиристотин и шестдесет  квадратни метра/ 

с. Варвара 436 Урегулиран позем лен имот ІV - 308 /четвърти - триста и осем/ в кв.78 /седемдесет и осем/ по 
плана за регулация и застрояване на Варвара, с площ  от 1762кв.м. /хиляда седемстотин 
шестдесет и два квадратни м етра/. 



Населено 
място 

АОС № Описание на имот 

с. Ветрен 
дол 

51 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 775 кв.м. /седемстотин седемдесет и пет кв.м./, 
съставляващ УПИ  ІІІ /три/  кв.1 /първи/ по подробния устройствен план /ПУП/ на 
"Варварски минерални бани", одобрен със Заповед  №162 от 07.01.1960 г. /сто шестдесет и две 
от седми януари хиляда деветстотин шестдесета година/ 

с. Ветрен 
дол 

50 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 883 кв.м. /осемстотин осемдесет и три кв.м./, 
съставляващ УПИ  ІІ /две/ кв.1 /първи/ по подробния устройствен план /ПУП/  на "Варварски 
минерални бани", одобрен със Заповед  №162 от 07.01.1960 г. /сто шестдесет  и две от седми 
януари хиляда деветстотин и шестдесета година/ 

с. Ветрен 
дол 

35 Урегулиран позем лен имот /УПИ/ ІІ-6 кв.2 по регулационния план  на с.Ветрен дол, състоящ 
се от 405 кв.м., за който  дворищнорегулационния план е приложен. 

с. Ветрен 
дол 

2580 Парцел І в кв.41 по регулационния план  на с.Ветрен  дол с построената в парцела двуетажна 
масивна сграда-Кметство и Здравна служба. Първи етаж на кварталния инспектор и Здравна 
служба,  подробно описани в справката към  акта, втори  етаж-К метство-описано в справката 
към  акта. Парцел І в кв.41 се състои от 2473 кв.м. 

с. Ветрен 
дол 

2542 Урегулиран поземлен имот ХVII /седемнадесет/ - За производство търговия и услуги в кв.1 
/едно/ по плана за регулация и застрояване на с.Ветрен дол, с площ от 6313 кв.м 

с. Ветрен 
дол 

2578 Урегулиран поземлен имот III /три/ - За производство, търговия и услуги в кв.1 /едно/ по плана 
за регулация и застрояване на с.Ветрен дол, с площ от 3638 кв.м. 

Населено 
място 

АОС № Описание на имот 

с. 
Виноградец 

91 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 510 кв.м. /петстотин и десет кв.м./,  съставляващ 
урегулиран поземлен  имот /УПИ/ І-общ. /първи/ кв.94 /деветдесет  и четири/ по плана за 
регулация и застрояване на с.Виноградец, одобрен със Заповед  №139/28.01.1986 г. /сто 
тридесет и девет от двадесет  и осми януари хиляда деветстотин осемдесет и шеста година/. 

с. 
Виноградец 

89 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 985 кв.м. /деветстотин осемдесет и пет кв.м./, 
съставляващ урегулиран поземлен  им от УПИ VІІ-общ.  /седм и/ кв.33 /тридесет и трети/  по 
плана за регулация и застрояване на с.Виног радец, одобрен със Заповед  №139/28.01.1986г. 
/сто тридесет и девет от двадесет  и осм и януари хиляда деветстотин осемдесет и шеста 
година/ 

с. 
Виноградец 

2579 Урегулиран поземлен имот IV -212 /четири - двеста и дванадесет/  в кв.34 /тридесет и 
четири/ по плана за регулация и застрояване на с.Виноградец, с площ от 1133 кв.м. 



 

   

с. 
Виноградец 

21 Незастроен поземлен имот - състоящ се от 644 кв.м. /шестстотин четиридесет и четири кв.м./, 
съставляващ УПИ  ІІІ /трети/  в кв.95 /деветдесет и пет/ по плана за регулация и застрояване 
на с.В иноградец, одобрен със Заповед  №139/28.01.1986 г. /сто тридесет и девет от двадесет  и 
осм и януари хиляда деветстотин осемдесет и шеста година/. 

с. 
Виноградец 

20 Урегулиран позем лен имот VІ /шести/  в кв.94 /деветдесет и четири/ по регулационния план 
на с.В иноградец, състоящ се от 630 кв.м.  /шестстотин и тридесет кв.м./. 

   
Населено 
място 

АОС № Описание на имот 

с. Долно 

Вършило 

465 Урегулиран позем лен имот VІ /шести/  - държ. в кв.6 /шест/ по плана за регулация и 
застрояване на с.Долно Вършило, с площ  от 560кв.м.  /петстотин и шестдесет  квадратни 
метра/ 

   
Населено 
място 

АОС № Описание на имот 

с. 
Карабунар 

116 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 357 кв.м. /триста петдесет  и седем кв.м./,  находящ се 
в с.Карабунар, съставляващ УПИ Х ХІІІ-общ. /двадесет  и три/  в кв.67 /шестдесет и седем/ по 
плана за регулация и застрояване на с.Карабунар, одобрен със Заповед  №683/06.06.1986 г. 
/шестстотин осемдесет и три от шести  юни хиляда деветстотин осемдесет и шеста година/. 

с. 
Карабунар 

115 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 366 кв.м. /триста шестдесет  и шест кв.м./,  находящ 
се в с.Карабунар, съставляващ УПИ ХХІV-общ.  /двадесет  и четири/ в кв.67 /шестдесет и 
седем/ по плана за регулация и застрояване на с.Карабунар, одобрен съ с Заповед 
№683/06.06.1986 г. /шестстотин осем десет и три от шести юни хиляда деветстотин осемдесет и 
шеста  година/. 

с. 
Карабунар 

79 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 936 кв.м. /деветстотин тридесет  и шест кв.м./, 
находящ се в с.Карабунар, съставляващ УПИ VІ-658 /шест - шестстотин петдесет и осем/ в 
кв.69 /шестдесет  и девет/ по плана за регулация и застрояване на с.Карабунар, одобрен със 
Заповед  №683/06.06.1986 г. /шестстотин осемдесет и три от шести  юни хиляда деветстотин 
осемдесет и шеста  година/. 

с. 
Карабунар 

78 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 819 кв.м. /осемстотин и деветнадесет кв.м./, 
находящ се в с.Карабунар, съставляващ УПИ  ІІІ - 648 /три - шестстотин четиридесет и осем/ 
в кв.69 /шестдесет и девет/ по плана за регулация и застрояване на с.Карабунар, одобрен със 
Заповед  №683/06.06.1986 г. /шестстотин осемдесет и три от шести  юни хиляда деветстотин 
осемдесет и шеста  година/. 

с. 
Карабунар 

77 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 856 кв.м. /осемстотин петдесет  и шест кв.м./, 
находящ се в с.Карабунар, съставляващ УПИ V-656 /пет - шестстотин петдесет  и шест/ в 
кв.69 /шестдесет  и девет/ по плана за регулация и застрояване на с.Карабунар, одобрен със 
Заповед  №683/06.06.1986 г. /шестстотин осемдесет и три от шести  юни хиляда деветстотин 
осемдесет и шеста  година/. 

с. 
Карабунар 

76 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 720 кв.м. /седемстотин и двадесет  кв.м./,  находящ се 
в с.Карабунар, съставляващ УПИ VІІ-657 /седем - шестстотин петдесет и седем/ в кв.69 
/шестдесет и девет/ по плана за регулация и застрояване на с.Карабунар, одобрен със Заповед 
№683/06.06.1986 г. /шестстотин осем десет и три от шести юни хиляда деветстотин осемдесет и 
шеста  година/. 

с. 
Карабунар 

75 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 680 кв.м. /шестстотин и осемдесет кв.м./,  находящ 
се в с.Карабунар, съставляващ УПИ ХІ-638 /единадесет - шестстотин тридесет и осем/ в кв.69 
/шестдесет и девет/ по плана за регулация и застрояване на с.Карабунар, одобрен със Заповед 

№683/06.06.1986 г. /шестстотин осем десет и три от шести юни хиляда деветстотин осемдесет и 
шеста  година/. 

с. 
Карабунар 

31 Позем лен имот застроен, състоящ се от 955 кв.м. /деветстотин петдесет и пет кв.м./,  находящ 
се в с.Карабунар, съставляващ УПИ ХІІ-440 /дванадесети - четиристотин и четиридесет/ в 
кв.61 /шестдесет  и едно/ по плана за регулация и застрояване на с.Карабунар, одобрен със 
Заповед  №683/06.06.1986 г. /шестстотин осемдесет и три от шести  юни хиляда деветстотин 
осемдесет и шеста  година/. 

с. 
Карабунар 

29 Незастроен поземлен имот, състоящ се от 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет кв.м./,  находящ 
се в с.Карабунар, съставляващ УПИ ІV /четвърти/ в кв.67"А" /шестдесет  и седем "А"/ по 
/ПУП/ П одробния устройствен план на с.Карабунар, одобрен със Заповед №37/19.06.1990 г. 

/тридесет  и седем от деветнадесети юни хиляда деветстотин и деветдесета година/. 

с. 
Карабунар 

27 Урегулиран позем лен имот /УПИ/ ІІ /втори/  в кв.67 /шестдесет и седми/ по регулационния 
план на с.Карабунар, състоящ се от 473 кв.м.  /четиристотин седем десет и три кв.м./,  за които 
дворищно регулационния план е приложен. 

с. 
Карабунар 

23 Позем лен имот незастроен, състоящ се от 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет кв.м./, 
съставляващ имот ХХ /двадесети/ кв.67 "А" /шестдесет и седми "А"/ по подробния 
устройствен план  /ПУП / на с.Карабунар, одобрен със Заповед  №37 от 19.06.1990 г. /тридесет и 
седем от деветнадесети юни хиляда деветстотин и деветдесета година/. 



 

с. 
Карабунар 

12 Урегулиран позем лен имот /УПИ/ І /едно/ в кв.67 /шестдесет седем/ по регулационния план на 
с.Карабунар, съ стоящ  се от 476  кв.м.  /четиристотин седем десет и шест кв.м/,  за който 
дворищно регулационния план е приложен. 

с. 
Карабунар 

965 Урегулиран позем лен имот ХІІ-29 /дванадесети - двадесет  и девет/  в кв.3 /три/ по плана за 
регулация и застрояване на с.Карабунар, с площ  от 933 кв.м.  /деветстотин тридесет и три 
квадратни метра/,  одобрен със Заповед и №683/06.06.1986г.  и №28.01.2014г.  /шестстотин 
осемдесет и три  от шести юни, хиляда деветстотин осемдесет и шеста  година  и двадесет  и 
осеми януари, две хиляди и четиринадесета година/. 

с. 
Карабунар 

966 Урегулиран позем лен имот ХІІІ-29 /тринадесети - двадесет и девет/   в кв.3 /три/ по плана за 
регулация и застрояване на с.Карабунар, с площ  от 713 кв.м.  /седемстотин и тринадесет 
квадратни метра/,  одобрен със Заповед и №683/06.06.1986г.  и №28.01.2014г.  /шестстотин 
осемдесет и три  от шести юни, хиляда деветстотин осемдесет и шеста  година  и двадесет  и 
осм и януари, две хиляди и четиринадесета година/. 

   
Населено 
място 

АОС № Описание на имот 

с. Ковачево 17 УПИ ІІ-579 в кв.26 по регулационния план  на с.Ковачево, състоящ се от 400 кв.м.,  за който 
дворищно регулационния план е приложен. 

с. Ковачево 18 УПИ І-578 в кв.26  по регулационния план на с.Ковачево, състоящ се от 410 кв.м., за който 
дворищно регулационния план е приложен. 

с. Ковачево 448 Урегулиран позем лен имот VІІІ - 654 /осми - шестстотин петдесет  и четири/ в кв. 

/четиридесет и трети/  по плана за регулация и застрояване на с.Ковачево, с площ  от 530 кв.м. 
/петстотин и тридесет квадратни метра/. 

с. Ковачево 957 Урегулиран позем лен имот І - 634 /едно - шестстотин тридесет и четири/  в кв.43  /четиридесет 
и трети/   по плана за регулация и застрояване на с.Ковачево, с площ от 685 кв.м. /шестстотин 
осемдесет и пет квадратни м етра/, одобрен със Заповед  №16/24.04.2014г.  /шестнадесет от 
двадесет  и четвърти април, две хиляди и четиринадесета г./ 

с. Ковачево 959 Урегулиран позем лен имот ІІІ-общ. /трети/   в кв.43 /четиридесет и трети/   по плана за 
регулация и застрояване на с.Ковачево, с площ  от 690 кв.м.  /шестстотин и деветдесет 
квадратни метра/,  одобрен със Заповед  №16/24.04.2014г. /шестнадесет от двадесет  и четвърти 
април, две хиляди и четиринадесета г./ 

с. Ковачево 960 Урегулиран позем лен имот VІ-597 /шести - петстотин деветдесет  и седем/  в кв.27 /двадесет  и 
седми/  по плана за регулация и застрояване на с.К овачево, с площ  от 481 кв.м.  /четиристотин 
осемдесет и един  квадратни метра/,  одобрен със Заповед  №23/23.07.1998г.  /двадесет  и три от 
двадесет  и трети юли хиляда деветстотин деветдесет и осм а година/. 

с. Ковачево 1276 Урегулиран позем лен имот VІ /шест/ - общински в кв.33 /тридесет и трети/   по плана за 
регулация и застрояване на с.Ковачево, с площ  от 630 кв.м.  /шестстотин и тридесет 
квадратни метра/,  одобрен със Заповед и №23/23.07.1998г.  /двадесет  и три от двадесет  и трети 
юли хиляда деветстотин деветдесет  и осма година/  и №63/29.11.2011г.  /шестдесет и три от 
двадесет  и девети  ноември, две хиляди  и единадесета год./. 

с. Ковачево 1277 Урегулиран позем лен имот VІІ /седем/ - общински в кв.33  /тридесет и трети/   по плана за 
регулация и застрояване на с.Ковачево, с площ  от 658 кв.м.  /шестстотин петдесет и осем 
квадратни метра/,  одобрен със Заповед и №23/23.07.1998г.  /двадесет  и три от двадесет  и трети 
юли хиляда деветстотин деветдесет  и осма година/  и №63/29.11.2011г.  /шестдесет и три от 
двадесет  и девети  ноември, две хиляди  и единадесета год./. 

с. Ковачево 1282 Урегулиран позем лен имот VІІ /седем/ - общински в кв.33  А /тридесет и трети  - А/  по плана 
за регулация и застрояване на с.Ковачево, с площ  от 684 кв.м.  /шестстотин осемдесет  и 
четири квадратни метра/,  одобрен със Заповед  №23/23.07.1998г.  /двадесет  и три от двадесет и 
трети  юли хиляда деветстотин деветдесет  и осма година/  . 

с. Ковачево 1284 Урегулиран позем лен имот V /пет/ - общински в кв.33 А /тридесет и трети - А/  по плана за 
регулация и застрояване на с.Ковачево, с площ  от 539 кв.м.  /петстотин тридесет и девет 
квадратни метра/,  одобрен със Заповед  №23/23.07.1998г. /двадесет  и три от двадесет  и трети 
юли хиляда деветстотин деветдесет  и осма година/. 

с. Ковачево 1287 Урегулиран позем лен имот VІІІ - 584 /осем - петстотин и осемдесет и четири/  в кв.26 
/двадесет  и шести/   по плана за регулация и застрояване на с.Ковачево, с площ  от 573 кв.м. 
/петстотин седемдесет и три квадратни м етра/, одобрен със Заповед  №23/23.07.1998г.  /двадесет 
и три от двадесет  и трети  юли хиляда деветстотин деветдесет  и осма година/. 

с. Ковачево 1288 Урегулиран позем лен имот ІХ - 585 /девет - петстотин и осем десет и пет/  в кв.26 /двадесет  и 
шести/   по плана за регулация и застрояване на с.К овачево, с площ  от 598 кв.м.  /петстотин 
деветдесет  и осем квадратни метра/,  одобрен със Заповед  №23/23.07.1998г.  /двадесет  и три от 
двадесет  и трети юли хиляда деветстотин деветдесет и осм а година/. 

с. Ковачево 2536 Урегулиран поземлен имот ХI -656 /единадесет, шестстотин петдесет и шест/ в кв.43 
/четиридесет и три/ с площ от 700 кв.м. /седемстотин квадратни метри/  по плана за регулация 
и застрояване на с.Ковачево 
 
 

Населено 
място 

АОС № Описание на имот 



с. 
Семчиново 

61 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 308 кв.м. /триста и осем кв.м./  съставляващ УПИ 
ХХХ /тридесет/ в кв.48  /четиридесет и осем/ по ПУП  на с.С емчиново, одобрен със Заповед 
№2489/23.04.1953г. /две хиляди четиристотин осемдесет  и девет от двадесет  и трети  април 
хиляда деветстотин петдесет  и трета  г./ и 110/12.07.1984г. /сто и десет от хиляда деветстотин 
осемдесет и четвърта г./ 

с. 
Семчиново 

57 Не застроен поземлен  имот, състоящ се от 278кв.м.  /двеста  седемдесет и осем кв.м/, 
съставляващ УПИ VІІІ /осми/ в кв.17  /седемнадесети/ по под робния устройствен план на 
с.Семчинов о, одобрен със Заповед  №2489/23.04.1953г.  /две хиляди четиристотин осемдесет  и 
девет от двадесет  и трети  април хиляда деветстотин петдесет и трета  год./ 

с. 
Семчиново 

75 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 308 кв.м. /триста и осем кв.м./  съставляващ УПИ 
ХХХІ-общ.  /тридесет и първи/ в кв.48 /четиридесет и осем/ по ПРЗ на с.Семчиново, одобрен 
със Заповед  №110/12.07.2009г./сто и десет от дванадесети юли две хиляди и девета  г./ 

с. 
Семчиново 

87 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 495 кв.м. /четиристотин деветдесет  и пет кв.м./ 
съставляващ УПИ V-общ. /пети/ в кв.53 /петдесет и трети/  по ПРЗ на с.Семчиново, одобрен 
със Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди четиристотин осемдесет и девет от двадесет  и 
трети  април, хиляда деветстотин петдесет  и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

100 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 450кв.м.  /четиристотин и петдесет   кв.м./ 
съставляващ УПИ ХІV-общ. /четиринадесети/ в кв.57 /петдесет и седм и/ по ПРЗ  на 
с.Семчинов о, одобрен със Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди четиристотин осемдесет и 
девет от двадесет  и трети  април, хиляда деветстотин петдесет  и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

102 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 354кв.м.  /триста петдесет  и четири кв.м./ 
съставляващ УПИ ХІІ-общ.  /дванадесети/ в кв.57 /петдесет  и шести/  по ПРЗ на с.Семчиново, 
одобрен със Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди четиристотин осемдесет и девет от 
двадесет  и трети април, хиляда деветстотин петдесет  и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

104 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 339кв.м.  /триста тридесет  и девет кв.м./ 
съставляващ УПИ Х-общ. /десети/ в кв.57 /петдесет  и седми/ по ПРЗ на с.Семчиново, одобрен 
със Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди четиристотин осемдесет и девет от двадесет  и 
трети април, хиляда деветстотин петдесет  и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

103 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 376кв.м.  /триста седемдесет и шест  кв.м./ 
съставляващ УПИ ХІ-общ. /единадесети/ в кв.57 /петдесет и седми/ по ПРЗ на с.Семчиново, 
одобрен със Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди четиристотин осемдесет и девет от 
двадесет  и трети април, хиляда деветстотин петдесет  и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

107 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 341кв.м.  /триста четиридесет и един  кв.м./ 
съставляващ УПИ  ІХ-общ. /девети/  в кв.58 /петдесет  и осм и/ по ПРЗ на с.Семчиново, одобрен 
със Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди четиристотин осемдесет и девет от двадесет  и 
трети април, хиляда деветстотин петдесет  и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

108 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 359кв.м.  /триста петдесет  и девет  кв.м./ 
съставляващ УПИ Х-общ. /десети/ в кв.58 /петдесет  и осми/ по ПРЗ на с.Семчиново, одобрен 
със Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди четиристотин осемдесет и девет от двадесет  и 
трети  април, хиляда деветстотин петдесет  и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

109 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 354кв.м.  /триста петдесет  и четири кв.м./ 
съставляващ УПИ ХІ-общ. /единадесети/ в кв.58 /петдесет и осми/ по ПРЗ на с.Семчиново, 
одобрен със Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди четиристотин осемдесет и девет от 
двадесет  и трети април, хиляда деветстотин петдесет  и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

110 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 330кв.м.  /триста тридесет   кв.м./  съставляващ УПИ 
ХІІ-общ.  /дванадесети/ в кв.58 /петдесет и осм и/ по ПРЗ на с.Семчиново, одобрен със Заповед 
№2489/23.04.1953г./две хиляди четиристотин  осемдесет и девет от двадесет  и трети  април, 
хиляда деветстотин петдесет  и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

111 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 353кв.м.  /триста петдесет  и три кв.м./  съставляващ 
УПИ ХІІІ-общ. /тринадесети/ в кв.58 /петдесет  и осми/ по ПРЗ на с.Семчиново, одобрен със 
Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди  четиристотин осем десет и девет от двадесет  и трети 
април, хиляда деветстотин петдесет и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

112 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 355кв.м.  /триста петдесет  и пет кв.м ./ съставляващ 
УПИ ХІV-общ. /четиринадесети/ в кв.58 /петдесет и осм и/ по ПРЗ на с.Семчинов о, одобрен съ с 
Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди  четиристотин осем десет и девет от двадесет  и трети 
април, хиляда деветстотин петдесет и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

113 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 390кв.м.  /триста деветдесет кв.м./  съставляващ 
УПИ ХV ІІ-общ.  /седемнадесети/ в кв.58 /петдесет  и осми/ по ПРЗ на с.Сем чиново,  одобрен със 
Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди  четиристотин осем десет и девет от двадесет  и трети 
април, хиляда деветстотин петдесет и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

114 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 352кв.м.  /триста петдесет  и два  кв.м./  съ ставляващ 
УПИ ХV-общ. /петнадесети/ в кв.58 /петдесет  и осм и/ по ПРЗ на с.Семчинов о, одобрен със 
Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди  четиристотин осем десет и девет от двадесет  и трети 
април, хиляда деветстотин петдесет и трета  год. / 

с. 
Семчиново 

115 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 380кв.м.  /триста и осем десет  кв.м./  съ ставляващ 
УПИ ХV І-общ. /шестнадесети/ в кв.58 /петдесет  и осм и/ по ПРЗ  на с.Семчиново, одобрен със 
Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди  четиристотин осем десет и девет от двадесет  и трети 
април, хиляда деветстотин петдесет и трета  год. / 



с. 
Семчиново 

116 Позем лен имот не застроен, състоящ се от 349кв.м.  /триста четиридесет и девет кв.м./ 
съставляващ  УПИVІ-общ. /шести/  в кв.58 /петдесет  и осми/ по ПРЗ на с.Семчиново, одобрен 
със Заповед  №2489/23.04.1953г./две хиляди четиристотин осемдесет и девет от двадесет  и 
трети  април, хиляда деветстотин петдесет  и трета  год. / 

   

   



 
 
 

ІІІ. ОПИСАНИЕ  НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 
 
 

      ІV.ОБЕКТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ 

НА ЧАСТНИ ИМОТИ 
 

 
 

V.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящата програма  за   управление  и   разпореждане  с   имоти    –   общинска 

обственост в  Община Септември  през   2017г.  се  приема на  основание  чл.8,   ал.9  от 

Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да 

се актуализира през  годината. 
 
 
 


