
N:
Акт №

Дата на 

съставяне

Вид на 

собственост
Област Община Град/село Местност Подрайон/район Стоп.двор Квартал

УПИ             

ПАРЦЕЛ

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10

1

61 04.02.1997 г. частна Варна Варна гр. Варна
Част от плана на 

стари гробища
16

2

91 11.03.1197 г. частна Варна Аксаково гр.Аксаково 49 XXIX-541



3

93 11.03.1997 г. частна Варна Аксаково гр.Аксаково 49А III-541

4

110 20.03.1997 г. частна Варна Вълчи дол с.Войводино 9 VI

5

127 09.04.1997 г. частна Варна Варна гр. Варна 3 712 пл.№6

6

175 30.05.1997 г. частна Варна Провадия с.Бързица 47 І

7

182 02.06.1997 г. частна Варна Долни чифлик с.Пчелник 58 VІІ-366,367

8

183 02.06.1997 г. частна Варна Провадия гр.Провадия 44 ІІІ-882

9

184 02.06.1997 г. частна Варна Провадия гр.Провадия 109 І-1998

10

187 02.06.1997 г. частна Варна Суворово гр.Суворово Сърта V



11

188 02.06.1997 г. частна Варна Суворово гр.Суворово Сърта ІV

12

205 11.06.1997 г. частна Варна Вълчи дол с.Войводино 9 VІ 

13

207 12.06.1997 г. частна Варна Вълчи дол с.Искър 16 VІІ 

14

237 23.06.1997 г. частна Варна Провадия с.Бързица 45 ІV

15

238 23.06.1997 г. частна Варна Долни чифлик с.Венелин ХІІІ-овчарник

16

239 23.06.1997 г. частна Варна Долни чифлик с.Венелин ХІІ-овчарник

17

240 23.06.1997 г. частна Варна Долни чифлик с.Венелин ХІ-овчарник

18

241 24.06.1997 г. частна Варна Долни чифлик с.Старо Оряхово 47 V

19

242 24.06.1997 г. частна Варна Долни чифлик с.Старо Оряхово VІІ

20

243 24.06.1997 г. частна Варна Долни чифлик с.Старо Оряхово ХІІІ

21

244 24.06.1997 г. частна Варна Долни чифлик с.Старо Оряхово ХІ

22

245 25.06.1997 г. частна Варна Вълчи дол гр.Вълчи дол ІІ

23

246 25.06.1997 г. частна Варна Вълчи дол гр.Вълчи дол V

24

247 25.06.1997 г. частна Варна Вълчи дол гр.Вълчи дол ІV



25

258 01.07.1997 г. частна Варна Варна гр. Варна ЮПЗ Складова база

26

264 03.07.1997 г. частна Варна Провадия с.Тутраканци 27 I-169

27

267 03.07.1997 г. частна Варна Вълчи дол с.Оборище 6 I-21

28

282 11.07.1997 г. частна Варна Дългопол гр.Дългопол 91 XI

29

283 11.07.1997 г. частна Варна Дългопол с.Сладка вода 15 XI

30

284 11.07.1997 г. частна Варна Дългопол с.Сладка вода 2 VII

31
285 11.07.1997 г. частна Варна Дългопол с.Сладка вода 2 VIII

32

293 11.07.1997 г. публична Варна Варна гр. Варна 8 47 пл.№5

33

294 11.07.1997 г. публична Варна Варна гр. Варна 8 47 пл.№5

34

295 11.07.1997 г. публична Варна Варна гр. Варна 8 47 пл.№5

35

380 06.10.1997 г. частна Варна Аксаково с.Припек 11  I

36

381 06.10.1997 г. частна Варна Аксаково с.Припек 2  I

37

386 06.10.1997 г. частна Варна Аксаково с.Припек 3 XVII-52

38

398 06.10.1997 г. частна Варна Аксаково с.Припек 4  V-102

39

405 08.10.1997 г. частна Варна Суворово гр.Суворово 67 I



40

446 20.10.1997 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 47 пл. №9

41

502 28.11.1997 г. частна Варна Варна гр. Варна 28 63 пл. 762

42

545 05.12.1997г. частна Варна Вълчи дол гр.Вълчи дол 56 XX

43

551 05.12.1997г. частна Варна Аксаково с.Яребична 28 VII-59

44

566 16.01.1998г. частна Варна Аксаково гр.Аксаково 1 II-2

45
570 16.01.1998г. частна Варна Аксаково гр.Аксаково 30 V-154

46
580 20.01.1998 г. частна Варна Аксаково с.Зорница 38 I

47
582 20.01.1998 г. частна Варна Аксаково с.Зорница 38 III

48
584 21.01.1998 г. частна Варна Аксаково с.Зорница 38 V

49
585 21.01.1998 г. частна Варна Аксаково с.Зорница 38 VI

50
586 21.01.1998 г. частна Варна Аксаково с.Зорница 38 VII

51
587 21.01.1998 г. частна Варна Аксаково с.Зорница 38 VIII

52

618 10.02.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 111 VII

53

651 23.02.1998г. частна Варна Варна гр. Варна 26 3 III

54
675 10.03.1998 г. частна Варна Аврен с.Китка Стопански двор II



55
722 17.03.1998 г. частна Варна Вълчи дол с.Генерал Киселово 39

I-парк и 

църква

56
781 30.03.1998 г. частна Варна Суворово гр.Суворово 1 V

57
782 30.03.1998 г. частна Варна Суворово гр.Суворово 1 VII

58
828 02.04.1998 г. частна Варна Аврен с.Близнаци Стопански двор   Х V I 

59
832 03.04.1998 г. частна Варна Долни чифлик с.Рудник 40  ІX- 339

60

930 17.04.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 75 пл.№:5

61

986 04.05.1998 г. частна Варна Аврен с.Здравец X

62

988 04.05.1998г. частна Варна Аврен с.Здравец ХIII

63

995 04.05.1998х. частна Варна Суворово гр.Суворово Сърта IX

64

996 04.05.1998г. частна Варна Суворово гр.Суворово Сърта I

65

997 04.05.1998г. частна Варна Суворово гр.Суворово Сърта III

66

998 04.05.1998г. частна Варна Суворово гр.Суворово V

67

999 04.05.1998 г. частна Варна Суворово гр.Суворово VII

68

1029 08.05.1998г. частна Варна Вълчи дол гр.Вълчи дол 20 ІІ 

69

1034 11.05.1998г. частна Варна Долни чифлик с.Старо Оряхово 44 ІV-паркинг

70

1035 11.05.1998г. частна Варна Долни чифлик с.Шкорпиловци 35а ІІ



71

1044 12.05.1998г. частна Варна Аврен с.Приселци 2 III-449

72

1051 12.05.1998г. частна Варна Провадия с.Бозвелийско 5 ІІІ

73

1052 12.05.1998г. частна Варна Провадия с.Бозвелийско 5 V

74

1053 12.05.1998г. частна Варна Провадия с.Бозвелийско 66 І

75

1054 12.05.1998г. частна Варна Провадия с.Бозвелийско 66 ІІ

76

1055 12.05.1998г. частна Варна Провадия с.Бозвелийско 66 ІХ

77

1073 14.05.1998г. публична Варна Варна гр. Варна
Крайбрежна  

ивица

78

1276 23.06.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна  "Салтанат"

79

1294 24.06.1998 г. частна Варна Варна с.Звездица V

80

1317 30.06.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна 2 698 VII-9

81

1318 30.06.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 85

82

1333 02.07.1998 г. частна Варна Бяла гр.Бяла 28 44

83

1363 09.07.1998г. частна Варна

Долни чифлик с.Старо Оряхово

V

84

1374 15.07.1998г. частна Варна Варна гр. Варна 4 407 VІІ



85

1375 15.07.1998г. частна Варна Варна гр. Варна 4 407 8

86

1400 20.07.1998г частна Варна Аксаково гр.Аксаково 49 ХХVІІІ-345

87

1447 30.07.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 47 пл.№:1

88

1463 31.07.1998 г. частна Варна Вълчи дол гр.Вълчи дол 32 XVI-362

89

1464 31.07.1998 г. частна Варна Аврен с.Аврен 31 II-85

90

1486 05.08.1998 г. частна Варна Девня гр.Девня 93 XI-603

91

1491 05.08.1998 г. частна Варна Провадия гр.Провадия 161 III-2780

92

1500 06.08.1998 г. частна Варна Провадия с.Манастир 7 пл.№:224

93

1527 14.08.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна 12 227 пл.№:2

94

1550 21.08.1998 г. частна Варна Варна с.Каменар 59 XVII

95

1551 21.08.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 80 12



96

1603 31.08.1998 г. частна Варна Аксаково гр.Аксаково 49 XIII

97

1635 02.09.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна
имот 27 - до 

блок 402

98

1697 28.09.1998 г. частна Варна Аксаково с.Игнатиево 19 VI-219

99

1721 02.10.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна 24 29

100

1760 14.10.1998 г. частна Варна Ветрино с.Неофит Рилски VII

101

1761 14.10.1998 г. частна Варна Ветрино с.Неофит Рилски V

102

1762 14.10.1998 г. частна Варна Ветрино с.Неофит Рилски II

103

1763 14.10.1998 г. частна Варна Ветрино с.Неофит Рилски VII

104

1811 28.10.1998г. частна Варна Варна гр. Варна 7 127 4

105

1837 03.11.1998г. частна Варна Суворово гр.Суворово V

106

1838 03.11.1998г. частна Варна Суворово гр.Суворово VІІІ

107

1839 03.11.1998г. частна Варна Суворово гр.Суворово ІХ



108

2036 09.12.1998 г. частна Варна Провадия гр.Провадия  I 

109
2072 15.12.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Галата

Стопански двор 

№1
V

110

2100 18.12.1998 г. частна Варна Варна гр. Варна 3 722 21

111

2136 28.12.1998 г. частна Варна Дългопол с.Партизани IV

112
2137 28.12.1998 г. частна Варна Дългопол с.Партизани V 

113
2146 29.12.1998 г. частна Варна Аврен с.Близнаци XIX 

114
2147 29.12.1998 г. частна Варна Аврен с.Близнаци Х

115

2148 29.12.1998 г. частна Варна Аврен с.Близнаци XI 

116

2193 08.01.1999г. частна Варна Аксаково гр.Аксаково 5 X-35

117

2196 08.01.1999г. частна Варна Белослав гр.Белослав 12 V-30

118

2198 08.01.1999г. частна Варна Аврен с.Круша 13 V

119

2199 08.01.1999г. частна Варна Аврен с.Падина 24 I-208

120

2200 08.01.1999г. частна Варна Аврен с.Падина 24 II-208

121

2216 13.01.1999г. частна Варна Аксаково гр.Аксаково 30 IX-151

122

2217 13.01.1999г. частна Варна Белослав гр.Белослав 4 XIII-106



123

2221 13.01.99 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 106 пл. 9

124

2225 13.01.99 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 67 ІІ-6

125

2275 05.02.99г. частна Варна Ветрино с.Неофит Рилски VI

126

2276 05.02.99г. частна Варна Ветрино с.Неофит Рилски VIII

127

2280 09.02.1999 г. частна Варна Долни чифлик с.Старо Оряхово XXII

128

2288 12.02.1999 г. публична Варна Варна гр. Варна кв.Аспарухово

129

2298 22.02.1999 г. частна Варна Аксаково с.Водица VI 

130

2299 23.02.1999 г. частна Варна Аксаково с.Водица X

131

2300 23.02.1999 г. частна Варна Бяла с.Господиново 3

132

2301 26.02.1999 г. частна Варна Варна с.Звездица I

133

2315 12.03.1999 г. частна Варна Суворово с.Левски 52 III



134

2316 15.03.1999 г. частна Варна Аврен с.Близнаци XI-1

135

2317 15.03.1999 г. частна Варна Аврен с.Близнаци XII

136

2318 15.03.1999 г. частна Варна Бяла с.Господиново 52 1

137

2319 15.03.1999 г. частна Варна Бяла гр.Бяла 28 156

138

2320 15.03.1999 г. частна Варна Бяла гр.Бяла 45 1

139

2321 16.03.1999 г. частна Варна Аксаково с.Водица 48А I

140

2322 16.03.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Аспарухово 28 108 IV-1282

141

2338 26.03.1999 г. частна Варна Провадия с.Староселец 21

142

2339 26.03.1999 г. частна Варна Провадия с.Староселец 40

143

2347 14.04.1999 г. частна Варна Суворово гр.Суворово Сърта II

144

2348 14.04.1999 г. частна Варна Суворово гр.Суворово VI

145

2364 20.04.1999г. частна Варна Варна гр. Варна 12 216 13,14

146

2368 20.04.1999г. частна Варна Варна гр. Варна 10 863 VІІ-6,7

147

2424 19.05.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 139 пл.№10



148

2427 19.05.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 13 513

149

2431 20.05.1999 г. частна Варна Ветрино с.Ветрино 58 IV

150

2460 04.06.1999г. частна Варна Вълчи дол гр.Вълчи дол 62 V-956

151

2464 07.06.1999г. частна Варна Варна гр. Варна 1

152

2465 08.06.1999г. частна Варна Провадия гр. Провадия 52 ХІ

153

2469 09.06.1999г. частна Варна Варна гр. Варна
Морска градина-

истор.ядро 

154

2477 16.06.1999г. частна Варна Варна гр. Варна 14 567

155

2552 07.07.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 5 996 III



156

2555 08.07.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 1

157

2567 15.07.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна Морска градина 

158

2572 05.08.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 19

159

2620 24.08.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 16

160

2625 25.08.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 10 368 13

161
2629 01.09.1999 г. частна Варна Долни Чифлик гр.Долни чифлик

Стопански двор 

2

III-

плодохранили

162

2651 16.09.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 16 3 V-35

163

2652 16.09.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 18

28 V-10

164

2664 20.09.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 10 379 12

165

2665 20.09.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 70 10

166

2682 15.10.1999 г. частна Варна Долни чифлик с.Старо Оряхово 57 VI



167

2702 19.10.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 1 460 I

168

2710 27.10.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Аспарухово 27 29а VIII общ.

169

2711 27.10.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна

170

2712 27.10.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 13 494 III

171

2713 27.10.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 18 11а

172

2714 27.10.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 3

173

2715 27.10.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 25

174

2716 27.10.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 19

175

2717 27.10.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 27

176

2732 05.11.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 10 363а 11

177

2771 25.11.1999 г. частна Варна Аксаково гр.Аксаково 57  XIX

178
2772 25.11.1999 г. частна Варна Суворово гр.Суворово 2 I

179

2773 25.11.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 28 113 XIV-1852



180

2781 30.11.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 28 113 XVIII-1813 

181

2782 30.11.1999 г. частна Варна Суворово гр.Суворово 103 XVII-1153

182

2783 Варна

Варна

гр. Варна 5 996 ІІІ

183

2800 14.12.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Аспарухово 27

184
2815 20.12.1999 г. частна Варна Аксаково

с.Генерал 

Кантарджиево
Стопански двор XVII

185

2819 22.12.1999 г. частна Варна Варна гр. Варна 16

186

2826 11.01.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 20

187

2829 11.01.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 16

188

2830 11.01.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 1 453

189
2831 13.01.2000 г. частна Варна Аксаково с.Игнатиево Стопански двор

190
2832 13.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор II

191
2833 13.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор II

192
2834 13.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор VI

193
2835 13.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор V

194
2836 13.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор III



195
2837 13.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор VII

196
2838 14.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор VII

197
2839 14.01.2000 г. частна Варна Суворово с.Николаевка

198
2863 19.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор IV

199
2864 19.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор VIII

200
2865 19.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор X 

201
2866 19.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор XII

202
2867 19.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор XIV

203
2868 19.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор XV

204
2869 19.01.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор XVII

205
2875 01.02.2000 г. Варна Вълчи дол с.Караманите Стопански двор  II

206
2909 17.02.2000 г. частна Варна Аксаково с.Куманово Стопански двор XVI 

207
2910 17.02.2000 г. частна Варна Аксаково с.Куманово Стопански двор  XV  

208
2911 17.02.2000 г. частна Варна Аксаково с.Куманово Стопански двор XIII

209
2912 17.02.2000 г. частна Варна Аксаково с.Куманово Стопански двор  XIV 

210
2914 18.02.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор V

211
2915 18.02.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор VI

212

2916 18.02.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 11 4

213

2917 21.02.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 6



214

2918 21.02.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 13

215
2919 21.02.2000 г. частна Варна Аврен с.Тръстиково Стопански двор 21

216
2922 24.02.2000 г. частна Варна Аксаково с.Долище Стопански двор I 

217
2949 13.03.2000 г. частна Варна Аксаково с.Долище Стопански двор  IV

218
2950 13.03.2000 г. частна Варна Аксаково с.Игнатиево Стопански двор XXV

219
2954 15.03.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна Стопански двор XI 

220
2955 15.03.2000 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна XVI

221

2961 21.03.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 3 724 VI-8

222
2991 10.04.2000 г. частна Варна Долни чифлик с.Пчелник Стопански двор І

223
2992 10.04.2000 г. частна Варна Долни чифлик с.Пчелник

Стопански двор 

№2
VІ

224
2994 10.04.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 28 119 ІІІ-2101

225

2995 11.04.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 70а пл.2

226
3006 26.04.2000 г. частна Варна Провадия гр.Провадия 72 XI  - част ж.к.

227
3015 04.05.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Трошево 16 12

228

3026 10.05/2000 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Виница 36 IX



229

3029 11.05.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 13 519

230

3046 22.05.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна

231

3070 14.06.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 26 1186

I -

пл.№:261,290,

292,256,257,2

58,,259,260,29

232
3080 21.06.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 26 20

233

3081 21.06.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна Армутлука

234
3082 22.06.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Виница 52 XIV-872

235
3087 28.06.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 25

236
3090 03.07.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 27 140 XIII

237

3092 04.07.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 10 381 14

238
3094 05.07.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна

239
3096 06.07.2000 г. частна Варна Аксаково с.Изворско Стопански двор V

240
3097 06.07.2000 г. частна Варна Аксаково с.Изворско Стопански двор VII



241
3098 06.07.2000 г. частна Варна Аксаково с.Изворско Стопански двор VIII

242
3099 06.07.2000 г. частна Варна Аксаково с.Изворско Стопански двор  IX

243
3100 07.07.2000 г. частна Варна Аксаково с.Изворско Стопански двор X

244
3101 07.07.2000 г. частна Варна Аксаково с.Изворско Стопански двор XVII

245
3102 07.07.2000 г. частна Варна Аксаково с.Изворско Стопански двор XVIII

246
3103 07.07.2000 г. частна Варна Аксаково с.Зорница Стопански двор  I 

247
3105 10.07.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 25 6

248
3110 13.07.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 3

249
3111 13.07.2000 г. частна Варна Аврен с.Бенковски 30 X-257

250
3120 21.07.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна

251
3121 21.07.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна

252
3126 25.07.2000 г. частна Варна Вълчи дол с.Брестак III

253

3190 26.10.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 10 336 III

254
3202 07.11.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна Вилна зона 5 I-1615

255
3204 08.11.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 26 1088а 234

256

3210 10.11.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна
ЮПЗ- островна  

зона

257

3231 24.11.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 16



258

3232 24.11.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна 1

259
3253 12.12.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Виница 54 IX-176

260

3262 21.12.2000 г. частна Варна Варна гр. Варна "Св.Никола" 21

261

3294 19.01.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 3 717 пл. №6

262

3297 19.01.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Аспарухово 28 пл. №636

263

3300 29.01.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 34  IV

264

3302 02.02.2001 г. частна Варна Аксаково с.Игнатиево 19  I-215

265
3304 07.02.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 27 6 V-199



266

3321 23.02.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 24 33 II

267

3323 23.02.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 19 3 ІІ

268

3356 29.03.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 16 27

269

3383 Варна Варна гр. Варна 7 пл.№717

270

3384 03.05.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 133 I

271

3390 08.05.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 пл.№:112

272

3391 08.05.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 54 ХІ-4

273

3392 10.05.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 14 564 12

274

3429 18.06.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна



275

3430 18.06.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 130 712

276

3432 19.06.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна

277

3439 26.06.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 16 27 І-437

278

3440 26.06.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 23

279

3449 02.07.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 23

280

3455 05.07.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна ЗПЗ 288

281

3459 09.07.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна к.к. Камчия
пл.имот№000

45

282

3480 19.07.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 19 2638

283

3483 20.07.2001 г. частна Варна Вълчи дол гр.Вълчи дол 81 V-899



284

3485 24.07.2001 г. частна Варна Аврен с.Аврен 89 ІV

285
3487 25.07.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 19 1 V

286

3489 27.07.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 6

287

3512 31.08.2001 г. частна Варна Аврен с.Здравец Язовира
имот 

№001200

288

3525 частна Варна Варна гр. Варна 8 53 X-12

289

3554 18.10.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 108 VI-10

290

3555 19.10.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 19

291

3557 24.10.2001г. частна Варна Варна гр. Варна 8 32 6



292

3577 29.11.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 23

293
3596 11.12.2001 г. частна Варна Варна гр. Варна 12 19 17

294

3668 23.01.2002 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 9 XIII

295
3669 23.01.2002 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 9 XXXI

296
3670 23.01.2002 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 9 XXXII

297
3671 23.01.2002 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 9 XXXIII

298
3672 23.01.2002 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 9 XXXIV

299
3673 23.01.2002 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 9 XXXV

300
3674 23.01.2002 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 9 XXXVI

301
3675 23.01.2002 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 9 XXXVII

302
3676 23.01.2002 г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 9 XXXVIII

303

3682 28.01.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна 3 721 VIII-12

304
3720 20.02.2002 г. частна Варна Аврен с.Приселци 51 588

305

3724 22.02.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна

306

3730 25.02.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна



307

3747 13.03.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Траката" 

"Ваялар"
1340

308

3748 14.03.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Траката" 

"Ваялар"
1334

309

3762 02.04.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

24 V-141

310

3783 16.04.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

16 ІІ-112

311

3792 16.04.2002 г. публична Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

24 VІІІ-9520

312

3806 07.05.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 69 5

313

3807 07.05.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна ЮПЗ 85

314

3822 23.05.2002г. частна Варна Варна гр. Варна 28 862

315

3823 27.05.2002г. частна Варна Варна гр. Варна
"Траката" 

"Ваялар"
85 1283

316

3847 10.06.2002г. частна Варна Аврен с.Дъбравино 53  І

317

3848 10.06.2002г. частна Варна Аврен с.Дъбравино 52  І



318

3861 21.06.2002г. частна Варна Белослав гр.Белослав 104 VІ

319

3885 08.07.2002г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 16 І

320

3886 08.07.2002г. частна Варна Дългопол с.Лопушна 16 ІІ

321

3899 22.07.2002г. частна Варна Бяла гр.Бяла 32 ІІ-224

322

3912 08.08.2002г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"  
24

16/ст.парц.V-

16, кв.2 от 

1936г./

323

3915 08.08.2002г. частна Варна Варна гр. Варна 29 17 ст.кад.№1644

324

3943 24.09.2002г. частна Варна Варна гр. Варна
"Пчелина" 

(Текето)
IV-360

325

3973 14.10.2002г. частна Варна Варна гр. Варна ЮПЗ 85



326

4029 Варна Варна гр. Варна 7 132 І

327

4053 09.12.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 73 IV-1

328

4075 16.12.2002 г. частна Варна Варна гр. Варна Западен парк 11 4

329

4089 03.01.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 139 V-10



330

4149 03.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

76 

/ст.кад.пл.№1

38/1936г.

331

4150 03.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

83 

ст.кад.пл.№93

/1936 г.

332

4151 03.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

84/ 

ст.кад.пл.№ 

72/част/36г.

333

4177 12.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

18 ХI-2

334

4178 12.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

18 Х-3

335

4179 12.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

18 VIII-5



336

4182 12.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 19 II-144

337

4183 12.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 18 IХ-4



338

4197 14.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 27 130

339

4212 24.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№85/ стар 

кад. пл. номер 

72/част/36 г.

340

4213 24.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№:86. ст. 

кад. пл. номер 

77,78/36 г.

341

4214 25.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№:87, ст. 

кад. пл. номер 

78/част/36 г.

342

4215 25.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№:88, ст. 

кад. пл.77/36 

г.

343

4216 25.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№:89, ст. 

кад. пл. 74/36 

г.

344

4217 25.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№:90, ст. 

кад. пл. 48а/36 

г.

345

4218 25.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№:91, ст. 

кад. пл. 37, 

39/36 г.



346

4220 25.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№:93, ст. 

кад. пл. 52/36 

г.

347

4222 25.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№:97, ст. 

кад. пл. 28/36 

г.

348

4226 25.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 96 пл.№:343

349

4244 27.02.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Манастирски рид пл.№:2113

350

4295 10.03.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 28 122 VII

351

4296 11.03.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна

пл.№80, ст. 

кад.пл.110/19

36

352

4298 11.03.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

82  /стар 

кадастр.пл.№9

5/1936г.

353

4299 11.03.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№79/стар 

кадастр.пл.№1

10/1936г.

354

4341 21.03.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№:81/стар 

кадастр.пл.№1

12а/1936 г.



355

4384 10.342003 частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№94/ст. 

кад. пл.№ 

26а,№26б/

356

4385 10.04.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

пл.№95/ ст. 

кад. пл.№ 

22/1936 г.

357

4409 15.04.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 26 1085 пл.№:4113

358

4433 23.04.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 16 838 пл.№:5341

359

4440 09.05.2003 г. частна Варна Девня гр.Девня 73 пл.№:508

360

4454 10.05.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 11 169а ХII-1,2,16

361

4465 14.05.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 52
пл.№3 ст.  

парц. III



362

4483 23.05.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна

"Старите лозя"-

"Долна Трака" 

13845

363

4484 23.05.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна

"Старите лозя"-

"Долна Трака"

13846

364

4495 27.05.2003 г. частна Варна Девня гр.Девня
Промишлена 

зона - юг
144

365

4496 27.05.2003 г. частна Варна Девня гр.Девня
Промишлена 

зона - юг
145

366

4497 27.05.2003 г. частна Варна Девня гр.Девня
Промишлена 

зона - юг
146

367

4498 27.05.2003 г. частна Варна Девня гр.Девня
Промишлена 

зона - юг
149

368

4499 27.05.2003 г. частна Варна Девня гр.Девня
Промишлена 

зона - юг
162

369

4500 28.05.2003 г. частна Варна Девня гр.Девня
Промишлена 

зона - юг
163

370

4512 28.05.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Пчелина 726

371

4522 02.06.2003 г. частна Варна Варна с.Каменар 43 549

372

4562 17.06.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна

373
4569 26.06.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк 121



374

4570 27.06.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 26 1085

299 

/ст.парц.:ХХII-

4239; 

ст.кад.:пл.№4

239/

375

4591 3.7.2003 частна Варна Варна гр. Варна 28 108 V-1281, общ.

376

4634 18.07.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 27 31 ХI-325

377

4645 24.07.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна "Траката" 78
1704/ст.парц.:

14/

378

4651 28.07.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 4 406 I-11



379

4656 Варна Провадия с.Староселец 7  ІІ-120

380

4671 06.08.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 28 147 199

381

4690 18.08.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Вилна зона 72 51

382
4694 21.08.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 28 102

1206 

/ст.парц.:ХVI-

383

4696 21.08.2003 г. частна Варна Аврен с.Близнаци Камчия 75010

384

4708 Варна Варна гр. Варна 8 13 ХІІ-6

385

4711 Варна Варна гр. Варна 1 446  VІІ - 3



386

4713 08.09.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 80

VII-

3/идентичен 

ПИ 405/ 

387

4717 15.09.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 24 38 1421

388
4719 16.09.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Вилите 2534

389
4733 30.09.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 21 27

390

4736 Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

17  ІІ-65

391

4743 10.10.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 23

392

4750 20.10.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 586

393

4782 28.10.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 88 а 527



394

4790 Варна Варна гр. Варна кв.Галата

УПИ"  За 

компресорна        

станция"Галат

а"

395

4811 13.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Виница 36
 VІ-спортен 

комплекс

396

4814 14.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк 132

397

4818 18.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 111а ІV-5

398

4820 18.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк
134/ст.парц.:1

936 г.VІ- 111/

399

4833 19.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

135/ст. 

парц.:1936 

г.VІ-111/

400

4835 25.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

138/ст.кад.пл.

№101 Б,кв.19 

А/

401

4836 25.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк
139/ст. парц. 

VІІІ - 101 А/

402

4838 25.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна 3 722 VIII-25

403

4841 25.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк 19 А
140 /ст.кад. 

пл. № 102/



404

4842 25.112003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк 19 А

141/ст. 

кад.1936 г. пл. 

103/

405

4843 25.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

136 /ст. 

парц.1936 

г.ХІІ-106 ч., 

406

4844 26.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

137 /ст. 

парц.1936 

г.ХІV-106 ч, 

ХV.-106 ч,ХVІ 

407

4845 26.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

142 /ст. 

парц.1936 г. І - 

114 ч./

408

4846 26.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

143/ст.  

парц.:ІІ - 114 

А, 1936 г./ 

409

4847 26.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

145 /ст. 

парц.1936 г.ІІ - 

114 А ч./

410

4848 27.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк

144/ст. 

парц.:1936 г.І - 

114/

411

4850 27.11.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк 146  ІІІ - 119 А    

412

4919 15.12.2003 г. частна Варна Варна гр. Варна
Вилна зона 

"Варна"
19

413 5024

15.01.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 334



414

5026 20.01.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна "Виница" 36 І - общ. обсл .

415

5027 20.01./2004 г. частна Варна Варна гр. Варна "Виница" 36 ІХ-общ.обсл.

416

5028 20.01.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна "Виница"      36 V - за озел.

417

5031 26.01.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 35 VІІ за тр.

418

5034 27.01.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

34

419

5041 10.02.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 26 552

420

5050 24.02.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 1 447 УПИ-ІІІ - 14



421

5052 26.02.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна "Пчелина" 613

422

5074 07.04.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна "Св.Никола" 21 43 126

423

5075 07.04.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна

424

5088 21.04.2004 г. частна Варна Вълчи дол гр.Вълчи дол 33 V



425

5091 29.04.2004 г. частна       Варна Варна гр. Варна "Салтанат"     128

426

5092 30.04.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 29 17

І- "за   

жил.комплекс, 

магазини и 

гаражи"

427

5109 17.09.2004 г.     частна Варна Варна гр. Варна 3 705 ІІІ - 1

428

5111 18.05.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна



429

5112 18.05.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна

430

5113 18.05.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

16 ІІІ - 112

431

5114 21.05.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 16 пл.№810



432

5131 09.06.2004. частна Варна Варна гр. Варна "Виница"
52 по плана на кв.  

Вини -  ца
872

433

5140 11.06.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 26 4
ІІ - 

озеленяване 

434

5141 11.06.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 26 4
 VІІІ -  общ. 

обсл.

435

5145 11.06.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 5 996 ІІІ - ТПО



436

5147 Варна Варна гр. Варна 8 9 ПИ 1129

437

5162 28.06.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 28 102 1215

438

5177 12.07.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 18 745 19

439

5183 21.07.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна "Галата" 28 а 465

440

5184 Варна Варна гр. Варна 8 75 11

441

5185 22.07.2004 г. частна Варна Белослав с.Разделна Стопански двор 18 200

442

5198 29.07.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 25 43 ІІ-696



443

5221 03.08.2004 г. частна Варна Аврен с.Близнаци "Емешенлията" 437

444

5229 18.08.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 25 11
V-112,общ; 

/ст.пл. №3387/  

445

5240 20.08.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"

10135.536.183

/част от ст.   

кад.пл.№99/ 

446

5241 20.08.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"  

10135.536.242

/част от ст.   

кад.пл.№99/

447

5242 20.08.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"  

10135.536.245  

/част от ст.   

кад.пл.№90/

448

5243 20.08.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"  

10135.536.246    

/част от ст.   

кад.пл.№90/

449

5244 20.08.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"

10135.536.244     

/част от ст.    

кад.пл.№85/



450

5245 20.08.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"

10135.536.247       

/част от  ст.  

кад.пл.№69/

451

5247 20.08.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"  

10135.536.249     

/част от ст.   

кад.пл.№69/

452

5259 03.09.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 15 267 11

453

5260 03.09.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Св.Никола"-

"Ваялар"
61 2013

454

5262 09.09.2004. г. частна Варна Варна гр. Варна "Траката" 86

1318 

/ст.кад.пл.№3

4 ч./

455

5265 09.09.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 19 10

2638 

/ст.кад.пл.     

№2587/



456

5267 Варна Варна с.Каменар 49

ХVІ-74      ст. 

парц. :ХVІІ- 

136

457

5296 Варна Варна гр. Варна "Траката" 86  №1317

458

5297 05.10.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна "Траката" 1333

459

5299 Варна Варна гр. Варна 10 381 ІІ -13

460

5308 06.10.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 27 40 2453

461

5314 07.10.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 16 826 ХХVІІ - 5138

462

5338 15.10.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна "Зеленика" НПИ 3340 



463

5366 21.10.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна Вилна зона 2

VІ - 1628 Б         

/стар:VІ-1628 

А/     

464

5371 28.10.2004 г. публична Варна Варна гр. Варна 8 6
І - Окръжен 

съд  и паркинг

465

5373 28.10.2004 г. частна Варна Варна с.Константиново 50

ХІІІ -  522; 

/ст.парц. ХІІІ; 

ХІV272/

466

5374 28.10.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 15 252

УПИ ІV-12  

ст.парц.:ХІІ  -

12;

467

5377 28.10.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 23 10

ІІ - 3013 А          

ст.парц.:       

ХХІІ - 3013

468

5378 29.10.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 23 24

ІІ - 1499 - за 

жил.стр. и 

общ.обсл.



469

5380

03.11.2004 г. частна Варна Варна

гр. Варна

7 210

470

5388 11.11.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 1 463
VІ -    За  

жил.стр-ство

471

5397 16.11.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 20

472

5398 17.11.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 2 690

274  / 

идентичен    ІІ-

2 /



473

5403 18.11.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 2 53

474

5405 18.11.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 1 450

VІ-9 /иден - 

тичен  с ПИ  

5, 5а и 6 по 

475

5425 30.11.2004 г. частна Варна Бяла гр.Бяла Чайка 2252

476

5444 14.12.2004 г частна Варна Варна гр. Варна 7 151

477

5456 17.12.2004 Г. частна Варна Варна гр. Варна 10 371 11



478

5457 20.12.2004 г. частна Варна Варна гр. Варна 15
267    идентичен с  

18
   пл. 8

479

5490 28.12.2004 г. частна Варна Девня гр.Девня "Маркозана" 656

480

5492 03.01.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Виница 11 І-453

481

5493 03.01.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна к.к."Чайка"
56 /ст. парц .      

3463/



482

5497 07.01.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 4 407

483

5518 01.02.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 29 2266

484

5520 03.02.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Франга дере и 

Кокарджа"

 822 /включен  

в УПИ ІІІ-359 

по плана на 

м."Франга 

дере и 

Кокарджа"/   

485

5539 15.02.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 16 1215

486

5572 11.03.2005 г. частна Варна Долни чифлик с.Рудник 2  V-17



487

5573 15.03.2005 г. частна Варна Варна с.Тополи 55  VІ-278

488

5574 15.03.2005. г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Аспарухово 27 22 ХІІ  -  270, 271 

489

5580 16.03.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна

490

5613 29.03.2005 Г. частна Варна Варна гр. Варна Район Одесос 7 404

491

5622 29.03.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 16 840  VІ - 7

492

5640 07.04.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 12 14 имот  пл.№11



493

5705 27.05.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 29 10 1622

494

5730 09.06.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"
10135.536.256

495

5731 09.06.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"
10135.536.258

496
5757 17.06.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 9 1126

497
5863 14.07.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 87 а  ІІ - тр.п.

498

5866 14.07.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна 14 583
 VІІІ -  1, 2, 

16,

499

5895 11.08.2005 г частна Варна Варна гр. Варна кв.Галата 30 630

500

5901 Варна Варна гр. Варна кв.Виница



501

5903 14.09.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна
Вилна зона 

"Варна"
59  ХІV-  1034

502

5907 19.09.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 26

503

5908 19.09.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 1766

504

5927 10.10.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 20 7   V - 3252 

505

5967 24.10.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 24 30  453, 454



506

6002 01.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк 186

507

6003 03.112005 г. частна Варна Варна гр. Варна 18 11 б  VІІІ-4

508

6004 04.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Франга дере и 

Кокарджа"

509

6006 04.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Франга дере и 

Кокарджа"
894

510

6007 07.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна

511

6015 09.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Траката" 

"Ваялар"
76 1323

512

6030 21.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна "Малка чайка"                    43

513

6032 22.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна Вилна зона 2 V-1628а



514

6033 23.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 20

515
6034 23.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 21  І

516
6035 23.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 21 ІІ

517
6036 23.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 21 ІІІ

518
6037 23.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 21 ІV

519
6038 23.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 21  V

520
6039 23.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 21  VІ

521
6040 23.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 21  VІІ

522
6041 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 21  VІІІ

523
6042 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 21  ІХ

524
6043 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 21  Х

525
6044 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22  І

526
6045 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22  ІІ

527
6046 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22 ІІІ

528
6047 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22 ІV

529
6048 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22  V

530
6049 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22  VІ

531
6050 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22  VІІ



532
6051 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22  VІІІ

533
6052 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22  ІХ

534
6053 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22  Х

535
6054 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 22  ХІ

536
6055 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20  І

537
6056 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20 ІІ

538
6057 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20  ІІІ

539
6058 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20  ІV

540
6059 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20  V

541
6060 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20  VІ

542
6061 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20  VІІ

543
6062 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20 VІІІ

544
6063 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20  ІХ

545
6064 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20 Х

546
6065 24.11.2055 г. частна Варна Варна с.Каменар 20 ХІ

547
6066 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20  ХІІ 

548
6067 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20  ХІІІ

549
6068 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20  ХІV

550
6069 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20 ХV

551
6070 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20 ХVІ

552
6071 24.11.2005 г. частна Варна Варна с.Каменар 20 ХVІІ



553

6072 24.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 20 7 VІ  -   3252

554

6073 24.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Виница 51  Х  -   732

555

6109 30.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 24

556

6114 30.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 121 233

557

6115 30.11.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 1617



558
6136 07.12.2005 г. частна Варна Аксаково гр.Аксаково 6 І - 90

559

6140 12.12.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 18 17 VІІІ - 8

560

6149 21.12.2005 г. частна Варна Варна гр. Варна 26

561

6163 05.01.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 6 638

562

6168 05.01.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 14 577 ХІІІ  - 5,6

563

6213 25.01.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Траката" вилна 

зона
57

ХХІІ - "за 

вила на   БТС"



564

6242 02.02.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 13 507 V - 4а

565

6321 06.03.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна Приморски парк                 14 -  сграда

566

6330 06.03.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна "Траката" 86 1319

567

6354 16.03.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 30 721
ІV-13 и 

трафопост



568

6390 31.03.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 24 32 ХІІІ - 62

569
6401 11.04.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 3 720 7

570

6419 05.05.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 2 677

54 -   

идентичен с 

УПИ ХІІ - 12

571

6433 25.05.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 13 486

 63 - 

идентичен с V 

- 8

572

6471 30.06.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 86 511

573

6479 13.07.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 4 11

574
6515 15.08.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 
166



575

6546 05.09.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 533

576

6547 05.09.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 3 729  ХV  - 11,12



577

6573 17.10.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 7

578 6605 01.11.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 9 305 ІХ - 11, 18

579

6629 27.11.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 1

580

6632 30.11.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 24

581

6633 30.11.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна

582

6634 30.11.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна



583

6635 30.11.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна

584

6698 18.12.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 4 408 ІІІ-3

585

6709 22.12.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 14 577 ХVІ-8

586

6710 22.12.2006 г. частна Варна Варна гр. Варна 11 169 А ХІІ  -  1 ,2 , 16

587

6711 26.01.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна "Траката" 1337

588
6713 29.01.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна ЮПЗ  6



589

6733 16.02.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна 9 308  І - 1, 13

590

 6751 20.03.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна 16 61  І-клуб

591

 6754 03.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 
10135.536.158

592

 6761 11.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна 23 22
VІІІ - 1503  за      

трафопост

593

 6765 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 
10135.536.52

594

 6766 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 
10135.536.274

595

 6767 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 
10135.536.282 

596

 6768 16.04.2007 г. публична Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 

 

10135.536.275

597

 6769 16.04.2007 г. публична Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 

           

10135.536.276

598

 6770 16.04.2007 г. публична Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 

 

10135.536.277



599

 6771 16.04.52007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 
10135.536.283

600

 6772 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 
10135.536.285

601

6773 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"

            

10135.536.287

602

 6774 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"
10135.536.279

603

 6775 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"
10135.536.291

604

 6776 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 

           

10135.536.292

605

 6777 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 
 10135.536.53

606

 6778 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 

        

10135.536.130

607

 6779 16.04.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"

 

10135.536.288

608
 6787 04.05.2007 г. частна Варна Варна с.Казашко 17  V

609
 6788 04.05.2007 г. частна Варна Варна с.Казашко 17  ІV

610
 6790 04.05.2007 г. частна Варна Варна с.Казашко 17   ІІ

611

 6791 08.05.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна 7 815

612

 6803 13.06.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна 17 9

 ІІ-6410 

Общ.обсл.жил

.стр.



613

 6806 14.06.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна "Св.Никола" 21 34

614

 6810 15.06.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна

"Приморски 

парк" /Морска 

градина/                  

УПИ"Младеж

ки клуб и 

тенис корт"

615
 6811 21.06.2007 г. частна Варна Аксаково с.Осеново 99167

616

 6834 09.08.2007 г. публична Варна Варна гр. Варна ЮПЗ

617

 6837 09.08.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна 26 457

618

 6855 17.09.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна кв.Аспарухово 27 2646

619

 6909 13.11.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна 28 86 VІ - 891(общ)

620
 6910 13.11.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна

Вилна зона 

"Варна"
156



621

 6911 13.11.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна 4 409 77

622

 6912 22.11.02007 г. частна Варна Варна гр. Варна 20 3221



623

 6937 27.12.2007 г. частна Варна Варна гр. Варна 10 355 10

624

 6948 25.01.2008 г. частна Варна Аврен с.Близнаци 23   VІІ-761,2



625

 6951 31.01.2008 г. частна Варна Аврен с.Близнаци 18 VІІ-764061

626

 6952 31.01.2008 г. частна Варна Аврен с.Близнаци "Боаза"
04426.101.  

100                        

627

 6953 31.01.2008 г. частна Варна Аврен с.Близнаци "Боаза"
 

04426.101.104

628

 6954 31.01.2008 г. частна Варна Аврен с.Близнаци "Боаза" 04426.101.101



629

 6956 04.02.2008 г. частна Варна Девня гр.Девня 548

630
6959 12.02.2008 г. частна Варна Девня гр.Девня 87

631

6960 12.02.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 1104

632

6961 12.02.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна 4 407 94

633

6963 13.02.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

167

634

6972 18.02.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна 8 870 1808

635

6987 04.03.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна 16 6 ХХХІХ -133

636

6988 05.03.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна

СЗ "Приморски   

парк"                 

"Салтанат"

   

10135.536.536

637
6989 06.03.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна 14 567 4

638
6990 06.03.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна 14 567 3



639

6996 07.03.2008 г. частна Варна Бяла с.Самотино 32  ІІ  -   25039

640

6997 07.03.2008 г. частна Варна Бяла с.Самотино 32 І  -   25038

641

7008 24.03.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна 24 2
V   -1508 общ. 

обсл.

642

7009 24.03.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна 8

1429

643

7012 03.04.2008 г. частна Варна Аксаково гр.Аксаково 93 VІІ-2651

644 7015 07.04.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна 8

35 1470



645

7032 14.04.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                      

10135.536.189

/стар 

идентификато

р п. ІІ - 101, 

кв.19а/   

646

7044 16.04.2008 г. частна Варна Варна гр. Варна 847



647 7047 18.04.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

18 34  ІІІ-9

648 7048 21.04.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

5 620 VІІ-7

649 7049 23.04.2008 г. частна Варна Долни чифлик с.Шкорпиловци  І - 700



650 7050 29.04.2008 г. частна Варна Аврен с.Близнаци

к.к. Камчия

 04426. 

102.164

651 7058 10.06.2008 г. частна Варна Провадия с.Неново 31  ХІІ



652 7059 11.06.2008 г. частна Варна Провадия с.Добрина 50  І

653 7082 23.07.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна Вилна зона 

51 ХХХІХ  - 1089 



654 7087 31.07.2008 г. частна Варна Варна
гр. Варна кв.Виница

2  ХV - държ.

655 7088 31.07.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна к.к."Чайка"

754

656 7089 04.08.2008 г. частна Варна Белослав гр.Белослав 25 2073

657 7127 11.09.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна 7

147  V

658 7128 11.09.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

6 665

 ІV 4 - общ. 

обсл.

659 7130 16.09.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 

10135.536.537 

/стар 

идентификато

660 7147 03.10.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

14 539 ІV - 8



661 7148 03.10.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

23 4 В  ІІ-1241

662 7152 09.10.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна 8

63  ІІ-2

663

7154за 

паправк

а на АДС 

№2563 09.10.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна 14

573  VІІ-14

664 7156 22.10.2008 г. частна Варна Варна
гр. Варна

"Старите лозя"- 

"Долна Трака" 1521

665 7165 27.10.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

5 624  І-8,9

666 7166 27.10.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

24 6  Х - 607

667 7167 27.10.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна 7

имот № 420



668 7176 06.11.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

5 624  І - 8,9

669 7189 12.11.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна 4

60

670 7220 28.11.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

ЗПЗ Гребна 

база"БРИЗ"             

    

10135.3514.53

4   /стар 

идентификато

р 5515, 5516/

671 7221 28.11.2008 г. частна Варна Варна
гр. Варна

"Приморски 

парк"  

         

10135.536.355

672 7222 28.11.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"
             

10135.536.114

673 7229 01.12.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

                   

10135.3515.23

3        /стар  

идентификато

674 7235 04.12.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна кв.Аспарухово

     

10135.5502.24         

/стар 

пл.№2646/



675 7281 18.12.2008 г. частна Варна Варна

гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

22

 ІІ- 147 - За 

смесени 

функции

676 7294 15.01.2009 г. частна Варна Варна

гр. Варна

      

10135.3516.93       

/стар 

идентификато

р кв.3, парцел 

ІІІ/                    

677 7296 16.01.2009 г. частна Варна Варна
гр. Варна

"Приморски 

парк" "Салтанат"

          

10135.536.30         

678 7297 16.01.2009 г. частна Варна Варна
гр. Варна

"Приморски 

парк" "Салтанат"                 

          

10135.536.27          

679

7302       

за 

поправка   

на АДС     

№5927/10

.10.2005 

г.  22.01.2009 г. частна Варна Варна

гр. Варна

20 7  V -3252

680 7305 26.01.2009 г. частна Варна Варна

гр. Варна 8    №1230, 

1901

681 7330 12.02.2009 г. частна Варна Варна

гр. Варна Район 

Приморски        

         

10135.2559.20

4   /стар 

682 7334 17.02.2009 г. частна Варна Варна

гр. Варна

              

10135.2554.14

7   Па 

кадастрална 

карта и 

кадастралните 

регистри, 

одобрени със 



683 7338 23.02.2009 г. частна Варна Варна

гр. Варна

сграда   с           

идентификато

р 

10135.5502.20

684 7361 27.03.2009 г. частна Варна Варна

гр. Варна

Св.Св. 

Константин и 

Елена

   

10135.2569.18

8    /стар 

685 7363 31.03.2009 г. частна Варна Варна

гр. Варна

к.к."Чайка"

         

10135.2573.21

1   /стар                  

идентификато

686 7364 01.04.2009 г. частна Варна Варна

гр. Варна

10135.3515.13

21  

687 7372 27.04.2009 г. частна Варна Варна

гр. Варна
"Приморски 

парк" "Салтанат"                 

     

10135.536.585     

/стар парцел І -       

688 7397 23.06.2009 г. публична Варна Варна гр. Варна

10135.1507.40

1 /стар 

идентификато

689 7398 25.06.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна

10135.1504.13

5 /стар 

идентификато

р:104/

690 7403 29.06.2009 г. публична Варна Варна гр. Варна 10135.5502.30

691 7425 26.10.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна 1

692 7428 29.10.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна 111А стар: ІV

693 7429 12.11.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна 52 стар: 1642

694 7453 30.11.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна 36

стар: УПИ ІХ-

за общ.обсл.



695 7465 04.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна

696 7467 08.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна 14

697 7469 08.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна

698 7479 11.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна Изгрев

699 7481 14.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна 11 168 Х

700 7482 14.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна Изгрев

701 7485 18.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна

Аспарухово 

"Малка чайка"

702 7487 18.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна

Аспарухово 

"Малка чайка"

703 7488 19.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна

Аспарухово 

"Малка чайка"

704 7489 19.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна

Аспарухово 

"Малка чайка"

705 7490 21.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна ПЗ "Планова"

706 7492 23.12.2009 г. частна Варна Варна гр. Варна

707 7495 22.01.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

"Франга дере и 

Кокарджа" стар: 3044а

708 7496 22.01.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна "Траката" 2

стар: 3093, VІ-

1628а

709 7497 25.01.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 10

стар: 1622, п-л 

ХІІІ

710 7498 25.01.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна стар: 457

711 7500 27.01.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна "Изгрев"

712 7501 27.01.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна "Изгрев"

713 7504 28.01.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

714 7507 02.02.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

715 7514 25.02.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 14

V-за 

обществено 

716 7515 25.02.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 14

V-за 

обществено 



717 7516 25.02.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 14

V-за 

обществено 

718 7517 25.02.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 14

V-за 

обществено 

719 7519 25.02.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

720 7521 15.03.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 36 стар: VІ

721 7522 15.03.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 36 стар:І

722 7523 15.03.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна стар: 77300

723 7524 17.03.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

724 7525 17.03.2010 г. публична Варна Варна гр. Варна

"Приморски 

паркместност 

725 7527 18.03.2010 г. частна Варна Варна с. Тополи 23 ХХІХ-587

726 7528 18.03.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 11

727 7535 23.03.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

728 7546 14.04.2010 г. публична Варна Варна гр. Варна "Траката"

729 7550 27.04.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

730 7552 27.04.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

731 7553 28.04.2010 г. частна Варна Аксаково Крумово 105 ІІІ-107а

732 7555 03.05.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

733 7556 03.05.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

734 7558 05.05.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна "Траката"

735 7559 11.05.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 11 158



736 7564 07.06.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

737 7572 10.06.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна  "Салтанат"

738 7573 10.06.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна к.к. "Чайка"

739 7576 17.06.2010 г. частна Варна Вълчи дол Вълчи дол

740 7587 05.07.2010 г. частна Варна Долни чифлик Шкорпиловци

741 7598 16.07.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

742 7600 12.05.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 252 стар: ІV, 12

743 7603 28.07.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 134 стар: 245, ІV

744 7604 28.07.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна



745 7605 02.08.2010 г. публична Варна Варна гр. Варна

746 7606 04.08.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

747 7607 11.08.2010 г. частна Варна Дългопол Дългопол-МТС

748 7608 12.08.2010 г. частна Варна Вълчи дол Вълчи дол

749 7611 23.08.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 14 573

VІІІ-за 

озеленяване

750 7614 24.08.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна "1"

751 7615 24.08.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна "1"

752 7616 24.08.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна "1"



753 7622 31.08.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна стар: 1226

754 7624 16.09.2010 г. частна Варна Вълчи дол Вълчи дол "Черния орман"



755 7630 06.10.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 14 стар: 1891, ІV

756 7632 19.10.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна стар: 754

757 7639 25.10.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

стар: 

514016800

758 7640 25.10.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна

стар: 

514016800

759 7641 25.10.2010 г. частна Варна Варна гр. Варна 54 ХV

760 7643 03.11.2010 г. частна Варна Девня Девня "Фазанарията" стар: 620

761 7645 16.11.2010 г. частна Варна Варна Варна

762 7646 16.11.2010 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

763 7647 16.11.2010 г. публична Варна Варна Варна

764 7648 16.11.2010 г. публична Варна Варна Варна

765 7649 16.11.2010 г. частна Варна Варна Варна

766 7650 19.11.2010 г. частна Варна Варна Варна в.з. "Траката" LV

767 7652 22.11.2010 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

768 7653 22.11.2010 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"



769 7665 07.12.2010г. частна Варна Варна Варна

10135.2575.11

36

770 7679 11.12.2010 г. частна Варна Варна Варна

10135.1507.51

0

771 7688 22.12.2010 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат" №81 10135.536.297

772 7689 23.12.2010 г. частна Варна Варна Варна

773 7691 23.12.2010 г. частна Варна Варна Варна

10135.1506.59

8

774 7692 27.12.2010 г. частна Варна Варна Варна

Южна 

промишлена зона 10135.5501.85

775 7693 28.12.2010 г. частна Варна Варна Варна

10135.5504.32

8

776 7712 01.02.2011г. частна Варна Варна Варна



777 7713 01.02.2011г. частна Варна Варна Варна

778 7714 01.02.2011г. частна Варна Варна Варна

779 7715 08.02.2011г. частна Варна Варна Варна Вилна зона

10135.2564.10

09

780 7716 08.02.2011г. частна Варна Варна Варна 14 547 VII-16

781 7717 09.02.2011г. частна Варна Варна Варна



782 7718 09.02.2011г. частна Варна Варна Варна

783 7727 17.02.2011 г. частна Варна Варна Варна

10135.1506.63

1

784 7728 17.02.2011 г. частна Варна Варна Варна

785 7729 17.02.2011 г. частна Варна Варна Варна

786 7731 17.02.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.11

01

787 7736 01.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.46



788 7737 01.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.267

789 7738 01.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.298

790 7739 08.03.2011 г. частна Варна Варна Варна СО "Сълзица"

поземлен 

имот 668

791 7741 10.03.2011 г. публична Варна Бяла Бяла "Свети Атанас"

ПИ 

07598.829.12

792 7764 23.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

Южна 

промишлена зона

ПИ 

10135.5501.30

793 7765 23.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1504.13

4

794 7766 24.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2559.24

6

795 7767 24.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2557.27

5

796 7768 24.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.50



797 7769 28.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2552.15

798 7770 28.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.161

799 7771 28.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

800 7772 28.03.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.232

801 7777 07.04.2011 г. частна Варна Варна Варна

Южна 

промишлена зона

ПИ 

10135.5501.72

802 7778 07.04.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.102

6

803 7788 13.04.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2553.76

804 7789 15.04.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.10

50

805 7790 15.04.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.75

8.3

806 7792 18.04.2011 г. частна Варна Варна Варна

сграда 

10135.1506.47

9.1

807 7793 18.04.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.1507.47

4.1.2



808 7796 28.04.2011 г. частна Варна Варна Варна

809 7798 05.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2562.11

6

810 7799 09.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.5502.19

0.1.90

811 7800 09.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.167

812 7801 09.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.168

813 7802 09.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.171

814 7803 09.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.170

815 7804 09.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.429

816 7805 09.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.423

817 7806 09.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.457

818 7807 09.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.430



819 7808 10.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.90

1 и сам.обект 

в сграда

820 7819 26.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.4504.6.

1.44

821 7820 26.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2554.10

2.4.31

822 7821 26.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2555.39

.6.63



823 7823 27.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.3512.14

5.4.17

824 7824 27.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.3512.20

6.5.18

825 7825 28.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.22

826 7826 28.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.26

827 7827 28.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.31

828 7828 28.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.34

829 7829 28.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

ПИ 

10135.536.35

830 7830 28.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

ПИ 

10135.536.36

831 7831 28.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

ПИ 

10135.536.37

832 7832 28.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.38

833 7833 28.05.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.39



834 7836 02.06.2011 г. частна Варна Варна Галата

местност 

"Прибой"

ПИ 

10135.5511.10

1

835 7838 07.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

клуб-

10135.4505.21

7.13

836 7839 07.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.3513.26

7.10.3

837 7840 09.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Южна 

промишлена зона

ПИ 

10135.5501.22

838 7841 09.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Южна 

промишлена зона

ПИ 

10135.5501.16

1

839 7842 13.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.3516.93



840 7843 13.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1504.18

4

841 7844 13.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

гараж 

10135.3516.93

.2

842 7845 13.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

гараж 

10135.3516.93

.3

843 7846 13.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

гараж 

10135.3516.93

.4

844 7847 13.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

гараж 

10135.3516.93

.5

845 7848 13.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

гараж 

10135.3516.93

.6

846 7849 13.06.2011 г. частна Варна Варна Варна "Изгрев"

ПИ 

10135.2555.24

2

847 7850 14.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.63



848 7851 14.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.70

849 7852 14.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.49

850 7853 14.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.79

851 7854 14.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.83

852 7855 14.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2558.10

.2.1

853 7857 15.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.65

854 7858 15.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.50

855 7859 15.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.52

856 7860 16.06.2011 г. частна Варна Девня Девня

местност 

"Маркозана"

ПИ 

20482.139.214

857 7861 17.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат"

ПИ 

10135.536.42



858 7863 17.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.1508.17

1.2.8

859 7864 17.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1506.33

1 и сграда 

860 7866 20.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2560.39

6.1.23

861 7875 27.06.2011 г. частна Варна Варна Варна в.з. Кранево

имот 

54145.508.419

862 7877 28.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.52.243



863 7878 29.06.2011 г. частна Варна Варна Варна

КП на "Градина" - 

Приморски парк

сграда 

10135.1509.2.

1, 

10135.1509.2.

2

864 7886 20.07.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

101351502.16

3.1.5

865 7887 20.07.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2562.7.

2.47

866 7889 22.07.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2555.49

.2.15



867 7890 25.07.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2558.60

.7.46

868 7891 29.07.2011 г. частна Варна Варна Варна Виница

ПИ 

10135.2575.55

6

869 7892 29.07.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.1502.55

.2.3

870 7894 01.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.3512.31

.7.11

871 7895 01.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.3513.13

.2.15



872 7898 04.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.5505.23

2 и сграда

873 7899 04.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.1507.50

8.1.5

874 7901 05.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.3512.31

.11.2

875 7902 05.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1501.61

0



876 7903 09.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.87

1 и сам.обект 

10135.1507.87

1.1.11

877 7917 24.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.4505.50

.1.5

878 7918 29.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2554.56

3

879 7920 29.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.3512.13

6.13.18



880 7922 29.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.58

4-3% и 

Сам.обект 

10135.1507.58

4.1.3

881 7925 30.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.1503.59

.1.50

882 7926 31.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2560.57

.1.12

883 7927 31.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.1506.11

5.1.8



884 7928 31.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.1506.85

2.1.21

885 7929 31.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2562.17

7.8.90

886 7930 31.08.2011 г. частна Варна Варна Варна

См.обект 

10135.2557.30

2.1.2

887 7932 01.09.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.1502.66

.1.12



888 7933 02.09.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.1506.45

0.1.7

889 7934 02.09.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1506.55

0 и сграда 

10135.1506.55

0.1

890 7935 09.09.2011 г. публична Варна Варна Варна

Южна 

промишлена зона

ПИ 

10135.5501.73

891 7937 14.09.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Траката"/"Ваяла

р"

ПИ 

10135.2723.34

7

892 7938 14.09.2011 г. частна Варна Варна Варна

район 

Приморски, 

"УЗУН 

КЕЛЕМЕ"/Карти

ПИ 

10135.2013.14

0

893 7953 19.09.2011 г. частна Варна Варна Варна Приморски парк

ПИ 

10135.1509.7

894 7955 21.09.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2554.38



895 7961 29.09.2011 г. частна Варна Варна Варна

к.к."Св.Констант

ин и 

Елена"/Полски 

почивен дом/

ПИ 

10135.2570.29

896 7963 29.09.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.2562.17

0.1.47



897 7971 04.10.2011г. публична Варна Варна Варна



898 7973 04.10.2011 г. частна Варна Варна Варна

Сам.обект 

10135.1503.59

.1.40

899 7979 06.10.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.96

3 и сграда

900 7996 20.10.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2554.41

901 7997 20.10.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2554.44

902 7998 20.10.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2554.43



903 7999 20.10.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2554.42

904 8002 27.10.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.5504.47

905 8005 02.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

906 8006 02.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

907 8007 02.11.2011 г. частна Варна Варна Галата

ПИ 

10135.5510.47

4

908 8009 02.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Горчивата 

чешма"

ПИ 

10135.536.305

909 8010 02.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Горчивата 

чешма"

ПИ 

10135.536.307

910 8012 07.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Траката"/"Ваяла

р"

ПИ 

10135.2723.68

2

911 8013 07.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.94

7



912 8014 08.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1503.63

4

913 8015 07.11.2011 г. частна варна Варна Варна

914 8017 09.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Траката"/"Ваяла

р"

ПИ 

10135.2723.35

1

915 8018 09.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Траката"/"Ваяла

р"

ПИ 

10135.2723.34

4

916 8019 09.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Траката"/"Ваяла

р"

ПИ 

10135.2723.34

5

917 8020 09.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Траката"/"Ваяла

р"

ПИ 

10135.2723.35

4

918 8021 11.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Траката"/"Ваяла

р"

ПИ 

10135.2723.76

9

919 8023 11.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2570.47

920 8024 11.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.2570.48

921 8025 11.11.2011 г. частна Варна Варна Аспарухово

Южна 

промишлена зона

ПИ 

10135.5501.24

4



922 8035 24.11.2011 г. публична Варна Белослав Белослав 25 2075

923 8049 30.11.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.58

924 8050 01.12.2011г. частна Варна Варна Варна "Свети Никола"

ПИ 

10135.2563.30

925 8052 06.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.11

926 8059 12.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.62

927 8060 12.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

928 8061 12.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

929 8063 13.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

930 8064 15.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.51.308

931 8065 15.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

932 8066 15.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

933 8067 15.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

934 8068 15.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

935 8069 15.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

936 8070 15.12.2011 г. публична Варна Варна Варна "Евксиноград"

ПИ 

10135.2567.15

5

937 8071 19.12.2011 г. публична Варна Варна Варна "Евксиноград"

ПИ 

10135.2567.15

6

938 8072 19.12.2011 г. публична Варна Варна Варна "Евксиноград"

ПИ 

10135.2567.15

7



939 8073 19.12.2011 г. публична Варна Варна Варна "Евксиноград"

ПИ 

10135.2567.15

8

940 8075 20.12.2011 г. частна Варна Варна Варна "Малка чайка"

ПИ 

10135.5212.10

941 8076 20.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.5502.13

9

942 8077 21.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.72

4

943 8078 21.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.5504.25

944 8081 21.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

"Свети Никола" 

/Бриз

ПИ 

10135.2563.39

945 8084 22.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

946 8088 23.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

947 8089 23.12.2011 г. частна Варна Варна Варна

948 8122 17.01.2012 г. частна Варна Варна Варна

ПИ 

10135.1507.75

8

949 8124 25.01.2012 г. частна Варна Варна Варна

местност 

"Траката/"Ваялар

ПИ 

10135.2723.47

950 8126 25.01.2012 г. частна Варна Белослав Белослав 25 2075

951 8133 02.02.2012 г. частна Варна Варна Варна

952 8146 06.02.2012 г. частна Варна Варна Варна ПИ 



953 8147 06.02.2012 г. частна Варна Варна Варна

954 8148 06.02.2012 г. частна Варна Варна Варна

местност "Свети 

Никола"/"Ваялар

" №3/

955 8151 15.02.2012 г. частна Варна Варна Варна



956 8159 22.02.2012 г. частна Варна Варна Варна

957 8160 22.02.2012 г. частна Варна Варна Варна



958 8161 22.02.2012 г. частна Варна Варна Варна

959 8162 23.02.2012 г. частна Варна Варна Варна



960 8164 06.03.2012 г. частна Варна Варна Варна

961 8165 06.03.2012 г. частна Варна Варна Варна

962 8167 06.03.2012 г. частна Варна Варна Варна



963 8168 06.03.2012 г. частна Варна Варна Варна

964 8170 07.03.2012 г.

частна/публи

чна Варна Варна Варна

965 8171 07.03.2012 г. частна Варна Варна Варна "Салтанат" 

966 8172 07.03.2012 г. частна Варна Варна Варна ПЗ Планова

967 8192 15.03.2012 г. частна Варна Варна Варна

968 8193 16.03.2012 г. публична Варна Варна Варна

969 8198 27.03.2012 г. частна Варна Варна Варна

970 8222 20.04.2012 г. частна Варна Варна Варна



971 8225 20.04.2012 г. частна Варна Варна Варна

972 8226 23.04.2012 г. частна Варна Варна Варна

973 8227 23.04.2012 г. частна Варна Варна Варна

974 8229 24.04.2012 г. частна Варна Варна Варна "Малка чайка"



975 8230 24.04.2012 г. частна Варна Варна Варна "Малка чайка"

976 8231 24.04.2012 г. частна Варна Варна Варна "Малка чайка"

977 8232 24.04.2012 г. частна Варна Варна Варна "Малка чайка"

978 8233 24.04.2012 г. частна Варна Варна Варна "Малка чайка"

979 8234 24.04.2012 г. частна Варна Варна Варна "Малка чайка"

980 8235 24.04.2012 г. частна Варна Варна Варна "Малка чайка"

981 8236 24.04.2012 г. частна Варна Варна Варна "Малка чайка"



982 8238 02.05.2012 г. частна Варна Варна Варна

983 8239 03.05.2012 г. частна Варна Варна Варна



984 8244 04.05.2012 г. частна Варна Варна Варна

985 8249 10.05.2012 г. частна Варна Варна Варна

986 8250 10.05.2012 г. частна Варна Аксаково с.Осеново

987 8251 10.05.2012 г. частна Варна Варна Варна



988 8252 14.05.2012 г. частна Варна Варна Варна

989 8253 14.05.2012 г. публична Варна Варна Варна

"Долна 

Трака/"Старите 

лозя"/

990 8254 14.05.2012 г. частна Варна Варна Варна

"Долна 

Трака/"Старите 

лозя"/



991 8255 14.05.2012 г. публична Варна Варна Варна

"Долна 

Трака/"Старите 

лозя"/

992 8258 16.05.2012 г. частна Варна Варна Варна

993 8259 16.05.2012 г. частна Варна Варна Варна

"Долна 

Трака/"Старите 

лозя"/

994 8260 21.05.2012 г. частна Варна Варна Варна

"Приморски 

парк"

995 8263 28.05.2012 г. частна Варна Варна Варна



996 8265 31.05.2012 г. частна Варна Варна Варна

997 8266 31.05.2012 г. частна Варна Варна Варна

998 8267 01.06.2012 г. частна Варна Варна Варна



999 8268 06.06.2012 г. частна Варна Варна Варна

1000 8271 07.06.2012 г. частна Варна Варна Варна "Пчелина"

1001 8273 15.06.2012 г. частна Варна Варна Варна "Салтанат"



1002 8274 15.06.2012 г. частна Варна Варна Варна Виница

1003 8275 15.06.2012 г. частна Варна Варна Варна Приморски парк

1004 8277 26.06.2012 г. частна Варна Варна Варна

1005 8291 30.07.2012 г. частна Варна Варна Варна

1006 8292 30.07.2012 г. частна Варна Варна Варна

1007 8296 07.08.2012 г. частна Варна Варна Варна "Салтанат" 10135.536.481

1008 8297 07.08.2012 г. частна Варна Варна Варна "Салтанат" 10135.536.471

1009 8298 07.08.2012 г. частна Варна Варна Варна "Салтанат" 10135.536.464



1010 8299 09.08.2012 г. частна Варна Варна Варна

10135.2560.13

6

1011 8339 10.12.2012 г. частна Варна Варна Варна

10135.1508.23

3



1012 8413 30.01.2013 г. частна Варна Варна Варна

10135.2562.23

6



1013 8429 27.02.2013 г. частна Варна Варна Варна 10135.2553.77

1014 8443 25.03.2013 г. частна Варна Варна Варна

сам.обекти:10

135.51.308.1;1

0135.51.308.1.

2;10135.51.30

8.1.3.

1015 8457 12.04.2013 г. частна Варна Варна Варна

Приморски парк 

местност 

"Салтанат" №81

10135.536.139



1016 8458 15.04.2013 г. частна Варна Варна Варна

10135.1030.17

9

1017 8470 17.05.2013 г. частна Варна Варна Варна

1018 8489 06.06.2013 г. частна Варна Варна Варна



1019 8543 01.10.2013 г. частна Варна Варна Варна

1020 8544 04.10.2013 г. частна Варна Варна Варна

1021 8558 08.11.2013г. частна Варна Девня с.Кипра

поземлен 

имот с 

идентификато

р 

36868.176.48 



1022 8562 15.11.2013 г. частна Варна Варна Варна



1023 8579 14.12.2013 г. частна Варна Варна Варна

1024 8589 03.02.2014 г. частна Варна Варна Варна Аспарухово "Галата"



1025 8595 14.02.2014 г. частна Варна Варна Варна

1026 8597 20.02.2014 г.

за поправка 

на АЧДС 

№3512/31.08

.2001 Варна Аврен "Над язовира"

1027 8609 11.03.2014 г. частна Варна Варна Варна Аспарухово

"Южна 

промишлена 

зона"

1028 8613 13.03.2014 г. частна Варна Варна Варна

1029 8614 17.03.2014 г. публична Варна Варна Варна

1030 8616 19.03.2014 г. частна Варна Варна Варна Аспарухово

"Южна 

промишлена 

зона"

1031 8617 19.03.2014 г. частна Варна Варна Варна Аспарухово

"Южна 

промишлена 

зона"



1032 8618 19.03.2014 г. частна Варна Варна Варна Аспарухово

"Южна 

промишлена 

зона"

1033 8643 28.04.2014 г. частна Варна Варна Варна

1034 8646 12.05.2014 г. частна Варна Варна Варна

1035 8649 16.05.2014 г. частна Варна Девня Девня

Промишлена 

зона-юг

1036 8663 26.05.2014 г. публична варна Варна Варна "Фичоза" Аспарухово



1037 8664 26.05.2014 г. публична варна Варна Варна "Фичоза" Аспарухово

1038 8666 27.05.2014 г. частна варна Варна Варна Аспарухово

1039 8667 27.05.2014 г. частна варна Варна Варна

1040 8668 27.05.2014 г. публична варна Аврен с.Близнаци к.к."Камчия

1041 8699 17.06.2014 г.

за поправка 

на АЧДС 

№8238/02.05

.2012г. варна Варна Варна

1042 8703 25.06.2014 г. частна варна Варна Варна Салтанат Приморски парк

1043 8709 26.06.2014 г. частна варна Варна Варна Горчивата чешма Приморски парк



1044 8712 03.07.2014 г. частна варна Варна Варна

1045 8713 28.07.2014 г. частна варна Варна Варна



1046 8714 30.07.2014 г. частна варна Варна Варна Салтанат Приморски парк

1047 8753 03.10.2014 г. частна варна Варна Варна

1048 8763 22.10.2014 г. частна варна Варна Варна Малка чайка



1049 8764 23.10.2014 г. частна варна Варна Варна

Франга дере и 

Кокарджа Приморски парк

1050 8778 07.11.2014 г. частна варна Варна Варна

1051 8783 13.11.2014 г. частна варна Вълчи дол Вълчи дол

1052 8786 18.11.2014 г. частна варна Аврен с.Царевци

1053 8787 20.11.2014 г. частна варна в в

1054 8788 20.11.2014 г. публична варна Бяла Бяла



1055 8798 18.12.2014 г. частна варна Варна Варна

1056 8808 16.02.2015 г. публична Варна Бяла Бяла Бяла-централенV

1057 8827 19.03.2015 г. частна варна Варна Варна

1058 8828 19.03.2015 г. частна варна Варна Варна приморски

1059 8831 25.03.2015 г. частна варна Варна Варна

1060 8835 31.03.2015 г. частна варна Варна Варна

1061 8837 06.04.2015 г. частна варна Варна Варна Свети Никола Приморски



1062 8849 27.04.2015 г. публична варна Варна Варна

Морски плаж 

Сахара ІІ Приморски

1063 8856 07.05.2015 г. публична варна Варна Варна

Св. Св. 

Константин и 

Елена-Голям 

плаж Приморски

1064 8860 13.05.2015 г. частна варна Варна Варна 1 Приморски

1065 8862 19.05.2015 г. частна варна Варна Варна 1 Приморски

1066 8868 28.05.2015 г. публична варна Варна Варна



1067 8870 02.06.2015 г. частна варна Варна Варна

1068 8871 02.06.2015 г. публична варна Варна Варна

1069 8872 02.06.2015 г. публична варна Варна Варна приморски

1070 8874 08.06.2015 г. публична варна Варна Варна приморски

1071 8875 08.06.2015 г. частна варна Варна Варна



1072 8876 08.06.2015 г. публична варна Варна Варна

1073 8877 08.06.2015 г. публична варна Варна Варна

морски плаж 

Панорама

1074 8879 09.06.2015 г. публична варна Варна Варна

морски плаж "Св. 

Илия" приморски

1075 8880 10.06.2015 г. частна варна Варна Варна

1076 8882 16.06.2015 г. частна варна Варна Варна

1077 8884 18.06.2015 г. частна варна Варна Варна

1078 8890 30.06.2015 г. публична варна Варна Варна Буните



1079 8891 30.06.2015 г. публична варна Варна Варна Офицерски

1080 8897 12.08.2015 г. частна варна Варна Варна Младост

1081 8898 17.08.2015 г. публична варна Варна Варна Галата-север Аспарухово Галата

1082 8899 17.08.2015 г. публична варна Варна Варна Зеленика Аспарухово Галата

1083 8901 19.08.2015 г. публична варна Аврен с.Близнаци

Морски плаж 

Романтика

1084 8905 03.09.2015 г. частна варна Дългопол Дългопол

1085 8906 03.09.2015 г. частна варна Дългопол Дългопол



1086 8907 03.09.2015 г. публична варна Варна Варна

местност 

Рибарски

1087 8910 09.09.2015 г. частна варна Варна Варна

1088 8911 09.09.2015 г. частна варна Варна Варна

1089 8912 17.09.2015 г. частна варна Варна Варна

1090 8915 30.09.2015 г. публична варна Варна Варна Фичоза Аспарухово Галата

1091 8916 30.09.2015 г. публична варна Варна Варна

Черноморец, 

"морски плаж 

Галата-изток" Аспарухово Галата

1092 8917 05.10.2015 г. публична варна Варна Варна Черноморец Аспарухово



1093 8918 05.10.2015 г. публична варна Варна Варна Черноморец Аспарухово

1094 8919 05.10.2015 г. публична варна Варна Варна Черноморец Аспарухово

1095 8920 05.10.2015 г. публична варна Варна Варна Черноморец Аспарухово

1096 8921 05.10.2015 г. публична варна Варна Варна Черноморец Аспарухово

1097 8937 21.10.2015 г. частна Аврен с.Приселци Корията

1098 8940 27.10.2015 г. публична варна Бяла Бяла

морски плаж 

Бяла-юг

1099 8943 30.10.2015 г. частна варна Варна Варна



1100 8951 02.11.2015 г. частна варна Варна Варна Приморски

1101 8952 04.11.2015 г. частна варна Варна Варна Приморски

1102 8968 11.12.2015 г. частна варна Провадия Провадия



1103 8969 11.12.2015 г. частна варна Варна Варна Одесос

1104 8984 28.12.2015 г. частна варна Варна Варна



1105 8992 24.02.2016 г. частна варна Белослав Белослав

1106 8994 26.02.2016 г. частна варна Варна Варна Одесос

1107 9005 14.03.2016 г. частна варна Варна Варна Салтанат

1108 9006 14.03.2016 г. частна варна Варна Варна Салтанат

1109 9007 14.03.2016 г. частна варна Варна Варна Салтанат

1110 9008 14.03.2016 г. частна варна Варна Варна Салтанат

1111 9029 0504.2016 публична варна Варна Варна Черноморец Аспарухово кв.Галата



1112 9031 07.04.2016 г. частна варна Варна Варна

1113 9032 07.04.2016 г. частна варна Варна Варна

1114 9033 11.04.2016 г. частна варна Варна Варна м."Св. Никола"

1115 9034 11.04.2016 г. частна варна Варна Варна м."Св. Никола"

1116 9036 13.04.2016 г. публична варна Варна Варна Вилите Аспарухово

1117 9037 13.04.2016 г. публична Варна Варна Варна Аспарухово

1118 9053 26.04.2016 г. частна варна Варна Варна Св. Никола №117

1119 9059 12.05.2016 г. публична варна Варна Варна ФИЧОЗА Аспарухово



1120 9060 16.05.2016 г. частна варна Варна Варна

1121 9062 18.05.2016 г. публична варна Варна Варна ФИЧОЗА Аспарухово

1122 9063 18.05.2016 г. публична варна Варна Варна ФИЧОЗА Аспарухово

1123 9064 19.05.2016 г. публична варна Варна Варна ФИЧОЗА Аспарухово

1124 9065 19.05.2016 г. публична варна Варна Варна ФИЧОЗА Аспарухово



* таблицата е в процес на актуализация.

ЖК. /к.с бул./УЛ. Адрес № /блок вх. ет. ап. ОПИСАНИЕ

11 12 13 14 15

бул. "Сливница" 189

земя: 3000 кв.м.  бензиностанция - автосалон, 

автосервиз, магазин, кафе:  база на пирамиден обем - 

ЗП - 400 кв.м., смес., 94 г.  1 ет. - автосалон - 200 

кв.м.  пункт за диагностика - 80 кв.м.  автосервиз - 

74.20 кв.м.  склад към автосервиза - 33.31 кв.м.  2 

ет.- кафе-сладкарница и санитарни възли и 3 ет. -  

офиси и санитарни възли.

Парцел   -  ХХIХ-541     - 2740 кв.м., земя Стопански 

двор  



Парцел   III-541      -     3130кв.м., земя Стопански 

двор 

дворно  място: Парцел   -   VI   кв . 9     -   1130кв.м. 

бул. "Княз Борис І" 64

Магазин  с  лице към ул."Княз БорисI" в партера на 

масивна  сграда  с  изби под  него  и  складови 

помещения  в  подпокривно  пространство: 

Застр.площ   -   40кв.м. 1/5  ид.част  от  общите  

части  на  сградата  и дворното място, цялото  от  

дворно място от 1600 кв.м.

дворно  място - 1020кв  

ул. "Граф Игнатиев"
дворно място: 210 ид части дв.м. цялото от 131О 

кв.м

дворно   място : -247кв.м. 

земя -9165кв.м. 



земя : -10123кв.м. 

дворно място - 1150 кв.м.

дворно място - 2320 кв.м.

дворно място - 1590 кв.м. 

земя –7036, кв.м.

земя –8754, кв.м.

земя – 7321, кв.м.

земя- 13867 кв.м.

земя- 20638 кв.м.

земя- 4174 кв.м.

земя- 5160 кв.м.

земя- 4680 кв.м.

земя- 7583 кв.м.

земя- 8560 кв.м.



земя - 520 кв.м.

дворно място 650 кв.м.

дворно място 910 кв.м. и сграда 1-111кв.м., сграда 2-

38кв.м., сграда 3-102 кв.м., сграда 4-54 кв.м.

дворно място 580 кв.м.

дворно място 1345 кв.м.

дворно място 1090 кв.м.

дворно място 1100 кв.м.

ул. "Преслав"  26

адм.сграда:-3ет.-мас;  I ет:площ-187кв.м.ид.части 

/целия от 454кв.м./  II ет:площ-454кв.м.  III ет:площ-

454кв.м.  заедно с 80,36% ид.части от общите части 

и 4/5 ид.части от дв.място цялото с площ от 

ул. "Преслав"  26

адм.сграда:  пристройка на областна администрация: 

I,II и III ет. на четириетажна сграда-144кв.м.-4ет.-

мас.-1990г.-1935360лв.  в това число и право на 

строеж, заедно с 3/4 ид.части от общите части на 

ул. "Преслав"  26

адм.сграда:  пристройка на областна администрация: 

столова в партера 144кв.м.-мас.-1990г.в това число и 

право на строеж, заедно с 1/4 ид.части от общите 

земя: 935 кв.м. 

земя: 670 кв.м. 

земя : 710кв.м. 

земя: 1060 кв.м 

земя - 540 кв.м - 32400 лв



ул. "Преслав" 22

Земя:  530 кв.м. по скица 1054 от 30.09.97 г.(по акт 

332 от 20.12.49 г. - 675 кв.м) - 438750 лв.  сграда:  

масивна, 2 ет., 197 кв.м., 1300200 лв.  -партер-6 

магазина  -етаж - 25 стаи, коридор, тераса.

ул. "Тимок" 6 земя 170 кв.м.

земя:410кв.м.

земя:1605кв.м.

земя: 870 кв.м 

земя: 800 кв.м

земя: 850кв.м

земя: 780 кв.м

земя: 780 кв.м

земя: 765 кв.м

земя: 800 кв.м 

земя: 800 кв.м

ул. "Девня" 10

земя: 197кв.м; сграда:   1.Жилищна част с магазини 

ЗП-56кв.м.,2ет,констр.:масивна; 2.Ниско тяло ЗП-

90кв.м.,1ет,констр.:масивна

ул. "Струга" 111

земя: 4550 кв.м. ст/ст:2502500лв.  сгради:   1.Гаражи 

- 21 бр.клетки ЗП-548 кв.м., 1ет, 

констр.:масивна,год.стр.1964г.,ст/ст:1647300лв.  

2.Гаражи - 7 бр.клетки ЗП-313 кв.м., 1ет, 

констр.:масивна,год.стр.1970г.,ст/ст:974700лв.  

3.Работилница ЗП-189 кв.м., 1

Овцеферма земя: 8610 кв.м ст/ст:1963984лв.



земя: 2160 кв.м ст/ст:162000лв.  сграда: ЗП-182 

1ет.,констр.:масивна,год.стр.:1986г.,ст/ст:106200лв.

земя: 1950 кв.м. ст/ст 3900 лв.  

земя: 1970 кв., ст/ст 3940 лв.  

Кравекомплекс земя: 19133 кв.м. ст/ст:7732745лв.

административна сграда, земя 340 кв.м.

ул. "Преслав" 4

сграда:   -двуетажна с тавански етаж ЗП-

65кв.м.,констр.:масивна,год.стр.1922г.   партер: 

стълбище,две преходни помещения и  мецанин над 

тях.  I-ви надпартерен етаж: коридор,канцелария   

предверие пред WC и два броя WC.  II-ри 

земя: 2900кв.м. Овчарник /стопански двор/

земя: 6475кв.м. Овчарник /стопански двор/

земя: 2676кв.м.- овчарник от овцеферма

земя: 2746кв.м.-овчарник от овцеферма

земя:3248кв.м. -овчарник от овцеферма

земя: 5194кв.м. Пресов цех с битовки от ремонтна 

база

земя: 2156кв.м. - Асфалтова площадка от ремонтна 

база

земя:5070 кв.м.  сграда:ЗП-83 кв.м., 1 ет., 

констр.:масивна, год.на стр.:1988г.

земя: 925 кв.м

земя: 1533 кв.м, 



земя:494 кв.м.

земя: 2457 кв.м,

земя: 1396 кв.м, 

земя: 6550 кв.м, 

земя: 8870 кв.м, 

земя: 1240 кв.м, 

КРАЙБРЕЖНА ИВИЦА:  НАХОДЯЩ СЕ МЕЖДУ 

ГОРНИЯ РЪБ НА СКАТА И КРАЙБРЕЖНИЯ ПЪТ 

(ДАМБА), С ПЛОЩ ОТ 140000КВ.М.  

                  

 № 56а
сграда: ЗП-208 кв.м., 3ет., констр.:масивна; Вила 

"Ривиера"

База за ремонт на 

селскостопанска 

техника

ЗЕМЯ: 2500 кв.м.

бул.

"Цар Освободител" 36

сграда:   магазин /клуб/-част от партерен етаж на 

триетажен жилищен блок: ЗП-94.22 кв.м., 

констр.:масивна,год.стр.1960г.,5% идеални части от 

общите части и право на строеж

ул. " Хан Омуртаг" 6
земя: 56 кв.м.;  гараж: ЗП-43.4 кв.м. 1ет., 

констр.:монолитна, год.стр.:1960г.

 Битовка от 

администротивна 

сграда 

земя: 533 кв.м. 

земя: 6265кв.м.

бул. "Съборни" 15
земя: 165 кв.м. 40% от дворното място -цялото от 

530кв.м.    сграда: ЗП-76 кв.м. 1ет., констр.:масивна,



бул. "Съборни" 15
земя: ЗП-365  60% от дворното място - цялото от 

530кв.м.

земя: 820 кв.м.

ул. "Преслав" 30

земя: 139 кв.м, ст/ст:1668000лв.  сграда: ЗП-129 кв.м 

2ет.,констр.:полумасивна,ст/ст:8004500лв.  състои се 

от:  I етаж - магазини  II етаж - четири стаи,кухня и 

земя: 1250 кв.м

земя: 1600 кв.м

земя: 440 кв.м

ул. "Камчия" № 30 земя: 310 кв.м

земя: 2370 кв.м

ул. "Кракра" 59

земя: 348 кв.м, ст/ст:4002000лв.  подземен гараж: ЗП-

138 кв.м. 

констр.:монолитна,год.стр.:1977г.,ст/ст:552000лв.  

състоящ се от 5 гаражни клетки,една стая  и WC и 

две паркинг места с площ от 56кв.м.  -магазин над 

подземния гараж: ЗП-

130кв.м.,констр.:сглоб.мет.констр.,ст/ст:       260000 

земя: 600 кв.м

ул. "Преслав" 53

земя:   1/2 ид.част от дворно място/цялото  застроено 

от 125кв.м.    сграда:   сградата се състои 

от:партер,първи  надпартерен етаж и тавански етаж-

масивна  върху маза.  Частта от имота:  - 1/2 ид.ч. от 

първи надпартерен етаж  /целия от 125кв.м.; - 1/2 



ж.к. "Надежда" земя: 3000 кв.м.

ж.к.
"Владислав 

Варненчик"
земя: 205.20 кв.м.

земя: 620 кв.м.

ул. "Д-р Басанович" 118

сграда: ЗП-216 кв.м. 

1ет.,констр.:масивна,год.стр.:1962г., заедно с 

правото на строеж върху терена

земя: 3007 кв.м., прилежаща площ към овчарник

земя: 1313 кв.м., прилежаща площ към навес 

ярмомелка

земя: 206 кв.м., прилежаща площ към стар колиен 

кантар

земя: 835 кв.м., прилежаща площ към склад за зърно

ул.
" Александър 

Дякович"
6

земя:   78% ид.части от дворното място - цялото от  

425кв.м., с-ст: 4969 лв.    сгради:   1.Постройка: ЗП-

171кв.м.,2ет,констр.:полумасивна,год.стр.1902г.   

Състои се от:  партер: 2 стълбища за II етаж,без 

ъгловия  магазин: ЗП-59кв.м.   етаж: 7 стаи и 

коридор.                 2.Пристройка: ЗП - 8,64 кв.м., 2 

ет.констр.:    масивна. Състои се от:                                   

партер:складово помещение.                          

етаж:баня,тоалетна и открита тераса.            

Птицеферма земя: 4182 кв.м.

 Ремонтна 

работилница 

/птицеферма/

земя: 790 кв.м.

Метален навес - 

сеновал 

/птицеферма/ 

земя: 1964 кв.м.



земя: 1932 кв.м.

земя: 1547 кв.м.

ул. "Славянска" 21

сграда: 204.94 кв.м. 

4ет.,констр.:масивна,год.стр.:1935г.   ДЪРЖАВНИ 

СА:  7/24 ид.части от сградата (без III етаж и  

западното избено помещение)1/4 ид.части и 1/24 

земя: 4374 кв.м

земя: 619 кв.м

земя: 194 кв.м

земя: 451 кв.м

земя: 523 кв.м

земя: 770 кв.м.

ул. "Пещерата" 35 земя: 675.30 кв.м. 

земя: 1030 кв.м. 

земя: 1050 кв.м.

земя: 900 кв.м.

земя: 520 кв.м.

земя: 331.77 кв.м.



ул. "Пирот" 3

земя:   1/2 ид.част от дворното място - цялото от  

283кв.м.:ст/ст:2395575лв.    сграда: ЗП-128 кв.м., 2 

ет., констр.: полумасивна.    Държавна собственост е 

II етаж. Състои се от 2 обособени домакинства:  I - 

коридор,преходна стая, стая, санитарен  възел и 

тераса.                  ІІ - коридор,прехонда стая, 2 стаи, 

перално помещение и санитарен възел.                       

1/2 ид. част от избените помещения - обща площ 

ул. "Йоан Екзарх" 8

земя: 380кв.м. ст/ст:6422000лв.  сграда: ЗП-145 

2ет.,констр.:масивна,год.стр.:1932г.,ст/ст:44617230л

в.  Избени помещения: ЗП-149.26кв.м.   Всеки етаж 

има по 5 стаи,хол,кухня и  тоалет.

Овчарници земя: 3058кв.м.

Овчарници земя: 3102кв.м.

Площадка за 17 

машини
земя: 1825кв.м.

Имот"Аспарухов парк":   ЗЕМЯ : 

302000кв.м.:ст/ст:2808600000лв.  при 

граници:плажна ивица,канал 2,източна  пета на 

ската на"Аспарухов вал"път Варна-  Галата.  ЗЕМЯ 

:147000кв.м.:ст/ст:1367100000лв.  при граници:канал 

земя: 178кв.м.КПП-рем.р-ца

земя: 1383кв.м./Бенз.,битовка/об.рем.р-ца.

земя: 6935кв.м. Стопански двор

земя: 3919кв.м. бази рем.селск.тех.

земя: 3935кв.м.



земя: 1596кв.м.

земя: 6583кв.м.

земя: 1087кв.м.

земя: 2785 кв.м.

земя: 1845 кв.м.

земя: 1590 кв.м.

ул. "Мара Гидик" 15 земя: 320 кв.м.

земя: 1432 кв.м.

земя: 578 кв.м.

земя: 6887 кв.м.

земя: 2239 кв.м.

ул. "Сава" 41а земя: 340 кв.м,

ул. "Стойко Пеев" 9
земя:   150 кв.м./цялото от 300 кв.м./:сграда: ЗП-43 

кв.м 1ет.,констр.:полумасивна,год.стр.:1900г.,

ул. "Солун" 14 земя:   62 кв.м.ид.части/цялото от 275кв.м.



ул.
"Георги 

С.Раковски"
73 земя: 1162.5 кв.м.

земя: 810 кв.м.

земя: 650 кв.м.

ж.к.
"Владислав 

Варненчик"
2 земя: 467.91 кв.м.

ул. "Крименско шосе" 48 земя: 217 кв.м.

Открита естрада: ЗП-125 1ет.,констр.:смесена  

разположена на територията на Историческо  ядро-

Морска градина-актувана като  изключителна 

държавна собственост-Акт №40  от 18.03.1997г.

ЖСК"Дружба" земя: 1535.75 кв.м.

ул. "Цар Освободител" 76

земя:   3363 кв.м.представляваща 42.0466% ид.части  

/цялата от 8000кв.м.    Администр.сграда: 

9ет.,констр.:ЖБС,год.стр.:1985г.   1.ЧАСТ ОТ 

СУТЕРЕН: ЗП-1135кв.м.,13.4370% идеални части от 

общите части   състоящ се от:стаи 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 24, 26, 27 и 28 2. ЧАСТ ОТ 

ПЪРВИ ЕТАЖ: ЗП -1091,60 кв.м., 12,9232 % ид.ч. 

от общите части, състоящ се от: стаи 102, 104, 105, 

108, 109.



ж.к. "Младост" 112 земя: 1176.27 кв.м.

Тенис кортове:   Морска градина:  1.Покрита зала: 

ЗП-612кв.м.,констр.:метална   2.Масивна 

едноетажна сграда: ЗП-

597кв.м.,констр.:масивна,год.стр.1970г.   с 

проход,трафопост и външно стълбище.  Терен 

ж.к. "Чайка" 23 земя: 605 кв.м,

"Тихомир" 25

сгради:   1.Сграда: ЗП-

692кв.м.,1ет,констр.:масивна,год.стр.1956г.   

2.Сграда: ЗП-

692кв.м.,1ет,констр.:масивна,год.стр.1956г.   Ведно 

ул. "Христо Попович" 34

КЛУБ: ЗП-224 кв.м, 12.42% идеални части от 

общите части и правата на 

строеж,констр.:масивна,год.стр.:1968г.; складово 

помещение в сутерена - 30м2.  клуба е в партера на 

5МЖБС,състоящ се от:  фоае,офис,WC,три 

     

Плодохранилище  
земя: 36885 кв.м

ул. "Копнеж" 11 земя: 154 кв.м., ст/ст:1463лв.

ул. "Добри Чинтулов" 10 земя: 252 кв.м.,  ст/ст:5040лв.

ул.

"Парижка комуна"                      

18 а

Детска занималня:   /Морски клуб/: ЗП-

188кв.м.,констр.:ППП,год.стр.1976г.,7.95% идеални 

части от общите части и право на 

строеж,ст/ст:17274лв.  представляващ 1-ви етаж от 

вх."А" на ЖСК  "Мир"-2,състояща се от:две зали,две 

ул. " 8-ми ноември" 8

земя:   по З.О.Е.Г.П.Н.С.- 66.70% ид.части  /цялото 

от 292кв.м./- 165кв.м.:ст/ст:3803лв.  по чл.79 от ЗС - 

33.30% ид.части  /цялото от 292 кв.м./ - 

97кв.м.:ст/ст:1892лв.    сграда: 

3ет.,констр.:масивна,год.стр.:1939г.   от триетажна 

масивна сграда на сутерен ЦЕЛИЯ ВТОРИ ЕТАЖ, 

чл. 79 от ЗС, застр. площ 90 кв.м, състоящ се от 3 

стаи, кухня, коридор, антре, баня-тоалет, два 

земя: 400 кв.м., ст/ст:800лв.



бул. "Цар Освободител" земя: 6962 кв.м., ст/ст:140240лв.

ул. "Гривица" 10
сграда: ЗП-81 кв.м., състояща се от избен етаж, 

1ет.,констр.:ст.б.ел.,год.стр.:1963г.,ст/ст:6532лв.

ж.к.
"Владислав 

Варненчик" -II

КЛУБ: ЗП-145 

1ет.,констр.:монолитна,год.стр.:1980г.,ст/ст:11223лв.  

състоящ се от:помещение за клуб и четири  стаи.

ул. "Ангел Кънчев" 33

КЛУБ: ЗП-171 

1ет.,констр.:ПК,год.стр.:1988г.,ст/ст:18422лв.  

състоящ се от:предверие,серв.помещения   стая и 

ул. "Чаталджа" 3

КЛУБ: ЗП-80 кв.м., 1% идеални части от общите 

части и правата на 

строеж,констр.:масивна,год.стр.:1965г.,ст/ст:7266лв.  

разположен в партера на 4-ри етажна  жилищна 

ж.к.
"Възраждане" до 

бл.65

КЛУБ: ЗП-190 кв.м., 

1ет.,констр.:ЕПС,год.стр.:1985г.,ст/ст:20144лв.  

състоящ се от:салон,помещение и сер.пом.

ул. "Роза" 36

КЛУБ: ЗП-220 кв.м., 

1ет.,констр.:ЕПС,год.стр.:1988г.,ст/ст:19761лв.  

състоящ се от:зала за събрания,канцелария   

ж.к. "Чайка" 22

КЛУБ: ЗП-91.70кв.м.,  1% идеални части от общите 

части и правата на 

строеж,констр.:монолитна,год.стр.:1975г.,ст/ст:8956

лв.  разположен в партера на 9 етажна ЖС.

ж.к. "Дружба" 19 а,б

КЛУБ:   1.КЛУБ-първи етаж на вх."А": ЗП-

117.01кв.м.,констр.:масивна,год.стр.1952г.,4.8942% 

идеални части от общите части и право на 

строеж,ст/ст:8973лв.  2.КЛУБ -първи етаж на вх."В": 

ЗП-102.36кв.м.4.0377% идеални части от общите 

ул. "Георги Бенковски" 64
земя: 180.09 кв.м.   ЖСК"Спартак"-вх."Д"-част от 

имот пл.№11

ул. "Батова" 23 земя: 680 кв.м.

земя: 4468 кв.м.краварник,телчарнин

ул. "Кирил и Методий" 159 земя: 370 кв.м.



ул. "Кирил и Методий" 155 земя: 425 кв.м.

земя:   360 кв.м. ид.части/цялото от 500кв.м./

бул. "Цар Освободител" 76

земя:   Земя : 2689кв.м.,представл.33.6209% ид.  

части/цялата от 8000кв.м./:ст/ст:14412лв.    

Администр.сграда: 9ет.,констр.:МЖБ,год.стр.:1985г.   

1.ЧАСТ ОТ СУТЕРЕНА: ЗП-172.50кв.м.,2.1826% 

идеални части от общите части   състоящ се от:стаи 

№1,2,6,10,24,26

ул. "Дружба"  18 земя:   земя ЖБ - 811 кв.м.+ 12.32 кв.м. балкон

земя: 4395 кв.м., свинарник

ул. "Хан Кубрат" 19

КЛУБ: ЗП-260.60 кв.м  

1ет.,констр.:масивна,год.стр.:1968г.   Самостоятелна 

сграда,състояща се от:фоайе   зала,две стаи,зала с 

ниша,два килера и  сан.помещения, ведно с правото 

ж.к.
"Чайка" партер на 

ЖБ              
68

КЛУБ: ЗП-205 кв.м,0.8210% идеални части от 

общите части и правата на 

строеж,констр.:ППП,год.стр.:1983г., разположен в 

част от партера на 8 етажна  жил.сграда,състоящ се 

ж.к.
"Младост"    клуб 

до бл.32 

КЛУБ: ЗП-215 кв.м  

1ет.,констр.:ЕПС,год.стр.:1989г., Самостоятелна 

сграда,състояща се от:фоайе   офис,офис,зала и 

ул. "Генерал Колев" 36

КЛУБ: ЗП-175.80 кв.м  

1ет.,констр.:масивна,год.стр.:1977г.   Самостоятелна 

сграда,състояща се от:  сутерен и етаж;  ведно с 

земя: площ 5103 кв.м

земя: площ 781 кв.м

земя: площ 3255 кв.м

земя: площ 3720 кв.м

земя: площ 2955 кв.м

земя: площ 1862 кв.м



земя: площ 8639 кв.м

земя: площ 1896 кв.м

Обект - кравеферма земя: площ 2422 кв.м

Навес земя: площ 855 кв.м   

Царевичен кош земя: площ 1161 кв.м

Къща земя: площ 556 кв.м

Навес и кол.кант. земя: площ 1317 кв.м

Водоем земя: площ 266 кв.м

Баня земя: площ 424 кв.м

ГСМ и склад ГСМ земя: площ 1353 кв.м

Краварник 

свързв.пом.
земя: площ 11013 кв.м

Телчарник 140бр. земя: площ 3140 кв.м

Телчарник 128бр. земя: площ 2610 кв.м

Трансформатор с 

агрегат
земя: площ 282 кв.м

Телчарник 128бр. земя: площ 4752 кв.м

Фуражомелка земя: площ 1442 кв.м

Битовка за 

овчарите
земя: площ 1199 кв.м

ул. "Хан Тервел"  29/31

КЛУБ: ЗП-185.25 

кв.м1ет.,констр.:панелна,год.стр.:1984г.,ст/ст:20325л

в.  ведно с правото на строеж върху терена.  

Самостоятелна сграда,състояща се от:  

стълбище,фоае,офис,зала и сервизни помещ.

ул. "Войнишка" 1

КЛУБ: ЗП-180 кв.м6.1653% идеални части от 

общите части и правата на 

строеж,констр.:масивна,год.стр.:1965г.,ст/ст:17699лв

.  клуб в партера на четири етажна МЖБС   състоящ 

се от:входно антре,зала,две стаи   сервизни 

помещения,вътрешно стълбище за  сутерен.  



ул.

"Дрин"

31

КЛУБ: ЗП-118.40 кв.м3.0336% идеални части от 

общите части и правата на 

строеж,констр.:ППП,год.стр.:1979г.,ст/ст:12163лв.  

клуба е на първи етаж на десет етажен  жилищен 

блок,състоящ се от:стълбище,фоае   

Навес и 

ханг.комбаини
земя: площ 1374 кв.м

Овчарник земя: площ 1178 кв.м

Склад ГСМ-бензин земя: площ 1050 кв.м

Краварник-родилно земя: площ 4855 кв.м

Асфалт. площадка земя: площ 1013 кв.м

Асфалт. площадка земя: площ 572 кв.м

ул.

"Македония"  

/ъгъла с 

ул."П.Каравелов"                             

9

КЛУБ: ЗП-77 кв.м5.2338% идеални части от общите 

части и правата на 

строеж,констр.:масивна,год.стр.:1963г.,ст/ст:7327лв.  

разположен в партера на 4МЖБС,състоящ се  от: 

коридор,зала,склад,сервизни помещения.

Варница земя: площ 4295 кв.м

Сар.р-ца земя: площ 220 кв.м

ул. "Ропотамо" 15 земя: площ 390 кв.м,ст/ст:2691лв.

ул.

"Сан 

Стефано"/ъгъла с 

ул."8-ми Ноември"/

22

КЛУБ: ЗП-160 

кв.мконстр.:масивна,год.стр.:1965г.,ст/ст:13386лв.  

разположен в партера на 3МЖБС,състоящ се  

от:фоайе;две стаи;коридор;WC и зала;

ул. "Цар Освободител" 57
земя: площ 200 кв.м,ст/ст:1284лв.  /+ 14 кв.м. за 

пристройка/;

ж.к.  Блок 30 земя:   бл.30 - ЗП: 630кв.м.:ст/ст:6300лв.

земя: площ 9487 кв.м,ст/ст:23717лв.



ул.

"Хаджи Димитър" 

(ъгъла на 

ул."Струма")

3

КЛУБ: ЗП-210 кв.м6% идеални части от общите 

части и правата на 

строеж,констр.:монолитна,год.стр.:1984г.,ст/ст:1703

2лв.  разположен в партера на на шест етажен ЖБ  

състоящ се от:основна зала,две стаи-  

канцеларии,склад,санит.възли с предверие   

ж.к.
"Владислав 

Варненчик"
26 7 37

апартамент:   1.Ап.№37,ет.7,бл.26: ЗП-

92.47кв.м.,констр.:ЕК,год.стр.1979г.,2.1838% 

идеални части от общите части и право на строеж   / 

квадратурата е с 40% от балконите/  изба №11 - 

2.73кв.м.

ул. "Топола" земя: площ 1870 кв.м,ст/ст:28050лв.

ул.  "Секвоя"
земя:   квартал 20 по РП е със площ - 

6776кв.м.:ст/ст:64400лв.

 к.к. "Чайка"

ПОЧ.БАЗА-ОБЛ.У-ТЕЛземя:   земя ДГФ - 

14000кв.м./отдел 153"11"/    сгради:   1.Бунгала - 

4бр.,всяко: ЗП-39кв.м.,констр.:сглобяеми на 

плоча,год.стр.1984г.   състоящи се 

от:антре,спалня,кухня-столова   баня-

тоалет,построени в/у бетонов фундам.  2.Бунгала - 

4бр.,всяко: ЗП-81.80кв.м. 3.Подстанция ЗП-

ул.
"Светослав 

Обретенов"
21 земя: площ 1474 кв.м,ст/ст:11200лв.

ул. "Карамфил" 14
земя:   по скица ЗП на бл.14 - 

1034.25кв.м.:ст/ст:9830лв.

ул. "Новгород" 55 земя: площ 240 кв.м,ст/ст:2500лв.

ул. "Д-р Пискюлиев" 30 земя: площ 780 кв.м,ст/ст:15600лв.

ж.к. "Младост" 152 земя:   площ на бл.152 - 494кв.м.:

Склад за 

селск.стоки
земя: площ 2952 кв.м

Склад за вещи земя: площ 644 кв.м



Автомивка земя: площ 796 кв.м

Работилница и 

склад
земя: площ 1752 кв.м

Кантар земя: площ 735 кв.м

Склад за зърно земя: площ 8301 кв.м

 XVIIIсклад хранил. земя: площ 7655 кв.м

Битовка земя: площ 408 кв.м

ул. "Карамфил" 16 земя:   застроена площ на бл.16 - 1034 кв.м.

ж.к. " Възраждане" 54 земя:   площа на жил.блок №54 с 8 входа- 1596кв.м.

земя: площ 645 кв.м.

ж.к.
"Владислав 

Варненчик"
320 земя:   площ на бл.320 - 1174 кв.м.

ж.к. "Възраждане" 64 земя:   площ на бл.64 - 583 кв.м.

Обект"Зеленч.град

ина"
земя: площ 2610 кв.м

ул. "Георги Живков" 44 дворно място: площ 2032 кв.м.

дворно място: площ 1095 кв.м.

ул. "Струга" 56а дворно място: площ 105 кв.м.

ЮПЗ - земя: площ 100 дка.

ул. "Младежка" бл.3 Д 2 5

апартамент:   1.Ап.№ 5,етаж 2,вх."Д",бл.3: ЗП-

71.34кв.м.,констр.:EПЖБ,2.6001% идеални части от 

общите части и право на строеж,състоящ се от:три 

стаи,кухня,кухненски  бокс,баня-

тоалет,дрешник,входно антре и  избено помещение 



ж.к.
"Владислав 

Варненчик"                    
бл.32 1 9 44

апартамент:   1.Ап.№ 44,етаж 9,вх.1,бл.32: ЗП-

56.25кв.м.,констр.:EПЖБ,1.4085% идеални части от 

общите части и право на строеж, състоящ се 

от:стая,кухня,серв.помещения и  и един балкон.  

избено помещение №44 с площ - 2 кв.м.

ул. "Черно море" 23 дворно място: площ 1030 кв.м.

ж.к. "Бриз"-Паметник 

Обект:   "Паметник на съветската армия":  1.Тяло 

"А": ЗП-890кв.м.,констр.:ст.бетон,год.стр.1980г.   - 

тяло "А" на кота 109.32 са разположени:  складови 

помещения,канцеларии,сервизни  

помещения,обслужващ коридор,кухо про-сво.  - тяло 

ул.
"Братя 

Миладинови"
3

Дворно място:   1/4 идеална част от дворно 

място/цялото  от 289 кв.м./:ст/ст:1456лв.    сграда:   

Вътрешна средна част от едноетажна сграда  на 

сутерен и тавански етаж: ЗП-

33.18кв.м.,констр.:монолитна,год.стр.1948г.,ст/ст:26

42лв.  1/2 ид.част от общите части на сградата и 

тоалет извън сградата за общо ползване. - Първи 

етаж: стая 15,96 кв.м., кухня 9,16 кв.м.

ул. "Атанас Монев" 7

дворно място:   173 кв.м.ид.части/сто седемдесет и 

три/  цялото от 663 кв.м./шестотин шестдесет и  

три/на стойност 1400лв./хиляда и четири-  

стотин/,представляващо имот пл.№636-урег.  

ул.
"Стефан 

Стамболов"
24 А 1 2

апартамент:   Апартамент № 2/две/,вход"А",етаж 

1/първи/  със застроена площ - 48.02кв.м./четириде-  

сет и осем цяло и два/кв.м. , ведно с  2.2055% 

ид.части/две цяло две хиляди и  петдесет и 

пет/идеални части от общите  части и правото на 

строеж върху държавна земя. Прилежащо избено 

дворно място: площ 640 кв.м   /шестотин и 

четиридесет/на стойност-1300лв  /хиляда и 

триста/,представляващо парцел  I-215/първи-двеста 

ул. "Ростов" 11а
дворно място: площ 345 кв.м   /триста четиридесет и 

пет/кв.м.на стойност  2800лв./две хиляди и 



ул. 

"Д-р Басанович"

13

дворно място: площ 1480 кв.м   /хиляда 

четиристотин и осемдесет/кв.м.на  стойност - 

14060лв./четиринадесет хиляди  и шестдесет лева/;

ж.к. "Чайка" 98Б

дворно място: площ 1980 кв.м   /хиляда деветстотин 

и осемдесет/кв.м.на  стойност-34155лв./тридесет и 

четири хиляди  сто петдесет и пет/лв.  

СГРАДА:Вила"Чайка-2"-двуетажна сграда на  

тавански етаж:ЗП-129.45кв.м./сто двадесет  и девет 

ул.

М/у 

"Младежка","Топол

а" и "Елин Пелин" 

дворно място: площ 2870 кв.м   /две хиляди 

осемстотин и седемдесет/кв.м.  кв.27/двадесет и 

седми/по плана на  16/шестнадесети/подрайон.

ул.
"Александър 

Дякович"
24

Дворно място:   1/2 ид.част/една втора/дворно място 

цялото  от 399 кв.м./триста деветдесет и девет/на  

стойност- 2594лв./две хиляди петстотин де-  

ветдесет и четири/,представляващо имот пл.  

№717/седемстотин и седемнадесет/,7-ми м.р.  

ул.  "Околчица" 25

дворно място: площ 179 кв.м   /сто седемдесет и 

девет/,представляващо  парцел I/първи/,кв.133/сто 

тридесет и три/  по плана на 7-ми м.р.на града на 

стойност-  1862лв./хиляда осемстотин шестдесет и 

ул. 
"Капитан Петко 

войвода"                
10

Дворно място: площ 171 кв.м   /сто седемдесет и 

един/на стойност-2668лв.  /две хиляди шестотин 

шестдесет и осем/   представляващо имот 

пл.№112/сто и дванаде-  сет/,7-

ми/седми/микрорайон на града.    СГРАДА:   

Едноетажна полумасивна сграда на партер  със 

застр.площ 66,58 кв.м.: партер - вх.антре,2 стаи, 2 

бул. "Приморски" 79

Дворно място: площ 175 кв.м   /сто седемдесет и 

пет/,представляващо  парцел XI-4/единадесет-

четири/,кв.54/пет-  десет и четири/по плана на 8-ми 

м.р.на  града на стойност 2730лв./две хиляди се-  

демстотин и тридесет/лв.  СГРАДА:Масивна 

двуетажна сграда с тавански етаж /вила Феба/ със 

застр. площ 109 кв.м., състояща се от І етаж - 

стълбище, предверие, две стаи, антре, баня с тоалет, 

кухня, балкон и тераса; ІІ етаж-стълбище, 

предверие, три стаи антре, баня с тоалет, кухня и 

ул. 
"Патриарх 

Ефтимий"     
28

дворно място: площ 160 кв.м   /сто и шестдесет/  

представляващо имот пл.№12/дванадесет/   кв. 

564/петстотин шестдесет и четири/.   СГРАДА:   

Масивна сграда със ЗП 65,73 кв.м.

бул. "Княз Борис I" 109 6 23

апартамент:   1.Апартамент №23/двадесет и 

три/,находящ  се в жилищна сграда в 

гр.Варна,бул."Княз  Борис I"№109/сто и 

девет/,ет.6/шест/,със  застрена площ-87.58 



ул. "Козлодуй" 27-29

апартамент:   1.Апартамент № 32/тридесет и две/по 

архитектурен проект е обозначен"Б",находящ се  в 

партера на сграда в гр.Варна,ул."Козлодуй"№27-

29/двадесет и седем-двадесет и  девет/,със застроена 

площ-69.95кв.м./шестдесет и девет цяло, деветдесет 

ул. "Никулицел" бл.1

апартамент:   1.Апартамент № 46 /четиридесет и 

шест/, вх."Б"  ет.VII /седми/,със застроена площ-

99.18кв.м  /деветдесет и девет цяло и осемнадесет/   

състоящ се от:вх.антре,две спални,хол   кухня-

столова,баня,тоалет,килер и два  балкона,с 

Дворно място: площ 620 кв.м   /шестотин и 

двадесет/,представляващо  парцел I-437/първи-

четиристотин тридесет и  седем/,кв.27/двадесет и 

седем/по плана на  16-ти/шестнадесети/-север 

подрайон на  града,на стойност-5890лв./пет хиляди  

ул. "Студентска" 12 А 3 15

апартамент:   Апартамент №15 

/петнадесет/,находящ се в  гр.Варна 

,ул."Студентска",блок12 /двана-  

десет/,вх.А,ет.3/три/в жилищна сграда -  

ЖСК"Опера",23/двадесет и трети/м.р.по пла-  на на 

ул. "Студентска" 12 А 3 14

апартамент:   Апартамент 

№14/четиринадесет/,находящ се в  

гр.Варна,ул."Студентска"блок12/дванадесет/  

вх.А,ет.3/три/,в жилищна сграда-ЖСК"Опера"  23-

ти м.р./двадесет и трети/по плана на  града,със 

ул.
"Академик 

Корчатов"
1

дворно място: площ 8450 кв.м   /осем хиляди 

четиристотин и петдесет/   представляващо имот 

пл.№288/двеста осемде-  сет и осем/по плана на 

ЗПЗ,на стойност-  80275лв./осемдесет хиляди двеста 

Летовище 

"Романтика" 

Земя-ДГФ-166дка:   /представляваща имот №000451 

от землището  на с.Близнаци/.    

Летовище"Романтика":   1.Бунгало 

панелно"двуетажно"№501 и 502;  №503 и 504;№505 

и 506;№507 и 508; №509 и  510; №511 и 512; №513 

ж.к. "Чайка"

дворно място:   1340 кв.м.ид.части/хиляда триста 

четиридесет/ цялото от 1540кв.м./хиляда петстотин  

и четиридесет/,представляващо имот пл.  №2638/две 

хиляди,шестотин тридесет и осем/  на част от плана 

на ж.к."Чайка",19-ти/де-  ветнадесети/подрайон на 

дворно място: площ 3320 кв.м   /три хиляди триста и 

двадесет/, предста-  вляващо парцел /урегулиран 

имот/V/пети    кв.81/осемдесет и едно/ по плана на 

В.дол   на стойност-6640лв./шест хиляди шестстотин  



дворно място: площ 1100 кв.м   /хиляда и сто/,на 

стойност-2750лв./две хил  яди седемстотин и 

петдесет/,представляващо  

парц.IV/четвърти/,кв.89/осемдесет и девет/    сгради:   

1.Масивна двуетажна сграда със застроена  площ-

ж.к. "Чайка"
дворно място:   3449кв.м./три хиляди четиристотин 

четири-  десет и девет/ид.ч.,цялото от 4000кв.м.  

бул. "Царевец" 11 В 2 66

апартамент:   Апартамент №66/шестдесет и шест/ 

находящ  се в гр.Варна, ул."Царевец" бл.№11 /едина-  

десет/ вх.В, етаж II/втори/ , състоящ се  от две стаи, 

кухня-трапеэария, тоалет,баня  дрешник и входно 

антре със застроена площ  67.94 кв.м., с прилежащо 

избено помещение №66 с площ 2,86 кв.м. заедно с 

1,1733 % ид.ч. от общите части и правото на строеж

база за отдих: земя с площ 5617 кв.м. И сграда 

застроена площ 219 кв.м., състояща се от : приземен 

етаж-зала, 1етаж- зала, две стаи, килер, сервизно 

помещение, коридор, две тераси; 2 ет.- апартамент 3 

стаи, коридор и сервизно помещение; пет стаи, 

коридор, 4 сервизни помещения, килер и две тераси; 

3 етаж-три стаи, два килера, коридори, две сервизни 

ул. "Одрин" 24

Дворно място с площ 2378 кв.м. И сгради: първи 

етаж от 2МЖС със застроена площ 54,78 кв.м., 

състоящ се от: 2 стаи и кухня, 1/2 ид.ч. От общите 

части, 1/2 ид.ч от покрит вход за изба със ЗП 2,16 

кв.м., изба с площ 20,85 кв.м., 1/2 ид.ч. От складови 

помещения с тоалет, в дъното на двора с обща ЗП 

ул. "Дебър" 36

Офис:  офис №1/едно/на първи етаж над паркинг в  

жилищна сграда,с площ 27/двадесет и седем/  

кв.м.,състоящ се от:работно помещение и  санитарен 

възел, както и 3.1207/три цяло  хиляда двеста и 

седем/% ид.части ,от общите части на сградата и от 

ж.к. "Чайка" 3 Б 5 47

апартамент:   Апартамент №47/четиридесет и 

седем/,със за  строена площ 77.50/седемдесет и 

седем цяло  и петдесет стотни/кв.м., състоящ се от:  

входно антре,две спални,дневна,кухня и  сервизни 

помещения,ведно с прилежащото  избено 

помещение,с площ 2.50кв.м., както и 1,7219 % ид. ч. 

бул. "Сливница" 7;9 2

апартамент:   апартамент №2/две/ -74.77/седемдесет 

и четири цяло и седемдесет и седем стотни/%  

идеални части от апартамента целия от  106.94/сто и 

шест цяло и деветдесет и че-  тири стотни/кв.м.както 

и съответния процент идеални части от общите 

части и правото на строеж, състоящ се от : кухня, 



ул. "Студентска" 5 А 7 63

апартамент:   Апартамент No63/шестдесет и трети/ 

със ЗП-  65.22/шестдесет и пет цяло двадесет и двe  

стотни/кв.м.;констр.:8ет.ЕПЖБ;год.на стр.:  1971г., 

състоящ се от: входно антре, хол   спалня, баня с 

тоалет, кухня и два балкона  Изба No52/петдесет и 

две, с площ 2, 46 кв.м. и 1,3414% ид.ч. от общите 

ул. "Наум" 45-в
земя:   неурегулиран поземлен имот пл.№17/седемна-  

десет/,с площ 110/сто и десет/кв.м.,на  стойност 

дворно място:   урегулиран поземлен имот /парцел/ 

XIII  /тринадесети/с площ 330/триста и тридесе-  

ти/кв.м.

дворно място:   урегулиран поземлен имот/парцел/ 

XXXI  /тридесет и първи/ с площ 340/триста и  

дворно място:   урегулиран поземлен имот /парцел/ 

XXXII  /тридесет и втори/, с площ 360 /триста и  

дворно място:   урегулиран поземлен имот /парцел/ 

XXXIII  /тридесет и трети/, с площ 360/триста и  

дворно място:   урегулиран поземлен имот /парцел / 

XXXIV  /тридесет и четвърти/, с площ 400/четири-  

дворно място:   урегулиран поземлен имот /парцел/ 

XXXV  /тридесет и пети/, с площ 360/триста и  

дворно място:   урегулиран поземлен имот /парцел/ 

XXXVI  /тридесет и шести/, с площ 360/триста и  

дворно място:   урегулиран поземлен имот /парцел/ 

XXXVII  /тридесет и седми/ с площ 350/триста и  

дворно място:   урегулиран поземлен имот 

/парцел/XXXVIII  /тридесет  и осми/с площ 

бул. "Приморски" 135

сгради:   Масивна триетажна сграда:ЗП-202/двеста и  

два/кв.м.,години на строеж:1923г.,ст/ст  на 

сградата:33620/тридесет и три хиляди  шестотин и 

двадесет/лева,състояща се от:  -сутерен:складови 

помещения  -първи 

земя:   поземлен имот с пл. No588 /петстотин  

осемдесет и осми/ с площ 2928/две хиляди  

ж.к. "Младост" 104 3 1 2

апартамент:   апартамент No2 /втори/ със застроена 

площ  87.06/осемдесет и седем цяло и шест стотни  

/кв.м.,състоящ се от:вх.антре, две спални   хол, 

кухня, тоалет, дрешник, баня и два  балкона, както и 

0.5863 /нула цяло пет   осем, шест,три/ % ид.части 

ж.к. "Младост" 104 9 4 11

апартамент:   апартамент No11/единадесети/ със 

застроена  площ 73.43 /седемдесет и три цяло и чети-  

ридесет и три стотни/кв.м., състоящ се от:  вх.антре, 

две спални, хол, кухня, тоалет   дрешник, баня и 

балкон, както и 0.6347  /нула цяло шест,три,четири, 



земя:   поземлен имот №1340/хиляда триста и чети-  

ридесет/, площ 1480/хиляда четиристотин и 

осемдесет/  кв.м.,на стойност 11133/единадесет 

земя:   поземлен имот №1334/хиляда триста 

тридесет  и четири/,с площ 649/шестстотин 

четириде-  сет и девет/кв.м.,на стойност 4900/четири  

земя:   урегулиран поземлен имот/парцел/ V-141/пе-  

ти-сто четиридесет и едно/,с площ 2648  /две хиляди 

шестстотин четиридесет и осем/  кв.м.,на 

стойност:30800/тридесет хиляди  и осемстотин/лв.

земя:   урегулиран поземлен имот /парцел/ II-112  

/втори-сто и дванадесет/ с площ 3940 /три хиляди 

деветстотин и четирдесет/кв.м.   на стойност 49640 

/четирдесет и девет хиляди шестотин и 

земя:   урегулиран поземлен имот /парцел/VIII-9520  

/осми-девет хиляди петстотин и двадесет/  с площ  

3270 /три хиляди двеста и седем-  десет/кв.м., на 

стойност 38030 /тридесет  и осем хиляди и 

ул.
"Цар Иван 

Шишман"
5

земя:   1/3 /една трета/ идеална част  от поземлен  

имот No5 /пет/ целият с площ  от 307  /триста и 

седем/кв.м и стойност  1996  /хиляда деветстотин 

деветдесет и шест/лева  Сграда: Втори / 

надпартерен / етаж от три-  етажна масивна 

жилищна сграда и избено помещение, находящо се в 

партерния етаж  разположено под кухнята на втори 

земя:   неурегулиран поземлен имот пл.№85/осемде-  

сет и пет/, с площ 922/деветстотин дваде-  сет и 

два/кв.м.,на стойност:8760/осем хи-  ляди 

земя:   урегулиран поземлен имот 862/осемстотин  

шестдесет и две/,с площ 345.60/триста че-  

тиридесет и пет цяло и шестдесет стотни/  кв.м.,на 

стойност 2800/две хиляди и осем-  стотин/лв.

земя:   имот пл.№1283/хиляда двеста осемдесет и  

три/,с площ 650/шестстотин и петдесет/кв.м  на 

стойност 4900/четири хиляди и деветсто-  тин/лв.

Обект:   СПОРТЕН КОМПЛЕКС-ФУТБОЛНО 

ИГРИЩЕ:  -Земя:Урегулиран поземлен имот 

/парцел/ I  /първи/с площ 8650/осем хиляди 

шестстотин  и петдесет/кв.м и стойност 

Обект:   СПОРТЕН КОМПЛЕКС:  -Земя:Урегулиран 

поземлен имот /парцел/  I/първи/ с площ 8837 /осем 

хиляди осемсто-  тин тридесет и седе/кв.м и 

стойност 13256  /тринадесет хиляди двеста петдесет 



земя:   урегулиран поземлен имот /парцел /VI /шес-  

ти/ с площ 378.30 /триста седемдесет и  осем цяло и 

тридесет стотни/кв.м  на  стойност 757/седемстотин 

земя:   Урегулиран поземлен имот /парцел/I /първи/  

с площ 165/сто шестдесет и пет/кв.м и  стойност 

248/двеста четиридесет и осем/лв.

земя:   Урегулиран поземлен имот /парцел/II/втори/  

с площ 380/триста и осемдесет/кв.м  и  стойност 570 

/петстотин и седемдесет/лева.  Сграда:  Едноетажна 

монолитна сграда със застроена  площ 66,50 

/шестдесет и шест цяло и пет-  десет стотни/кв.м на 

земя:   Урегулиран поземлен имот /парцел/ II-224  с 

площ  5031кв.м.Сгради:  Едноетажна полумасивна 

сграда със застроена площ 60кв.м.

земя:   Поземлен имот пл.No16 /шестнадесети /  с 

площ 1311 /хиляда триста и единадесет/  кв.м и 

стойност 17043 /седемнадесет хиляди  четиридесет и 

ул. "Лайош Кошут" 3

сгради:   -Едноетажна масивна сграда със застроена  

площ 30 /тридесет/ кв.м., състояща се от:  две стаи; 

год.стр.:1956г.;стойност 1055  /хиляда петдесет и 

пет/лева.  -Към сградата е пристроено антре със за-  

строена площ 3/три/кв.м.;год.стр.:1974г.;  конст

ул. "Прилеп" 66

земя:   урегулиран поземлен имот IV-360/четвърти-  

триста и шестдесет/-за бензиностанция,с  площ 

2430/две хиляди четиристотин и триде-  сет/кв.м., на 

стойност:23100/двадесет и  три хиляди и сто/лв.

сграда:   двуетажна масивна сграда със разгъната 

застроена  площ 173/сто седемдесет и 

три/кв.м.,год.на  на строеж 1936г.,на 

стойност:6300/шест хи-  ляди и триста/лв.



земя:   урегулиран поземлен имот I/първи/-"Главно  

управление на пътищата-производствена  сграда с 

общежитие"с площ 8058/осем хиляди  и петдесет и 

осем/кв.м.,на стойност 104754  /сто и четири хиляди 

седемстотин петдесет  и четири/лв.

ул. "Плиска" 13

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ:   /магазин/,находящ се на 

първи етаж в пет  ет.жилищна сграда,застр.площ 

83.47кв.м.  състоящ се от едно помещение,склад и 

санитарен възел,ведно с 7.7856 % ид.ч. от общите 

части и правото на строеж, както и 14.56 кв.м. ид.ч 

ул.
"Девня" ъгъла с ул. 

"Г.Пиячевич"

земя:   Поземлен имот пл.No4 /четири/с площ 659  

/шестстотин петдесет и девет/кв.м., на  стойност 

6260 /шест хиляди двеста и шестдесет/лева.  Сгради:  

1.Автотехнически център със застроена площ  

161.30 /сто шестдесет и едно цяло и тридесет стотни 

/кв.м. състоящ от: 4халета , работилница, 2 склада, 

битовка, баня, тоалет и умивалня. 2. Работилница 

със з.п. 91.1 кв.м., състояща се от 1 хале. 3. 

ул. "Солун" 14 2

Офис:   офис №3/три/със застроена площ 

83/осемдесет и три/кв.м.,състоящ се:четири работни  

помещения/канцеларии/,кухня-бокс,килер   

тоалет,баня,входно антре,коридор и две 

тераси,ведно с принадлежащо избено помещение  

№4/четири/с площ 6.56кв.м., както и 8,4592% ид.ч. 

от общите части и правото на строеж; 13 кв.м. ид.ч 



земя:   поземлен имот пл.№76/седемдесет и шест/с  

площ 2840/две хиляди осемстотин и четири-  

десет/,кв.м.,на стойност:36920/тридесет и  шест 

хиляди деветстотин и двадесет/лв.

земя:   поземлен имот пл.№83/осемдесет и три/   с 

площ 917/деветстотин и седемнадесет/  кв.м.,на 

стойност:11921/единадесет хиляди  деветстотин 

двадест и един/лв.

земя:   поземлен имот пл.№84/осемдесет и четири/  с 

площ 2797/две хиляди седемстотин девет-  десет и 

седем/кв.м.;стойност:36361/триде-  сет и шест 

хиляди триста шестдесет и един/  лв.

земя:   63 /шестдесет и три/кв.м. идеални части от  

урегулиран поземлен имот ХI-2 /единадесет-  две/- 

/площ извън границите на поземлен  имот пл.№ 

2/две/, целият с площ 1105/хиляда сто и пет/кв.м.  

Стойност на земята: 725/седемстотин  двадесет и 

пет/ лв

земя:   159/сто петдесет и девет/кв.м. ид.части  от 

урегулиран поземлен имот Х-3/десет-три/  - /площ 

извън границите на поземлен имот  пл.№ 3/три/, 

целият с площ 1385/хиляда  триста осемдесет и 

пет/кв.м.  

земя:   79/седемдесет и девет/кв.м. идеални части  от 

урегулиран поземлен имот VIII-5/осми-  пет/-/площ 

извън границите на поземлен  имот пл.№ 5/пет/, 

целият с площ 1358  /хиляда триста петдесет и 

осем/кв.м.  Стойност на земята: 910/деветстотин и  

десет/ лв



земя:   Урегулиран поземлен имот II-144/втори-сто  

четиридесет и четири/ с площ 1988/хиляда  

деветстотин осемдесет и осем/ кв.м./отре-  ден за 

озеленяване и инженерни съоръжения/  Стойност на 

земята: 22860/двадесет и две  хиляди осемстотин и 

земя:   94/деветдесет и четири/ кв.м. идеални  части 

от урегулиран поземлен имот IХ-4  /девети-четири/-

/площ извън границите на  поземлен имот пл.№ 

4/четири/, целият с  площ 871/осемстотин 

седемдесет и един/кв.  м. Стойност на земята: 

1080лв



ул. "Горна студена" 52

дворно място:   Имот планоснимачен № 130/сто и 

тридесет/  с площ 177,44/сто седемдесет и седем 

цяло  четиридесет и четири стотни/кв.м., на  

стойност: 1470/хиляда четиристотин и  седемдесет/ 

лева.

земя:   поземлен имотс  площ 954/деветстотин 

петдесет и четири/кв.  м., 

земя:   поземлен имот пл.№86/осемдесет и шест/,с  

площ 1536/хиляда петстотин тридесет и  

шест/кв.м.,на стойност:19968/деветнадесет  хиляди 

деветстотин шестдесет и осем/лв.

земя:   поземлен имот пл.№87/осемдесет и седем/,с  

площ 2193/две хиляди сто деветдесет и три/  

кв.м.,на стойност:28509/двадесет и осем  хиляди 

земя:   поземлен имот пл.№88/осемдесет и осем/,с  

площ 2490/две хиляди четиристотин и девет-  

десет/кв.м., на стойност:32370/тридесет и  две 

земя:   поземлен имот пл.№89/осемдесет и девет/,с  

площ 1739/хиляда седемстотин тридесет и  

девет/кв.м.,на стойност:22607/двадесет и  две 

земя:   поземлен имот пл.№90/деветдесет/,с площ  

881/осемстотин осемдесет и един/кв.м.,на  

стойност:11453/единадесет хиляди четири-  стотин 

петдесет и три/лв.

земя:   поземлен имот пл.№91/деветдесет и едно/,с  

площ 2521/две хиляди петстотин двадесет и  

един/кв.м.,на стойност:32773/тридесет и  две хиляди 

седемстотин седемдесет и три/лв



земя:   поземлен имот №93/деветдесет и три/,с площ  

1122/хиляда сто двадесет и два/кв.м.,на  

стойност:14586/четиринадесет хиляди пет-  стотин 

осемдесет и шест/лв.

земя:   поземлен имот пл.№97/деветдесет и седем/,с  

площ 679/шестстотин седемдесет и девет/кв.  м.,на 

стойност:8827/осем хиляди осемстотин  двадесет и 

ул. "Д-р Л.Заменхов" 21

земя:   поземлен имот пл.№343/триста четиридесет и  

три/,с площ 442/четиристотин четиридесет и  

два/кв.м.,на стойност:5746/пет хиляди се-  

демстотин четиридесет и шест/лв.    двуетажна 

сграда::   -I/първи/ етаж със застроена площ 151.20 

кв.м, състоящ се от: вестибюл, 3 стаи, 2 сервизни 

помещения с коридор, 2 етаж: със з.п. 158,90 кв.м., 

земя:   Поземлен имот № 2113/две хиляди сто и  

тринадесет/ по плана на местност "Мана-  стирски 

рид" с площ 2140/две хиляди сто  и 

четиридесет/кв.м.  Стойност на земята: 6400/шест 

хиляди и  четиристотин/лева.

ул. "Чонгора" 63

земя:   Урегулиран поземлен имот № VII/седми/ с  

площ 2470,67/две хиляди четиристотин и  

седемдесет цяло шестдесет и седем стотни/  кв.м., на 

стойност: 23718,43/двадесет и  три хиляди 

седемстотин и осемнадесет цяло  четиридесет и три 

стотни/лева.

земя:   поземлен имот пл.№80/осемдесет/, с площ  

2812/две хиляди осемстотин и дванадесет/  кв.м.,на 

стойност:36556/тридесет и шест  хиляди петстотин 

петдесет и шест/лв.

земя:   поземлен имот пл.№82/осемдесет и две/,с  

площ 870/осемстотин и седемдесет/кв.м.,на  

стойност:11310/единадесет хиляди триста и  

земя:   поземлен имот пл.№79/седемдесет и девет/   

с площ 1028/хиляда и двадесет и осем/кв.м.  на 

стойност:13364/тринадесет хиляди триста  

шестдесет и четири/лв.

земя:   поземлен имот пл.№81/осемдесет и едно/с  

площ 2360/две хиляди триста и шестдесет/  кв.м.,на 

стойност:30700/тридесет хиляди и  седемстотин/лв.



земя:   поземлен имот пл.№94/деветдесет и четири/   

с площ 1379/хиляда триста седемдесет и де-  

вет/кв.м.,на стойност:17930/седемнадесет  хиляди 

деветстотин и тридесет/лв.

земя:   поземлен имот пл.№95/деветдесет и пет/с  

площ 1190/хиляда сто и деветдесет/кв.м.,на  

стойност:15500/петнадесет хиляди и петсто-  тин/лв.

земя:   Поземлен имот пл.№ 487/четиристотин осем-  

десет и седем/ с площ 1310/хиляда триста и  

десет/кв.м.  

земя:   Поземлен имот пл.№ 5341/пет хиляди триста  

четиридесет и едно/ с площ 112/сто и два-  

надесет/кв.м., на стойност 1090/хиляда и  

деветдесет/лева.

земя:   500/петстотин/кв.м. идеални части от имот  

№508/петстотин и осем/,целия с площ 2100  /две 

хиляди и сто/кв.м., на стойност:3000  /три 

хиляди/лв.

ул. "Густав Вайганд" 8А

земя:   120/сто и двадесет/кв.м. идеални част  от 

урегулиран поземлен имот № ХII-1,2,16  

/дванадесети-едно,две,шестнадесет/,идентичен с 

поземлен имот 1,2,16, целият с площ  от 

500/петстотин/кв.м., на стойност: 1100  /хиляда и 

сто/лева.

ул. "Дондуков" 3

земя:   79/седемдесет и девет/кв.м. идеални части  от 

поземлен имот пл.№ 3/три/, целият с  площ 

579/петстотин седемдесет и девет/кв.  м., на 

стойност: 1335/хиляда триста три-  десет и пет/лева.



земя:   Поземлен имот № 13845/тринадесет хиляди  

осемстотин четиридесет и пет/ с площ  288/двеста 

осемдесет и осем/кв.м. по  кадастралния план на 

м."Старите лозя"  /м."Долна Трака"/ гр.Варна.  

Стойност на земята: 864/осемстотин шест-  десет и 

земя:   Поземлен имот № 13846/тринадесет хиляди  

осемстотин четиридесет и шест/ с площ  

698/шестстотин деветдесет и осем/кв.м.  по 

кадастралния план на м."Старите лозя"  /м."Долна 

Трака"/ гр.Варна.  Стойност на земята: 2094/две 

земя:   имот №144/сто четиридесет и четири/,с площ  

32462/тридесет и две хиляди четиристотин  

шестдесет и два/кв.м.,на стойност:194770  /сто 

деветдесет и четири хиляди седемсто-  тин и 

земя:   имот №145/сто четиридесет и пет/,с площ  

6069/шест хиляди и шестдесет и девет/кв.м.  на 

стойност:36400/тридесет и шест хиляди и  

земя:   имот №146/сто четиридесет и шест/,с площ  

8286/осем хиляди двеста осемдесет и шест/  кв.м.,на 

стойност:49700/четиридесет и де-  вет хиляди и 

земя:   имот №149/сто четиридесет и девет/,с площ  

3241/три хиляди двеста четиридесет и един/  кв.м., 

на стойност:19400/деветнадесет хи-  ляди и 

земя:   имот №162/сто шестдесет и две/,с площ  

20074/двадесет хиляди и седемдесет и чети-  

ри/кв.м.,на стойност:120440/сто и двадесет  хиляди и 

земя:   имот №163/сто шестдесет и три/,с площ  

17089/седемнадесет хиляди и осемдесет и  

девет/кв.м.,на стойност:102530/сто и две  хиляди 

земя:   Поземлен имот №726/седемстотин двадесет и  

шест/ по кадастралния план на м."Пчелина" с площ 

799/седемстотин деветдесет и девет/  кв.м. Стойност 

на земята: 2180/две хиляди  сто и осемдесет/лева.

сграда:   Поземлен имот - сграда пл.№549/петстотин  

четиридесет и девет/, със застроена площ  

80/осемдесет/ кв.м.; едноетажна; конструк-  

ция:метална; год.на строеж:1978г.; на  

ж.к. "Младост" 153 1 6 52

апартамент:   апартамент №52/петдесет и две/със 

застрое-  на площ 39.75/тридесет и девет цяло и 

седемдесет и пет стотни/ кв.м.,състоящ се от:  

входно антре,хол,спалня,кухненски бокс,баня-

тоалет,балкон, както и 1.2626/едно цяло  две хиляди 

КП 
земя:   поземлен имот 121/сто двадесет и едно/,с  

площ 79/седемдесет и девет/кв.м.



ул.  "Струга" 46
земя:   имот пл.№299/двеста деветдесет и девет/,с  

площ 80/осемдесет/кв.м.

ул. "Мара Гидик" 13

земя:   Парцел V-1281,общ./пети-хиляда двеста  

осемдесет и едно/с площ 183/сто осемдесет  и 

три/кв.м. сграда:   едноетажна полумасивна 

жилищна сграда със  застроена площ от 

земя:   230/двеста и тридесет/кв.м.идеални части  от 

урегулиран поземлен имот ХI-325/едина-  десети-

триста двадесет и пет/, целият с  площ от 350/триста 

и петдесет/кв.м.

земя:   имот №1704/хиляда седемстотин и четири/,с  

площ 650/шестстотин и петдесет/кв.м..

ул.
"Драгоман" 

"Шкорпил"
35/   15

земя:   45/четиридесет и пет/ % идеални части от  

урегулиран поземлен имот I-11/единадесети/  

идентичен с поземлен имот пл.№166/сто шест  десет 

и шест/, целият с площ от 363/триста  шестдесет и 

три/кв.м.



земя:   Парцел II-120/втори-сто и двадесет/ с  площ 

1100/хиляда и сто/кв.м. по плана на  с.Староселец, 

на стойност: 1100/хиляда и  сто/лв.

ул. "Найчо Цанов" 79

земя:   Имот пл.№199/сто деветдесет и девет/с площ  

376.97/триста седемдесет и шест цяло девет  десет и 

седем стотни/кв.м.

земя:   Поземлен имот 51/петдесет и едно/ по  

кадастрален план на "Вилна зона - Варна"  с площ 

4171/четири хиляди сто седемдесет и  един/кв.м.

земя:   Имот пл.№ 1206/хиляда двеста и шест/ с  

площ 404/четиристотин и четири/кв.м.

земя:   Имот № 075010/нула седем пет нула десет/  с 

площ 5720/пет хиляди седемстотин и два-  

десет/кв.м., находящ се в землището на  с.Близнаци, 

местност "Камчия"

ул. "Петър Енчев" 3

земя:   Урегулиран поземлен имот № ХII-6/дванаде-  

сети-шест/ с площ 315/триста и петнадесет/  кв.м., 

на стойност 4100/четири хиляди и  сто/лева.

ул.
"Георги 

С.Раковски" 
20 -  22  

земя:   Урегулиран поземлен имот № VII-3/седми-  

три/ с площ 500/петстотин/кв.м. по плана  на 

гр.Варна.  Стойност на земята: 6500/шест хиляди и  

петстотин/лв.



земя:   урегулиран поземлен имот VII-3/седми-три/   

идентичет с поземлен имот 405/четиристотин  и 

пет/,с площ 669/шестстотин шестдесет и  девет/кв.м.

земя:   277/двеста седемдесет и седем/кв.м.ид.час-  

ти от поземлен имот пл.№1421/хиляда чети-  

ристотин двадесет и едно/,целия с площ 427  

земя:   поземлен имот №2534/две хиляди петстотин  

тридесет и четири/, с площ 253/двеста пет-  десет и 

земя:   поземлен имот 27/двадесет и седем/,с площ  

738/седемстотин тридесет и осем/кв.м.

земя:   244/двеста четиридесет и четири/кв.м.ид.  

части от урегулиран поземлен имот II-65  /втори-

шестдесет и пет/,целия с площ 485  /четиристотин 

осемдесет и пет/кв.м.,на  стойност:2806/две хиляди 

ул. "Студентска" 5 А 2 18

апартамент:   Апартамент №18/осемнадесети/,със 

застроена  площ 65.22/шестдесет и пет цяло и 

двадесет  и две стотни/кв.м.,състоящ се от: входно  

антре,хол,спалня,баня с тоалет,кухня и два  балкона 

ведно с прилежащо избено помещение  

ул. "Поп Богомил " 11

земя:   Имот пл.№ 586/петстотин осемдесет и шест/  

с площ 103/сто и три/кв.м., на стойност:  

1379/хиляда триста седемдесет и девет/лева    

сграда:   паянтова жилищна сграда със застроена 

площ  65/шестдесет и пет/кв.м. на 2/два/етажа:  -

I/първи/ етаж, състоящ от една стая и коридор; ІІ 

ул.
"Софроний 

Врачански"
26

сграда: Първи надпартерен етаж със застроена площ 

74 / седемдесет и четири/кв.м., състоящ се от три 

стаи и коридор, ведно със съответните идеални 

части от общите части на сградата и правото на 

строеж, представляваща двуетажна сграда; год. на 

строеж : 1925 г. констр.; полумасивна. 



земя:   урегулиран поземлен имот "За компресорна  

станция "Галата",идентичен с ПИ 021/нула  двадесет 

и едно/по картата на възстанове-  ната собственост 

на землище Галата,с площ  20599/двадесет хиляди 

петстотин деветдесет  и девет/кв.м.,на 

стойност:144200/с

земя: урегулиран поземлен имот VІ/шести/-спортен 

комплекс, с площ 4560/ четири хиляди петстотин и 

шестдесет/ кв.м., на стойност: 36480/тридесет и 

шест хиляди четиристотин и осемдесет/ лв.

 КП

земя:   поземлен имот 132/сто тридесет и две/,с  

площ 580/петстотин и осемдесет/кв.м.,на  

стойност:7560/седем хиляди петстотин и  

земя:   урегулиран поземлен имот IV-5/четвърти-  

пет/,с площ 100/сто/кв.м.,на стойност:1625  /хиляда 

шестстотин двадесет и пет/лв.

земя:   поземлен имот 134/сто тридесет и четири/   с 

площ 614/шестстотин и четиринадесет/кв.  м.,на 

стойност:7990/седем хиляди деветстотин и 

земя:   поземлен имот №135/сто тридесет и пет/,с  

площ 1713/хиляда седемстотин и тринадесет/  кв.м. 

на стойност:22270/двадесет и две хи-  ляди двеста и 

земя:   поземлен имот №138/сто тридесет и осем/,с  

площ  1742/хиляда седемстотин четиридесет  и 

два/кв.м.,на стойност:22650/двадесет и  две хиляди 

шестстотин и петдесет/лв.

земя:   поземлен имот №139/сто тридесет и девет/   с 

площ 1929/хиляда деветстотин двадесет и  

девет/кв.м.,на стойност:25080/двадесет и  пет 

ул. "Македония" 10

земя:   51/петдесет и един/ % идеални части от  

урегулиран поземлен имот VIII-25/осми-  двадесет и 

пет/, целият с площ 380/триста  и осемдесет/кв.м., 

на стойност:2700/две  хиляди и седемстотин/лева.

земя:   поземлен имот 140/сто и четиридесет/,с  

площ 1581/хиляда петстотин осемдесет и  

един/кв.м.,на стойност:20553/двадесет хи-  ляди 



земя:   поземлен имот 141/сто четиридесет и едно/   

с площ 766/седемстотин шестдесет и шест/  кв.м., на 

стойност:9960/девет хиляди де-  ветстотин и 

земя:   поземлен имот 136/сто тридесет и шест/,с  

площ 2077/две хиляди и седемдесет и седем/  

кв.м.,на стойност:27000/двадесет и седем  

земя:   поземлен имот 137/сто тридесет и седем/,с  

площ 3548/три хиляди петстотин четиридесет  и 

осем/кв.м.,на стойност:46124/четиридесет  и шест 

хиляди сто двадесет и четири/лв.

земя:   поземлен имот 142/сто четиридесет и две/,с  

площ 1067/хиляда и шестдесет и седем/кв.м.  на 

стойност:13880/тринадесет хиляди осем-  стотин и 

осемдесет/лв.

земя:   поземлен имот 143/сто четиридесет и три/,с  

площ 648/шестстотин четиридесет и осем/кв.  м., на 

стойност:8430/осем хиляди четири-  стотин и 

земя:   поземлен имот 145/сто четиридесет и пет/,с  

площ 2243/две хиляди двеста четиридесет и  

три/кв.м.,на стойност:29160/двадесет и де-  вет 

земя:   поземлен имот 144/сто четиридесет и чети-  

ри/,с площ 764/седемстотин шестдесет и че-  

тири/кв.м.,на стойност:9940/девет хиляди  

земя:   поземлен имот 146/сто четиридесет и шест/   

с площ 769/седемстотин шестдесет и девет/   

кв.м.,на стойност:9997/девет хиляди девет-  стотин 

деветдесет и седем/лв.

земя:   175/сто седемдесет и пет/ кв.м. идеални  

части от поземлен имот 19/деветнадесет/   целият с 

площ 1175/хиляда сто седемдесет  и пет/кв.м., по 

кадастралния план на  Вилна зона "Варна", 

гр.Варна.  Стойност на земята:2343/две хиляди 

ул. "Д-р Л.Заменхов"  38

земя:   поземлен имот №334/триста тридесет и чети-  

ри/,с площ 278/двеста седемдесет и осем/  кв.м.по 

скица,а по договор за замяна  №3272-3/30.09.2003г.-

304/триста и четири/  кв.м.,на 

стойност:91200/деветдесет и една  хиляди и 

двеста/лв    сграда:  масивна сграда със застроена 

площ 264/двеста шестдесет и четири/ кв. м., 

състояща се от: - избен етаж:2/две/ помещения;- 

партерен етаж: 3 /три/ помещения и 3/три/ 

санитарни възела; -І /първи/ етаж: коридор,2/две/ 

помещения 2/два/ санитарни възела; - ІІ/втори/ етаж: 

2 /две/ помещения и санитарен възел; - тавански 



земя:   урегулиран поземлен имот I/първи/-за общ.  

обсл.,с площ 1038/хиляда и тридесет и  осем/кв.м.,на 

стойност:8304/осем хиляди  триста и четири/лв.

земя:   урегулиран поземлен имот IХ/девети/-за  

общ.обсл.,с площ 410/четиристотин и десет/  

кв.м.,на стойност:3280/три хиляди двеста и  

земя:   урегулиран поземлен имот V/пети/-за озеле-  

няване,с площ 1490/хиляда четиристотин и  

деветдесет/кв.м.,на стойност:11920/едина-  десет 

земя:   урегулиран поземлен имот VII/седми/ за  

трафопост,с площ 144/сто четиридесет и че-  

тири/кв.м.,на стойност:2340/две хиляди  триста и 

земя:   Поземлен имот 34/тридесет и четири/ с  площ 

619/шестстотин и деветнадесет/кв.м.  по КП на КК 

"Св.Св.Константин и Елена"  /КК "Дружба"/, 

гр.Варна.  Стойност на земята:4700/четири хиляди и  

земя:   Поземлен имот пл.№ 552/петстотин петдесет  

и две/ с площ 690/шестстотин и деветдесет/  кв.м. по 

плана на гр.Варна.  Стойност на земята:6680/шест 

хиляди шест-  стотин и осемдесет/лв.

ул.
"Георги 

С.Раковски"
21

земя:   104.01/сто и четири цяло и една стотни/  кв.м. 

ид.части от урегулиран поземлен имот III-14/трети-

четиринадесет/, по скица, целият с площ 290/двеста 

и деветдесет/кв.м., на стойност:  1400/хиляда и 

четиристотин/лв.



земя:   281/двеста осемдесет и един/кв.м. идеални  

части от поземлен имот пл.№613/шестстотин  и 

тринадесет/, целият с площ от 751/седем-  стотин 

петдесет и един/кв.м. по плана на  СО "Пчелина", 

гр.Варна.  Стойност на земята:2700/две хиляди и 

102

земя: 611/шестотин и единадесет/ кв.м. ид.части от 

поземлен имот 126/сто двадесет и шест/ целият с 

площ 669/шестотин шестдесет и девет/ кв.м.,    

поКП на 21-ви подрайон гр.Варна. Стойност на 

земята: 2400/две и четиристотин/ лв. Полумасивна 

сграда със З П : 14/четеринадесет/ кв.м.,контср.: 

дървен гредоред; год.на строеж:1975 г. на  стойност: 

387/триста осемдесет и седем/лв.

ж.к.
"Владислав 

Варненчик" 
205 3 2 73

апартамент:   апартамент №73/седемдесет и 

три/кв.м.със  застроена площ 91.42/деветдесет и 

едно цяло и четиридесет и две стотни/кв.м., състоящ 

се от:коридор,кухня,дневна,две спални   баня,тоалет 

и две тераси,заедно с прилежащото избено 

помещение №5/пет/,с площ от 4.14 /четери цяло и 

четеринадесет стотни/ кв.м.,както и 1.2957/едно 

цяло две хиляди деветстотин петдесет и седем 

десетохилядни/ % ид. части от общите части на 

сградата и правото на строеж; конструкция : 

земя:   урегулиран поземлен имот V/пети/ с площ  

820/осемстотин и двадесет/кв.м. по плана  на 

гр.Вълчи дол.  Стойност на земята:2090/две хиляди 

и девет  десет/лв.



Вила "Ривиера" 56а

земя:   поземлен имот 128/сто двадесет и осем/ с  

площ 1680/хиляда шестстотин и осемдесет/  кв.м. по 

КП на Приморски парк, гр.Варна.  Стойност на 

земята:23184/двадесет и три  хиляди сто осемдесет и 

четири/лв.    сграда:   триетажна сграда със 

застроена площ 208 кв.м./двеста и осем/ 

кв.м.,констр.: масивна; год.на стр. преди 1950 г.               

І - /първи етаж/.състоящ се от : четири стаи, 

стълбище и тераса . ІІ - /втори/ етаж състоящ се от : 

три стаи , коридор и стълбище. ІІІ - /трети/ етаж 

състоящ се от: три стаи, килер, коридор и стълбище.     

Приземен  етаж състоящ се от: четири мази, склад, 

коридор,две сервизни помещения. Стойност на 

земя:   урегулиран поземлен имот I/първи/-"за жил.  

комплекс, магазини и гаражи" с площ 5600  /пет 

хиляди и шестстотин/кв.м. по плана  на гр.Варна.  

Стойност на земята:45700/четиридесет и  пет хиляди 

и седемстотин/лв.

ул. "Македония"  48 и 50

земя:   урегулиран поземлен имот III-1/трети-едно/  с 

площ 930/деветстотин и тридесет/кв.м.   по плана на 

трети м.р. гр.Варна.  Стойност на 

земята:12300/дванадесет хиляди  и триста/лв.

ж.к.  "Възраждане" 19 4 1 73

апартамент:   апартамент №73/седемдесет и три/със  

застроена площ 86.12/осемдесет и шест цяло и  

дванадесет стотни/кв.м.,състоящ се от: коридор 

,кухня, дневна ,две спални,баня-тоалет   перално 

помещение,килер,тоалет,заедно с  прилежащото 

избено помещение 24/двадесет ичетири/, с площ от 

6.60 /шест цяло и шестдесет стотни/ кв.м., както и 

0.9234/нула цяло девет хиляди двеста тридесет  и 

четири десетохилядни/ % ид. части от сградата и 

правото на строеж: конструкция: масивна, год на 



ж.к.  "Трошево" 12 В І 10

апартамент:   апартамент №10/десет/със застроена 

площ  77.95/седемдесет и седем цяло и деветдесет  и 

пет стотни/кв.м.,състоящ се от:коридор   

кухня,дневна,две спални,баня,тоалет и две  

тераси,заедно с прилежащото избено помеще-  ние 

№11/единадесет/,с площ 2.16/две цяло и 

шестнадесет стотни/ кв.м., както и 0.8771/нула цяло 

осем хиляди седемстотин седемдесет и една 

десетохилядни/ % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж;      конструкция: 

масивна, год. на строеж:1972 г., етажност: 6 /шест/ 

1.сграда:   236.32/двеста тридесет и шест цяло и 

тридесет и две стотни/кв.м.ид.части застроена  

площ, 1181.17/хиляда сто осемдесет и едно  цяло и 

седемнадесет стотни/кв.м.ид.части  разгъната 

застроена площ от пристрояване  и надстрояване на 

хотел "Корал",цялото със застроена площ 

521/петстотин двадесет и един/ кв.м. и разгъната 

застроена площ 2604/ две хиляди шестотин и 

четири/ кв.м., конструкция: масивна, год на строеж: 

2004 г., на стойност: 140816/сто и четиридесет 

хиляди осемстотин и шестнадесет / лв.                                        

2. открит басейн:191.42 / сто деветдесет и  едно цяло 

и четиридесет и две стотни/ кв.м. ид.ч. от открит 

басейн целия със застроена площ 422/четиристотин 

земя:   поземлен имот пл.№810/осемстотин и десет/  

с площ 446/четиристотин четиридесет и  шест/кв.м. 

по плана на 16 м.р. гр.Варна.  Стойност на земята: 

4300/четири хиляди и  триста/лв.



земя:   поземлен имот пл.№872/осемстотин седем-  

десет и две/ с площ  1474/хиляда  четиристотин  

седемдесет и четири / кв.м. по плана на кв.Виница.  

Стойност на земята:11900/единадесет хиляди и 

деветстотин/ лв.

земя:   урегулиран поземлен имот II/втори/-озеле-  

няване,с площ 1660/хиляда шестстотин и  

шестдесет/кв.м.,на стойност:15770/петнаде-  сет 

хиляди седемстотин и седемдесет/лв.

земя:   урегулиран поземлен имот VIII/осми/-общ.  

обсл.,с площ 830/осемстотин и тридесет/кв.  м.,на 

стойност:7885/седем хиляди осемсто-  тин осемдесет 

бул.
 "Цар Освободител" 

етаж от адм.сграда 
76 г V

част от адм.сграда:   V/пети/етаж от девететажна 

административ-  на сграда със застроена площ 

687/шестсто-  тин осемдесет и седем/кв.м.,включващ 

стаи  с номера от 501/петстотин и едно/до 516  

/петстотин и шестнадесет/включително,както  и 

8.6924/осем цяло шест хиляди деветстотин двадесет 

и четири десетохилядни/ % ид. части от общите 

части на сградата и правото на строеж  върху 

земята, конструкция: МЖБ; год на строеж: 1985 г., 

на стойност:  611300/ шестотин и единадесет хиляди  

и   триста/ лв. 



земя:   4.5/16/четири цяло и пет десети 

шестнадесети/ идеални части от дворното място, 

поземлен имот 1129/хиляда сто двадесет и девет/, 

цялото с площ от 208/двеста и осем/кв.м. по  

кадастрален план, на стойност:776/седемстотин 

седемдесет и шест/лв.

ул. "Кирил и Методий"   137

земя:   урегулиран поземлен имот 1215/хиляда  

двеста и петнадесет/ с площ 238/двеста  тридесет и 

осем/кв.м., на стойност:  1940/хиляда деветстотин и 

четиридесет/лв.

земя:   поземлен имот пл.№19/деветнадесет/,с площ  

1498/хиляда четиристотин деветдесет и  

осем/кв.м.,на стойност:19474/деветнадесет  хиляди 

четиристотин седемдесет и четири/лв

земя:   урегулиран поземлен имот III-465/трети-  

четиристотин шестдесет и пет/ с площ 340  /триста и 

четиридесет/кв.м., на стойност:  2420/две хиляди 

четиристотин и двадесет/лв

ул. "Преслав" 12

земя:   поземлен имот № 11/единадесет/ с площ 126  

/сто двадесет и шест/кв.м., на стойност:  1670/хиляда 

шестстотин и седемдесет/лв.

земя:   имот №200/двеста/-/Стопански двор ТКЗС/ с  

площ 16624/шестнадесет хиляди шестстотин  

двадесет и четири/кв.м., на стойност:  

ул. "Подвис" 27

земя:   урегулиран поземлен имот II-696/втори-  

шестстотин деветдесет и шест/ с площ  1170/хиляда 

сто и седемдесет/кв.м.   на 



земя:   Поземлен имот №000437/нула нула нула  

четиристотин тридесет и седем/ с площ  4953/четири 

хиляди деветстотин петдесет  и три/кв.м., на 

стойност:5993/пет хиляди  деветстотин деветдесет и 

три/лв.  сгради:  1.Полумасивна едноетажна сграда 

със  застроена площ 132/сто тридесет и два/ 

кв.м.,год. на строеж: 1963 г., на стойност 

543/петстотин четиридесет и три/ лв.                                                                

2. Полумасивна еноетажна сграда със застроена 

площ 220/двеста и двадесет/ кв.м., год на стр.: 1963 

ул. "Подвис" 

земя:   урегулиран поземлен имот V-112,общ./пети-  

сто и дванадесет/, с площ 256/двеста пет-  десет и 

шест/кв.м. по плана на гр.Варна.  Стойност на 

земята:2500/две хиляди и пет-  стотин/лв.

земя:   поземлен имот 10135.536.183/едно нула едно  

три пет пет три шест сто осемдесет и три/  с площ 

299/двеста деветдесет и девет/кв.м.  по кадастрална 

карта, находящ се в мест-  ност "Салтанат",гр.Варна.  

Стойност на земята:3500/три хиляди и петстотин/ 

земя:   поземлен имот 10135.536.242/едно нула едно  

три пет пет три шест двеста четиридесет и  две/ с 

площ 424/четиристотин двадесет и  четири/кв.м. по 

кадастрална карта,находящ  се в местност 

"Салтанат",гр.Варна.  Стойност на 

земя:   поземлен имот 10135.536.245/едно нула едно  

три пет пет три шест двеста четиридесет и  пет/ с 

площ 112/сто и дванадесет/кв.м. по  кадастрална 

карта,находящ се в местност  "Салтанат",гр.Варна.  

Стойност на земята:1313/хиляда триста и  

земя:   поземлен имот 10135.536.246/едно нула едно  

три пет пет три шест двеста четиридесет и  шест/ с 

площ 1298/хиляда двеста деветдесет  и осем/кв.м. по 

кадастрална карта,находящ  се в местност 

"Салтанат",гр.Варна.  Стойност на 

земя:   поземлен имот 10135.536.244/едно нула едно  

три пет пет три шест двеста четиридесет и  четири/ 

с площ 863/осемстотин шестдесет и  три/кв.м. по 

кадастрална карта,находящ се  в местност 

"Сартанат",гр.Варна.  Стойност на 



земя:   поземлен имот 10135.536.247/едно нула едно  

три пет пет три шест двеста четиридесет и  седем/ с 

площ 297/двеста деветдесет и  седем/кв.м. по 

кадастрална карта,находящ  се в местност 

"Салтанат",гр.Варна.  Стойност на земята:3480/три 

земя:   поземлен имот 10135.536.249/едно нула едно  

три пет пет три шест двеста четиридесет и  девет/ с 

площ 4269/четири хиляди двеста  шестдесет и 

девет/кв.м. по кадастрална  карта, находящ се в 

местност "Салтанат"   гр.Варна.  Стойност на 

ул. "Доброволци" 34

земя:   49.95 % /четиридесет и девет цяло девет-  

десет и пет стотни/ идеални части от позем  лен 

имот пл.№ 11/единадесети/, целият с  с площ 

275/двеста седемдесет и пет/кв.м.  Стойност на 

3

земя:   поземлен имот №2013/две хиляди и три-  

надесет/ с площ 750/седемстотин и пет-  десет/кв.м. 

по скица, на стойност:5800  /пет хиляди и 

осемстотин/лв.  Жилищна сграда със застроена площ 

63.22  /шестдесет и три цяло двадесет и две  

стотни/кв.м.,състоя-   ща се от хол,  две стаи 

,кухня,баня,тераса, ведно с прилежащи две изби с 

площ 17.56/седемнадесет цяло петдесет и шест 

стотни/ кв.м., етажност:един; год на стр.    1932 г.; 

констр.: полумасивна, на стойност:  486.60 

земя:   имот пл.№1318/хиляда триста и осемнадесет/  

с площ 580/петстотин и осемдесет/кв.м. по  КП 

"Траката", на стойност:4400/четири  хиляди и 

четиристотин/лв.

сграда:   87.01/осемдесет и седем цяло и една стот-  

на/%ид.части от едноетажна жилищна сграда   

цялата със застроена площ от 136.5/сто  тридесет и 

шест цяло и пет десети/кв.м.   

конструкция:масивна,год.на строеж:1956г.на  

стойност:7576/седем хиляди петстотин седемдесет и 

шест/ лв.



земя: УПИ  ХVI-74/шестнаде-  сети-седемдесет и 

четири/с площ 1040/хиля-  да и четиридесет/кв.м.,на 

стойност:1248  /хиляда двеста четиридест и осем/лв.

земя:   имот пл.№1317/хиляда триста и седемнадесет  

с площ 640/шестстотин и четиридесет/кв.м.  по 

скица, по плана на местност "Траката"  гр.Варна, на 

стойност:4900/четири хиляди  и деветстотин/лв.

земя:  ПИ  1333/хиляда триста тридесет  и три/ с 

площ 580/петстотин и осемдесет/  кв.м по скица,по 

плана на местност "Трака-  та",гр.Варна, на 

стойност:4400/четири  хиляди и четиристотин/лв.

ул. "Георги Бенковски" 57

земя:  УПИ  II-13/втори-три-  надесет/ с площ 

365/триста шестдесет и  пет/кв.м. по скица,на 

стойност:4840/четири  хиляди осемстотин и 

четиридесет/лв.

ул. "Гомел" 9

земя:   31/тридесет и един/кв.м идеални части от  

имот 2453/две хиляди четиристотин петдесет  и 

три/,целият с площ 211/двеста и едина-  десет/кв.м., 

ул.
"Академик 

Корчатов" 
41

земя:   19/деветнадесет/кв.м. идеални части от УПИ  

ХХVII-5138/два-  десет и седми-пет хиляди сто 

тридесет и  осем/, целият с площ 203/двеста и 

три/кв.м  на стойност:190/сто и деветдесет/лв.

земя:   Новообразуван поземлен имот 3340/три хиля-  

ди триста и четиридесет/ с площ 1061/хиля-  да 

шестдесет и един/кв.м. по скица, по  договор 

800/осемстотин/кв.м., на стойност:  9917/девет 



земя:   парцел №VI-1628 Б/шести-хиляда шестстотин  

двадесет и осем Б/ с площ 1191.5/хиляда  сто 

деветдесет и едно цяло и пет десети/  кв.м., по 

скица, на стойност:9030/девет  хиляди и тридесет/лв.

земя: УПИ  I/първи/ -  Окръжен съд и паркинг с 

площ 8000/осем  хиляди/кв.м. по действащия 

регулационен  план на 8 м.р., на 

стойност:106080/сто и  шест хиляди и осемдесет/лв.

земя:   885.7/осемстотин осемдесет и пет цяло и  

седем десети/кв.м.идеални части от УПИ  ХIII-

522/тринадесети-  петстотин двадесет и две/,целият 

с площ  1490.7/хиляда четиристотин и деветдесет  

цяло и седем десети/кв.м.,на стойност:1330 /хиляда 

триста и тридесет/ лв.

ул. "Свобода" 38

земя:   152/сто петдесет и два/кв.м. идеални части  

от УПИ  IV-12/четири-  дванадесет/,целият с площ 

304/триста и  четири/кв.м., на стойност:1783/хиляда  

седемстотин осемдесет и три/лв.

ул. "Ракета" 7

земя:  УПИ  II-3013 А/втори-  три хиляди и 

тринадесет А/ с площ 420  /четиристотин и 

двадесет/кв.м.   на стойност:4070/четири хиляди и 

седем-  десет/лв.

земя: УПИ  ІІ - 1499,   с площ 2294 кв.м.на стойност 

: 22229 /двадесет и две хиляди двеста  двадесет и 

девет / лв.



ул.
"Капитан Петко 

войвода"   
34

офис: офис на три нива,находящ се  на партера ,на 

първия етаж и склад в сутерена със самостоятелен 

вход от ул."капитан Петка войвода" с обща 

застроена площ    230.21 /двеста и тридесет цяло  

двадесет и една стотги/ кв.м. ведно с принадлежаща 

изба №4/четири/ със застроена площ 

14.8/четиринадесет цяло и осем десети/ кв.м. ведно с 

38.3427/тридесет и осем цяло три хиляди 

четиристотин двадесет и  седем десетохилядни/ % 

ид. ч. от общите части на сградата и 39.87/тридесет 

и девет цяло осемдесет и седем стотни/ % от 

правото на строеж  върху дворното място в което е 

построена сградата, етажност: 6/шест/, конструкция: 

УПИ  VІ/шести/ "за жилищно строителство " с площ  

1370/хиляда триста и седемдесет/ кв.м. по плана на І 

/първи / подрайон, гр.Варна, на стойност: 

18166/осемнадесет хиляди сто шестдесет и шест/ лв.

ж.к.  "Чайка " 61 Е 4 60

апартамент:  апартамент №60/шестдесети/ със 

застроена площ 65,65/шестдесет и пет цяло и 

шестдесет и пет стотни/кв.м.,състоящ се от: 

спалня,хол,кухня,баня,тоалет,входно антре и два 

балкона, ведно с принадлежащо избено помешение 

№49/четиридесет и девет/ с площ от 8.30/осем цяло 

и тридесет стотни/ кв.м. , както и  1. 138 /ед-но цяло 

сто тридесет и осем хилядни/ % ид.ч. от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 

държавно дворно място; конструкция: панел; год.   

на стр.:    1973 г.; етажност: 5 /пет / ет., на стойност: 

ул.
"Генерал 

Столипин" 
57

магазин:  магазин №2/две/, находящ се в партера със 

застроена площ 40,67/четиридесет цяло и шестдесет 

и седем стотни/кв.м., със санитарен възел, състоящ 

се от две помещения и предверие, заедно с 

6,8001/шест цяло осем хиляди и една 

десетохилядна/% ид.части от общите части на 

сградата и 10\\8десет/ кв.м. ид. части от дворното 

място, цялото с площ от 206/двеста и шест/ кв.м.; 

конструкция: масивна; год на стр.:1998 г., етажност: 



ул. "Генерал Столетов"  86

ОФИС:                                                        офис 

находящ се в партерния и първи етаж на жилищна 

сграда, със застроена   площ    65,95/шестдесет и пет 

цяло и деветдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от 

приемна и санитарен възел на партерния етаж и 

вътрешна стълба и офис с предверие, на първия 

етаж, ведно с прилежащо избено помещение, 

находящо се под офиса с площ 25,54/двадесет и пет 

цяло и петдесет и четири стотни/ кв.м., както и 

2,7696/две цяло седем хиляди шестотин деветдесет 

и шест десетохилядни/ % ид. части от общите части 

на сградата и от правото на строеж върху дворното 

място в което е построена сградата, цялото с площ 

от 406   /четиристотин и шест/ кв.м.; конструкция: 

ул.  "Иван Драсов" 26

земя:  УПИ  VІ-9 и трафопост/шести-девет/ с площ 

по КП 708/седемстотин и осем/кв.м., на 

стойност:9400/девет хиляди и четиристотин/лв.

земя:  имот №002252/нула нула две две пет две/ с 

площ 78/седемдесет и осем/кв.м., находящ се в 

землището на гр.Бяла, на стойност:118/сто и 

осемнадесет/лв.

ул.
 "Капитан Петко 

войвода"
3

ОФИС:  офис със застроена площ 164/сто шестдесет 

и четири/кв.м., ведно с 24.3309/двадесет и четири 

цяло три хиляди триста и девет десетохилядни/% 

ид.части от общите части на сградата, както и 

16/шестнадесет/кв.м. идеали части от дворното 

място, цялото с площ  от 220 кв.м. по документ за 

собственост, а по скица с площ от 215 кв.м.; 

конструкция: масивна, год на строеж:2001 г.; 

ул. "Парижка комуна" 2 3

ОФИС:  офис със застроена площ 164/сто шестдесет 

и четири/ кв.м.,,състоящ се от четири стаи, хол, 

тераса и тоалет, заедно с принадлежащите на етажа 

две избени помещения към двора с площ от 

14/четиринадесет/кв.м., както и 28/двадесет и осем/ 

% идеални части от общите части на сградата и от 

дворното място, върху което е изградена сградата,   

представляващо поземлен имот планоснимачен 

№11/единадесет/ с площ от181,50/сто осемдесет и 

едно цяло и петдесет стотни/ кв.м.; конкструкция: 

масивна; год. на строеж:1940 г.; етажност 4/четири/; 



ул.
                             

"Никола Корчев"     
8

земя:                                                          1/2 идеални 

части от ПИ  пл.8/осем/ целият с площ от 

420/четиристотин и двадесет/ кв.м., на стойност: 

2460/ две хиляди четиристотин и шестдесет/ лв.

6187/шест хиляди сто осемдесет и седем/кв.м. 

идеални части от имот №000656/нула нула нула 

шест пет шест/, целият с площ от 21187/двадесет и 

една хиляди сто осемдесет и седем/кв.м.,на 

стойност:24748/двадесет  и четири хиляди 

ул. "Св. Екатерина" 18

земя:  55/петдесет и пет/кв.м. идеални части от УПИ  

т І-453/първи-четиристотин петдесет и три/, целият 

с площ 540/петстотин и четиридесет/кв.м., на 

стойност:2400/две хиляди и четиристотин/лв.  

ЖИЛИЩНА СГРАДА:  1/5 /една / пета/ идеална 

част от втори етаж на триетажна масивна жилищна 

сграда, състоящ се от четери стаи, кухня, антре, маза 

и сервизни помещения, със застроена площ 109/сто 

и   девет/ кв.м., год на строеж:1972 г. на стойност: 

"Чайка" 

земя:  имот пл.№56/петдесет и шест/ с площ 

1501/хиляда петстотин и един/кв.м. , на 

стойност:11480/единадесет хиляди четиристотин и 

осемдесет/лв.



бул.  "Съборни" 23

сгради:  2/48/две четиридесет и осми/идеални части 

от:   1.Двуетажна масивна жилищна сграда със 

застроена площ 84/осемдесет и 

четири/кв.м.,състояща се от:  -партер-две 

стаи,коридор и антре,  -първи етаж-две 

стаи,антре,тераса,  -тавански етаж с площ 

60/шестдесет/ кв.м., състоящ се от: една стая и 

тоалет; изба - с две отделения с площ 84/осемдесет и 

четири/ кв.м.; год. на стр.:1900 г., конструкция: 

масивна, на стойност: 313/триста и тринадесет/ лв.        

2. Еноетажна масивна пристройка/ вътрешна къща/ 

със застроена площ 87/ осемдесет и седем/кв.м., 

състояща се  от: стая, кухня, коридор, антре и две 

тоалетни, год. на строеж:1900 г., констр.: масивна,; 

ул. "Кирил и Методий"   87 Б

земя: ПИ  2266/две хиляди двеста шестдесет и шест/ 

с площ 647/шестстотин четиридесет и седем/кв.м. по 

КП на 29-ти подрайон, гр.Варна, на 

стойност:5280/пет хиляди двеста и осемдесет/лв.

земя: ПИ  822/осемстотин двадесет и две/ с площ 

1148/хиляда сто четиридесет и осем/кв.м. по плана 

на местност "Франга дере и Кокарджа", гр.Варна, на 

стойност:11120/единадесет хиляди сто и 

двадесет/лв.

ул. "Иван Вазов" 20

земя:  1/2 идеална част от ПИ пл.№1215/хиляда 

двеста и петнадесет/, целият с площ 254/двеста 

петдесет и четири/кв.м., на стойност:1680/хиляда 

    

земя:  180/сто и осемдесет/кв.м. идеални части от 

УПИ  V-17/пети-седемнадесети/, целият с площ от 

1260/хиляда двеста и шестдесет/ кв.м. 



земя: УПИ  VІ-278/шести-двеста седемдесет и осем/ 

с площ 892/осемстотин деветдесет и два/ кв.м. по 

скица,по плана на с.Тополи,на стойност:1100/хиляда 

и сто/лв.

ул. "Галац" 4

земя: УПИ  ХІІ-270,271/дванадесети-двеста и 

седемдесет, двеста седемдесет и едно/ с площ 

443/четиристотин четиридесет и три/кв.м. по скица, 

по плана на 27 м.р., гр.Варна,  на стойност:3600/три 

хиляди и шестстотин/лв.

ж.к. "Младост" 131 5 118

Апартамент:  апартамент №118/сто и осемнадесет/ 

със застроена площ 59.54/петдесет и девет цяло 

петдесет и четири стотни/ кв.м.,състоящ се от: две 

стаи, кухня, баня, тоалет,коридор и два 

балкона,ведно с прилежащо избено помещение 

№1/едно/ с полезна площ 2.43 / две цяло 

четиридесет и три стотни/кв.м. както и 0,7976/нула 

цяло седем хиляди деветстотин седемдесет и шест 

десетохилядни/ ид.части от общите части на 

ул. "Охрид" 17

земя:  21,7/двадесет и едно цяло и седем 

десети/кв.м.ид.части от ПИ 404/четиристотин и 

четири/целият с площ 241,7/двеста четиридесет и 

едно цяло и седем десети/кв.м.,на 

ул. "Велека" 20

земя:  78/седемдесет и осем/ кв.м. идеални части от 

УПИ  VІ-7/шести-седем/, целият с площ от 

448/четиристотин четиридесет и осем/кв.м.

ул. "Наум"  52

земя: ПИ пл.№11/единадесет/ с площ 250/двеста и 

петдесет/кв.м., на стойност:2930/две хиляди 

деветстотин и тридесет/лв.



ул.
"Цар Иван 

Александър"  
5

земя: ПИ  1622/хиляда шестстотин двадесет и две/ с 

площ 167/сто шестдесет и седем/кв.м.

земя: ПИ  10135 536.256/едно нула едно три пет  пет 

три шест двеста петдесет и шест/ с площ 

1141/хиляда сто четиридесет и един/ кв.м.

земя: ПИ  10135 536.258/едно нула едно три пет  пет 

три шест двеста петдесет и осем/ с площ 

1569/хиляда петстотин шестдесет и девет/ кв.м.

бул. "Мария Луиза" 24
земя: ПИ  1126/хиляда сто двадесет и шест/ с площ 

по КП 1101/хиляда сто и един/кв.м.

земя: УПИ  ІІ-тр.п./втори-тр.п./със застроена площ 

25/двадесет и пет/кв.м.

ул. "Гоце Делчев" 18 2
партере

н  етаж

сграда:  магазин №5/пет/със застроена площ 

34,35/тридесет и четири цяло и тридесет и пет 

стотни/кв.м.,заедно с принадлежаща изба 

№13/тринадесет/, с площ 31,55/тридесет и едно цяло 

и петдесет и пет стотни/, както и съответните 

0.8458/нула цяло осем хиляди четиристотин 

петдесет и осем десетохилядни/ ид. части от общите 

части на сградата и от правото на строеж, 

земя: ПИ  630/шестстотин и тридесет/ с площ 

426/четиристотин двадесет и шест/кв.м.

земя: УПИ  ІV/четвърти/с площ 558/петстотин 

петдесет и осем/кв.м.



земя: УПИ  ХІV-1034/четиринадесет-хиляда 

тридесет и четири/ с площ 1057/хиляда петдесет и 

седем/кв.м., по скица.

ул. "Топола" 17 2 3

апартамент  апартамент №3/три/със застроена площ 

87,39/осемдесет и седем цяло тридесет и девет 

стотни/кв.м., състоящ се от:две спални, дневна, 

кухня, антре, баня, тоалет, перално помещение и 

тераси, ведно с прилежащо избено помещение 

№9/девет/ с площ 10,10/десет  цяло и десе стотни/ 

кв.м.,както и 6,9258/ шест цяло девет хиляди двеста 

петдесет и осем десетохилядни/ % идеални части от  

общите части на градата и правото на строеж върху 

дворното място, конструкция: 

ул. "Презвитер Козма" 17

земя:  5/6/пет шести/ идеални части от ПИ 

1766/хиляда седемстотин шестдесет и шест/, целият 

с площ от 222/двеста двадесет и два/кв.м. по КП.

ж.к. "Чайка" 128

земя:34/тридесет и четири/ кв.м. Идеални части от 

УПИ  V-3252 / пети - три хиляди двеста петдесет и 

два/, целият с площ от 835/осемстотин тридесет и 

пет/кв.м.                                                                                                          

Комплекс за учебни и практически занятия на 

студенти ,находящ се на първи етаж в 

новопостроена жилищна сграда, състоящ се от 

търговска зала,четири санитарни помещения с 

предверие и баня, офисно помещение, с обща площ 

от 262,40/двеста шестдесет и две цяло и четиридесет 

стотни/кв.м. ведно с 6,8405/шест цяло осем хиляди 

четиристотин и пет десетохилядни/% идеални части 

ул. "Железни врата" 37 Б

земя:  28/двадесет и осем/ кв.м. идеални части от ПИ  

453,454/четиристотин петдесет и три, четиристотин 

петдесет и четири/, целият с площ 394/триста 



земя:  ПИ  186/сто осемдесет и шест/ с площ 176/сто 

седемдесет и шест/кв.м.

ул.
"Генерал Скобелев"            

Офис № 2
8

Офис:  офис №2/две/ на първи партерен етаж със 

застроена площ 21,42/двадесет и едно цяло 

четиридесет и две стотни/кв.м., състоящ се от: 

кабинет, тоалетна и предверие, както и 2.6924/две 

цяло шест хиляди  деветстотин двадесет и четири 

десетохилядни/ %  идеални части от общите части 

на сградата и правото на строеж върху дворното 

земя:  637,4/шестстотин тридесет и седем цяло и 

четири десети/кв.м.ид.части от ПИ  878/осемстотин 

седемдесет и осем/, целият с площ 1804/хиляда 

осемстотин и четири/кв.м.

земя: ПИ  894/осемстотин деветдесет и четири/, с 

площ 8440/осем хиляди четиристотин и 

четиридесет/кв.м.

ул. "Братя Шкорпил" 31
земя: УПИ  ХІІІ-3/тринадесети-три/, с площ 

712/седемстотин и дванадесет/кв.м.

земя: ПИ  1323/хиляда триста двадесет и три/, с 

площ 740/седемстотин и четиридесет/кв.м.

Хеликоптерна 

площадка      

Обект "Хеликоптерна площадка", състояща се от 

една летателна площадка, една стоянка, паркинг и 

пътеки за рулиране, с площ 13845/тринадесет 

хиляди осемстотин четиридесет и пет/кв.м.    

земя: УПИ  V-1628а/пети-хиляда шестстотин 

двадесет и осем "а"/ с площ 1170/хиляда сто и 

седемдесет/кв.м.



ж.к. "Чайка" бл.   61 А 4 47

апартамент:  апартамент №47/четиридесет и 

седем/със застроена  площ 84.73/осемдесет и четири 

цяло и седемдесет и три стотни/кв.м.,състоящ се от: 

2/две/спални,хол,кухня,баня,тоалет,перално 

помещение, входно антре с две отделения за 

спалните и кухнята и два балкона, ведно с 

принадлежащо избено помещение №5/пет/ с площ 

9,95/девет цяло и деветдесет и пет стотни/ кв.м., 

както и 1,478/ едно цяло четиристотин седемдесет и 

осем хилядни/ % идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху земята; 

земя: УПИ  І/първи/, с площ 437/четиристотин 

тридесет и седем/кв.м. 

земя: УПИ  ІІ/втори/, с площ 436/четиристотин 

тридесет и шест/кв.м. 

земя: УПИ  ІІІ/трети/, с площ 444/четиристотин 

четиридесет и четири/кв.м. 

земя: УПИ  ІV/четвърти/, с площ 434/четиристотин 

тридесет и четири/кв.м. 

земя: УПИ  V/пети/, с площ 362/триста шестдесет и 

два/кв.м. 

земя: УПИ  VІ/шести/, с площ 350/триста и 

петдесет/кв.м. 

земя: УПИ  VІІ/седми/, с площ 406/четиристотин и 

шест/кв.м. 

земя: УПИ  VІІІ/осем/, с площ 415/четиристотин и 

петнадесет/кв.м. 

земя: УПИ  ІХ/девети/, с площ 413/четиристотин и 

тринадесет/кв.м. 

земя: УПИ  Х/десети/, с площ 416/четиристотин и 

шестнадесет/кв.м. 

земя: УПИ  І/първи/, с площ 451/четиристотин 

петдесет и едини/кв.м. 

земя: УПИ  ІІ/втори/, с площ 450/четиристотин и 

петдесет/кв.м. 

земя: УПИ  ІІІ/трети/, с площ 452/четиристотин 

петдесет и два/кв.м. 

земя: УПИ  ІV/четвърти/, с площ 447/четиристотин 

четиридесет и седем/кв.м. 

земя: УПИ  V/пети/, с площ 462/четиристотин 

шестдесет и два/кв.м. 

земя: УПИ  VІ/шести/, с площ 425/четиристотин 

двадесет и пет/кв.м. 

земя: УПИ  VІІ/седми/, с площ 437/четиристотин 

тридесет и седем/кв.м. 



земя: УПИ  VІІІ/осми/, с площ 453/четиристотин 

петдесет и три/кв.м. 

земя: УПИ  ІХ/девети/, с площ 446/четиристотин 

четиридесет и шест/кв.м. 

земя: УПИ  Х/десети/, с площ 454/четиристотин 

петдесет и четири/кв.м. 

земя: УПИ  ХІ/единадесет/, с площ 

474/четиристотин седемдесет и четири/кв.м. 

земя: УПИ  І/първи/, с площ 674/шестстотин 

седемдесет и четири/кв.м.

земя: УПИ  ІІ/втори/, с площ 461/четиристотин 

шестдесет и един/кв.м.

земя: УПИ  ІІІ/трети/, с площ 452/четиристотин 

петдесет и два/кв.м. 

земя: УПИ  ІV/четвърти/, с площ 436/четиристотин 

тридесет и шест/кв.м. 

земя: УПИ  V/пети/, с площ 451/четиристотин 

петдесет и един/кв.м. 

земя:УПИ  VІ/шести/, с площ 462/четиристотин 

шестдесет и два/кв.м. 

земя: УПИ  VІІ/седми/, с площ 438/четиристотин 

тридесет и осем/кв.м. 

земя:  УПИ  VІІІ/осми/, с площ 505/петстотин и 

пет/кв.м. 

земя:  УПИ  ІХ /девети/, с площ 615/шестстотин и 

петнадесет/кв.м. 

земя:  УПИ  Х /десети/, с площ 432/четиристотин 

тридесет и два/кв.м. 

земя: УПИ  ХІ/единадесети/, с площ 

482/четиристотин осемдесет и два/кв.м. 

земя:  УПИ  ХІІ/дванадесети/, с площ 

466/четиристотин шестдесет и шест/кв.м. 

земя: УПИ  ХІІІ/тринадесети/, с площ 

445/четиристотин четиридесет и пет/кв.м. 

земя: УПИ  ХІV/четиринадесети/, с площ 

459/четиристотин петдесет и девет/кв.м. 

земя: УПИ  ХV/петнадесети/, с площ 

464/четиристотин шестдесет и четири/кв.м. 

земя: УПИ  ХVІ/шестнадесети/, с площ 

450/четиристотин и петдесет/кв.м. 

земя:  УПИ  ХVІІ/седемнадесети/, с площ 

427/четиристотин двадесет и седем/кв.м. 



ж.к. "Чайка"
191  офис 

№2

Офис:  офис №2/две/ на първи партерен етаж на 

жилищна сграда със застроена площ 30,70/тридесет 

цяло и седемдесет стотни/кв.м., състоящ се от: 

офисна част и тоалет, както и 1,6147/едно цяло шест 

хиляди сто четиридесет и седем десетохилядни/% 

идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху мястото, както и 2/два/ 

кв.м. идеални части от дворното място, върху което 

е построена сградата, представляващо урегулиран 

поземлен имот VІ - 3252/шести - трихиляди двеста 

петдесет и две/, цялото с площ от 460 /четиристотин 

ул.   "Найден Райков" 3
земя: УПИ  Х-732/десети-седемстотин тридесет и 

две/, с площ 556/петстотин петдесет и шест/кв.м.

ул. "Евлоги Георгиев" 20 А 3 5 53

апартамент:  апартамент № 53/петдесет и три/ с 

обща застроена площ 79,55/седемдесет и девет цяло 

петдесет и пет стотни/кв.м., състоящ се от: три стаи, 

кухня, баня, тоалет, коридор и два балкона, ведно с 

избено помещение с площ от 6,38/шест цяло 

тридесет и осем стотни/ кв.м., както и 2,2428/две 

цяло две хиляди четиристотин двадесети осем 

десетохилядни/ % идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху земята. 

ул. "Околчица"
10 -  

партер

сграда:  офис със застроена площ 95.90/деветдесет и 

пет цяло и деветдесет стотни/кв.м., състоящ се 

от:входен коридор; офисна стая; склад и сервизни 

помещения, ведно с 10.4946/десет цяло четири 

хиляди деветстотин четиридесет и шест 

десетохилядни/% ид.части от общите части на 

сградата и от правото на  строеж върху дворното 

ул. "Хан Крум" 38

земя:  1/2/една втора/идеална част от ПИ 1617 

/хиляда  шестстотин и седемнадесет/, целият с площ 

274 /двеста седемдесет и четири/кв.м.  сграда:  

масивна жилищна сграда на два етажа с тавански 

етаж с разгъната застроена площ 154.14/сто 

петдесет и четири цяло и четиринадесет стотни/ 

кв.м., състоящ се от:                                                                 

- І /първи/ етаж: стая, кухня, входно антре, 

стълбищна клетка за втори етаж и тоалет под 

стълбището;                                              - ІІ/втори/ 

етаж: стая,коридор;                          - таванско 



земя:  УПИ  І-90/първи-деветдесет/с площ 

800/осемстотин/кв.м.

бул. "Княз Борис І" 105
земя: УПИ  VІІІ-8/осми - осем/ с площ 

670/шестстотин и седемдесет/кв.м., по скица.

ж.к.

"Младост"

156 2 15

апартамент:  апартамент №15/петнадесети/ със 

застроена площ 43,22/четиридесет и три цяло и 

двадесет и две стотни/кв.м.,състоящ се от: кухня, 

стая, сервизни помещения, входно антре и балкон, 

ведно с принадлежащо избено помещение 

№45/четиридесет и пет/ с площ от 3,33/три цяло и 

тридесет и три стотни/ кв.м., както и 2,5108/ две 

цяло пет хиляди сто и осем  десетохилядни/ % 

идеални части от общите части на сградата и от 

ул. "Братя  Бъкстон" 12 а

Народно читалище "Отец Паисий"  двуетажна 

монолитна сграда на сутерен  -І/първи/етаж със 

застроена площ 968/деветстотин шестдесет и 

осем/кв.м.-зрителна зала с 260 места със сцена, 

хореографска зала със съблекални; секретарска стая; 

музикален кабинет; езиков кабинет; лекционна зала;                     

ІІ/втори/ етаж със застроена площ 748/ седемстотин 

четиридесет и осем/ кв.м. - библиотека със заемна и 

хранилище; читалня; малки кабинети по пиано и 

китара; битовка - сутерен-котелно и нафтово 

помещение; фитнес зали - 2/два/ броя; звукозаписно 

ул. "Пенчо Славейков"

36    пар- 

те-  рен  

ет.

сграда:  магазин за промишлени стоки със застроена 

площ 61,55/шестдесет и едно цяло и петдесет и пет 

стотни/кв.м., ведно с 3,811%/три цяло осемстотин и 

единадесет хилядни процента/идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж;  

конструкция:масивна; етажност:5/пет/ ет.; год. на 

земя:  1/3/една трета идеална част от УПИ  

ХХІІ/двадесет и втори/-"за вила на БТС", целият с 

площ от 740/седемстотин и четиридесет/ кв.м. 



ул.
"Братя 

Миладинови"
87

земя:  196/сто деветдесет и шест/кв.м. идеални части 

от УПИ V-4а/пети-четири "а"/, целият с площ от 

244/двеста четиридесет и четири/кв.м., на 

стойност:2254/две хиляди двеста петдесет и 

четири/лв.  сграда:  масивна жилищна сграда, 

състояща се от:  -сутерен  със застроена площ 

74,19/седемдесет и четири цяло и деветнадесет 

стотни/ кв.м.;                - жилищен етаж със 

застроена площ 74,19/седемдесет и четири цяло и 

деветнадесет стотни кв.м.;                              - 

таванско жилищно помещение със застроена 

жилищна площ 21,80/двадесет и едно цяло и 

осемдесет стотни/ кв.м.;           - таванско складово 

сграда: ПИ 14/четиринадесет/, представляващ 

сграда със застроена площ 129/сто двадесет и 

девет/кв.м състояща се от:  - маза: 5/пет/ стаи; 

коридор и сервизни помещения;  - І/първи/ етаж: 

6/шест/ стаи, коридор  едноетажна, конструкция: 

масивна, год. на строеж :1960 г.                                

земя:  ПИ  1319/хиляда триста и деветнадесет/ с 

площ 580/петстотин и осемдесет/ кв.м.

ул. "Славянска" 30

земя:  165/сто шестдесет и пет/ кв.м. идеални части 

от УПИ  "ІV-13 и трафопост" /четвърти-тринадесет/, 

целият с площ /изчислена графически/ от 

460/четиристотин и шестдесет/ кв.м.



 ул. "Дубровник" 52

земя: УПИ  ХІІІ-62/тринадесет-шестдесет и две/ с 

площ 868/осемстотин шестдесет и осем/ кв.м., на 

стойност:9900/девет хиляди и деветстотин/лв.  

сгради:  1.Масивна едноетажна със застроена площ 

90,95/деветдесет цяло деветдесет и пет стотни/кв.м., 

състояща се от: сутерен, етаж и тавански етаж, 

констукция: масивна,етажност: 1/един/, год. на 

строеж:1961 г., на стойност: 4920/ четири хиляди 

деветстотин и двадесет/ лв.              2. Гараж с изба 

бул. "Приморски" 127
земя:  60/шестдесет/% ид.ч. от ПИ  7/седем/, целият 

с площ 520/петстотин и двадесет/кв.м.

ул. "Генерал Столетов" 88

сграда:                                                             офис на 

първи/партерен/ етаж със застроена площ 

48,25/четиридесет и осем цяло и двадесет и пет 

стотни/кв.м.,състоящ се от: архив,баня-

тоалет,кухненски бокс,две работни помещения и 

входно антре,ведно с прилежащо избено помещение 

№1/едно/ с полезна площ 2,96/две цяло деветдесет и 

шест стотни/кв.м., както и 6,5756/шест цяло пет 

хиляди седемстотин петдесет и шест десетохилядни/ 

% идеални части от общите части на сградата и от 

дворното място, цялото с площ 202/двеста и два/ 

ул. "Македония" 155

сграда:  офис на две нива - на партерен и сутеренен 

етаж, с разгъната застроена площ 122.10/сто 

двадесет и две цяло и десет стотни/кв.м., като 

партера е със застроена площ 43.70/четиридесет и 

три цяло и седемдесет стотни/кв.м., а сутерена със 

застроена площ 78,40/седемдесет и осем цяло и 

четиридесет стотни/кв.м., както и 7,3297/седем цяло 

три хиляди двеста деветдесет и седем 

десетохилядни/ % идеални части от общите части на 

сградата и от дворното място, цялото с площ 

ул. "Дръзки" 11

земя:  66.06/шестдесет и шест цяло и шест стотни/% 

ид.части от поземлен имот 511/петстотин и 

единадесет/целият с площ 54/петдесет и 

ул. "Дрин"                     1 1

сграда:  първи етаж от девет етажна монолитна 

сграда /дясна част/ със застроена площ 264.48/двеста 

шестдесет и четири цяло и четиридесет и осем 

стотни/кв.м., със самостоятелен вход от ул."Дрин" 

№1, състоящ се от: осем офиса, архив, коридор, 

битовка и санитарни помещения, ведно с 

припадащата се идеална част от общите части на 

Паркинг № 3
земя:ПИ 166/сто шестдесет и шест/, с площ 2587/две 

хиляди петстотин осемдесет и седем/кв.м. 



ул. "Цар Симеон І" 32

част от сграда включваща:  - офис 

№3/три/,І/първи/етаж, с обща площ 86.90/осемдесет 

и шест цяло и деветдесет стотни/кв.м.,състоящ се 

от:работна част  с площ 79,80/седемдесет и девет 

цяло и осемдесет стотни/кв.м. и сервизна част, 

представляваща 1/4/една четвърт/ идеална часкт от 

тоалет и коридор с обща площ 28,40/двадесет и осем 

цяло и четиридесет стотни/кв.м., ведно с 0,0350/нула 

цяло триста и петдесет десетохилядни/ % ид.части 

от общите части на сградата, както и1/56 / една 

петдесет ишеста/ ид. част от дворното място, цялото 

с площ 400/четиристотин/ кв.м. по акт за 

собственост, а по скица - с площ 349/триста 

четиридесет и девет/ кв.м;        - офис №4/четири/, І 

/първи / етаж с площ от101,50/сто и едно цяло и 

петдесет стотни/кв.м., както и 1/4 /една четвърт/ 

идеална част от тоалет и коридор с площ 

28,40/двадесет и осем цяло и четиридесет стотни/ 

кв.м. както и 0,0438 / нула цяло че-тиристотин 

тридесе и осем десетохилядни/ % ид. части от 

общите части на сградата,ведно с 1/56 /една 

петдесет  и шеста/ ид. част от дворното място, 

цялото с площ 400/четиристотин/ кв.м. по акт за 

собственост, а по скица - с площ 349/триста 

четиридесет и девет/ кв.м.           - офис №5 /пет/, І 

/първи/ етаж с площ 99,40/деветдесет и девет цяло и 

четиридесет стотни/кв.м., както и 1/4 /една четвърт/ 

идеална част от тоалет и коридор с площ 28,40 

/двадесет и осем цяло и четиридесет стотни/кв.м., 

ведно с 0,0429 /нула цяло четиристотин двадесет и 

девет десетохилядни/ %  ид. части от общите части 

на сградата, както и 1/56 /една петдесет и шеста/ ид. 

част от дворното място, зялото с площ 400 

/четиристотин/ кв.м. по акт за собственост, а по 

скица - с площ 349 /триста четиридесет и девет/ 

ул.
"Братя 

Миладинови"
24

част от сграда включваща:  - магазин 

№16/шестнадесети/, С-1/сутерен - първо ниво/, с 

площ 29.45/двадесет и девет цяло и четиридесет и 

пет стотни/кв.м., както и 0.4837/нула цяло четири 

хиляди осемстотин тридесет и седем 

десетохилядни/% ид.части от общите части на 

сградата и от дворното място с площ 1003/хиляда и 



земя:  терен, заключен между улица "Девня", улица 

"Батак", Аспарухов мост и имот пл.№761, с площ 

12991/дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и 

един/кв.м., съгласно скица №П-1154/27.09.2006г., 

издадена от район "Одесос".

ул. "Средна гора" 8

ж.к. "Възраждане" 21 1 16 90

апартамент:  апартамент №90/деветдесет/ със 

застроена площ от 94,45/деветдесет и четири цяло 

четиридесет и пет стотни/кв.м.,състоящ се от: три 

стаи, кухня, сервизни помещения, коридор, една 

тераса, ведно с прилежащо избено помещение 

№90/деветдесет/ с площ 5,78/пет цяло седемдесет и 

осем стотни/ кв.м., както и 1,2270/едно цяло две 

хиляди двеста и седемдесе десетохилядни/ % 

идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху мястото.                                                          

ул. "Евлоги Георгиев" 20 Б 3 31

апартамент:  апартамент №31/тридесет и едно/ със 

застроена площ 44,80/четиридесет и четири цяло и 

осемдесет стотни/кв.м., състоящ се от: стая, кухня и 

сервизни помещения, ведно с избено помещение 

№31/тридесет и едно/с площ от 2,24/две цяло и 

двадесет и четири стотни/ кв.м., както и 1,3475/ 

едно цяло трихиляди четиристотин седемдесет и пет 

десетохилядни/ % идеални части от общите части на 

сградата и правото на строеж върху земята; 

ж.к. "Младост-ІІ" 147 4 1 42

апартамент:  апартамент №42/четиридесет и две/ 

със застроена площ 58,51/петдесет и осем цяло и 

петдесет и една стотни/кв.м., състоящ се от: 2 /две/ 

стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с избено 

помещение №42/четиридесет и две/с площ от 

6,12/шест цяло и дванадесет стотни/ кв.м., както и 

0,5058/нула цяло пет хиляди и петдесет и осем 

десетохилядни/ % идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху земята; 

ж.к. "Младост-ІІ" 131 3 6 68

апартамент:  апартамент №68/шестдесет и осем/ със 

застроена площ 45,46/четиридесет и пет цяло и 

четиридесет и шест стотни/кв.м., състоящ се от: 

стая, кухня и сервизни помещения и балкон, ведно с 

избено помещение №68/шестдесет и осем/с площ от 

2,10/две цяло и десет стотни/ кв.м., както и 

0,5813/нула цяло пет хиляди осемстотин и 

тринадасет десетохилядни/ % идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж 



ж.к. "Младост-ІІ" 129  А 2
партере

н  етаж

търговски обект:  магазин за промишлени стоки с 

площ 118,24/сто и осемнадесет цяло и двадесет и 

четири стотни/кв.м., състоящ се от: 

4/четири/помещения и санитарен възел, както и 

принадлежащите идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху земята; 

ул. "Радко Димитриев" 7

АТЕЛИЕ:  ателие №3/три/ на втори етаж със 

застроена площ 84,80/осемдесет и четири цяло и 

осемдесет стотни/кв.м., състоящо се от: предверие, 

две стаи, тоалетна-баня и тераса, както и 

съответните 4,2438/четири цяло две хиляди 

четиристотин тридесет и осем десетохилядни/ %, 

представляващи 13,23/тринадесет цяло и двадесет и 

три  стотни/кв.м. идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху мястото, в 

което е построена сградата, както и 

19,43/деветнадесет цяло и четиридесет и три 

стотни/кв.м. идеални части от урегулиран поземлен 

имот ІІІ-3/трети - три/, целият с площ от 

ул.
"Гавраил 

Кръстевич"
20

Търговски обект:  Магазин №6/шест/, находящ се в 

жилищна сграда на партерен етаж, със застроена 

площ  29,42/двадесет и девет цяло четиридесет и две 

стотни/кв.м.,състоящ се от търговска площ, склад и 

санитарен възел, както и 2,5249/две цяло пет хиляди 

двеста четиридесет и девет десетохилядни/ % 

идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху дворното място. 

"Густав Вайганд" 8 А

земя:  240/двеста и четиридесет/кв.м. идеални части 

от урегулиран поземлен имот ХІІ-1,2,16/дванадесети-

едно, две, шестнадесет/, целият с площ от 

500/петстотин/кв.м.  сграда:  1.Едноетажна жилищна 

сграда с площ от 120/сто и двадесет/кв.м., състояща 

се от входно антре, четири стаи, вътрешен килер, 

лятна кухня, баня-тоалет, коридор и кухня. 

Конструкция:масивна; етажност 1/един/ ет.; год. на 

земя:  поземлен имот 1337/хиляда триста тридесет и 

седем/, с площ 630/шестстотин и тридесет/кв.м.

земя:  поземлен имот пл.№6/шест/ с площ 

530/петстотин и тридесет/кв.м.



ул. "Поп Харитон" 49 А

част от сграда включваща:  - търговски обект, 

разположен в партерната част на жилищна сграда, 

със застроена площ 34.85/тридесет и четири цяло и 

осемдесет и пет стотни/кв.м., състоящ се от: зала, 

санитарен възел, стълбище и склад под магазина, 

със застроена площ 20,21/двадесет цяло и двадесет и 

една стотни/ кв.м., както и 7,4772/седем цяло четири 

хиляди седемстотин седемдесет и две 

десетохилядни/ % ид.части от сградата и правото на 

строеж, заедно с 20/двадесет/кв.м.ид.части от 

дворното място, в което е построена сградата, 

цялото с площ от 298/двеста деветдесет и осем/кв.м.; 

ул. "Хан Кубрат" 19
 земя: урегулиран поземлен имот І-клуб/първи-клуб/с 

площ 760/седемстотин и шестдесет/кв.м.

 земя: поземлен имот № 10135.536.158/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка сто петдесет 

и осем/с площ 2328/две хиляди триста двадесет и 

 земя: урегулиран поземлен имот VІІІ-1503/осми-

едно пет нула три/-за трафопост, с площ 

97.40/деветдесет и седем цяло и четиридесет 

стотни/кв.м.

 земя: поземлен имот № 10135.536.52/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка пет две/ с 

площ 2838/две хиляди осемстотин тридесет и 

 земя: поземлен имот № 10135.536.274/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две седем 

четири/ с площ 1748/хиляда седемстотин 

 земя: поземлен имот № 10135.536.282/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две осем две/ 

с площ 1725/хиляда седемстотин двадесет и пет/кв.м

 земя: поземлен имот № 10135.536.275/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две седем 

пет/ с площ 1959/хиляда деветстотин петдесет и 

 земя: поземлен имот № 10135.536.276/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две седем 

шест/ с площ 1593/хиляда петстотин деветдесет и 

 земя: поземлен имот № 10135.536.277/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две седем 

седем/ с площ 836/осемстотин тридесет и шест/кв.м.



 земя: поземлен имот № 10135.536.283/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две осем три/ 

с площ 2104/две хиляди сто и четири/кв.м

 земя: поземлен имот № 10135.536.285/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две осем пет/ 

с площ 605/шестстотин и пет/кв.м

 

 земя: поземлен имот № 10135.536.287/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две осем 

седем/ с площ 798/седемстотин деветдесет и 

 земя: поземлен имот № 10135.536.279/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две седем 

девет/ с площ 3513/три хиляди петстотин и 

 земя: поземлен имот № 10135.536.291/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две девет 

едно/ с площ 1003/хиляда и три/кв.м.

 земя: поземлен имот № 10135.536.292/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две девет две/ 

с площ 612/шестстотин и дванадесет/кв.м.

 земя: поземлен имот № 10135.536.53/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка пет три/ с 

площ 1020/хиляда и двадесет/кв.м

 земя: поземлен имот № 10135.536.130/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка едно три 

нула/ с площ 2177/две хиляди сто седемдесет и 

 земя: поземлен имот № 10135.536.288/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две осем 

осем/ с площ 2266/две хиляди двеста шестдесет и 

 земя: урегулиран поземлен имот V/пети/ с площ 

1110/хиляда сто и десет/кв.м.

 земя: урегулиран поземлен имот ІV/четвърти/ с 

площ 12110/дванадесет хиляди сто и десет/кв.м.

 земя: урегулиран поземлен имот ІІ/втори/ с площ 

11300/единадесет хиляди и триста/кв.м.

 земя: поземлен имот №815/осемстотин и 

петнадесет/, с площ 775/седемстотин седемдесет и 

пет/кв.м.

 земя: урегулиран поземлен имот І-6410/първи-шест 

четири едно нула/-"Обществено обслужване и 

жилищно строителство", с площ 620/шестстотин и 

двадесет/кв.м., по скица.
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 земя: поземлен имот 34/тридесет и четири/, с площ 

996/деветстотин деветдесет и шест/кв.м./цифров 

модел/ сграда: едноетажна сграда със застроена 

площ 34/тридесет и четири/кв.м., състояща се от 

една стая и кухня, констр.:полумасивна, год.на стр.: 

 "Младежки клуб и тенис корт" сграда: Едноетажна 

монолитна постройка със застроена площ 

625/шестстотин двадесет и пет/кв.м., състояща се от 

: кафе-бар, съблекални - мъже и жени, офиси и 

помещения за спорт и отдих, санитарни възли, 

конферентна зала, складови помещения, стая за 

охрана, констр.:монолитна, год.на стр.:1970г. 

Спортни площадки - терен с площ 4964/четири 

хиляди деветстотин шестдесет и четири/кв.м. 

ползван за тенис кортове.

 земя: имот №099167/нула девет девет едно шест 

седем/, с площ 5093/пет хиляди деветдесет и 

 земя: терен за изграждане на наказателен паркинг - 

до северен транспортен възел под Аспарухов мост, с 

площ 2451/две хиляди четиристотин петдесет и 

 земя: 250/двеста и петдесет/кв.м. идеални части от 

имот планоснимачен №457/четиристотин петдесет и 

седем/, целият с площ 500/петстотин/кв.м.

 земя: поземлен имот 2646/две шест четири шест/, с 

площ 2890/две хиляди осемстотин и 

деветдесет/кв.м.

ул.
" Бабини Видини       

кули"
1

 земя: урегулиран поземлен имот VІ-891(общ)/шест-

осемстотин деветдесет и едно/, с площ 259/двеста 

петдесет и девет/кв.м.

 земя: поземлен имот 156/сто петдесет и шест/, с 

площ 396/триста деветдесет и шест/кв.м.



ул. "Хаджи Стамат" 5

 земя: 20,284/двадесет цяло двеста осемдесет и 

четири десетохилядни/% идеални части от поземлен 

имот пл.№77/седемдесет и седем/, целият с площ 

523/петстотин двадесет и три/кв.м. сграда: Масивна 

жилищна сграда със застроена площ 

40.72/четиридесет цяло седемдесет и две 

стотни/кв.м., състояща се от стая, кухня, антре, 

тоалет, както и 20,284/двадесет цяло двеста 

осемдесет и четири десетохилядни/% идеални части 

 земя: поземлен имот 3221/три две две едно/, с площ 

3656/три хиляди шестстотин петдесет и шест/кв.м.



ул. "Радецки" 68

 земя: поземлен имот пл. №10 /десет/ с площ 240 

/двеста и четиридесет/ кв.м. сграда: пететажна 

жилищна сграда с разгъната застроена площ 896 

/осемстотин деветдесет и шест/ кв. м.; конструкция: 

масивна със стоманобетонови елементи; етажност: 5 

/пет/ ет.; година на строеж: 2006г. 1. СУТЕРЕНЕН 

ЕТАЖ със застроена площ 90,19 /деветдесет цяло и 

деветнадесет стотни/ кв. м.,; 2. ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, 

включващ: - гараж със застроена площ 34,05 

/тридесет и четири цяло и пет стотни/ кв. м., ведно с 

5,4616% /пет цяло четири хиляди шестстотин и 

шестнадесет десетохилядни процента/ идеални 

части от общите части на сградата - магазин със 

застроена площ 39,72 /тридесет и девет цяло и 

седемдесет и две стотни/ кв.м., ведно с 8,2613% 

/осем цяло две хиляди шестстотин и тринадесет 

десетохилядни процента/ идеални части от общите 

части на сградат.  - столова с площ 36,90 /тридесет и 

шест цяло и деветдесет стотни/ кв. м., ведно с 

7,2090% /седем цяло две хиляди и деветдесет 

десетохилядни процента/ идеални части от общите 

части на сградата.; 3. ПЪРВИ ЕТАЖ -  офис със 

застроена площ 139,41 /сто тридесет и девет цяло и 

четиридесет и една стотни/ кв. м.,  ведно с 20,6652% 

/двадесет цяло шест хиляди шестстотин петдесет и 

две десетохилядни процента/ идеални части от 

общите части на сградата. 4. ВТОРИ ЕТАЖ -  

апартамент №1 /едно/ със застроена площ 157,14 

/сто петдесет и седем цяло и четиринадесет стотни/ 

кв. м., заедно с 26,7024% /двадесет и шест цяло 

седем хиляди двадесет и четири десетохилядни 

процента/ идеални части от общите части на 

сградата.  5. ТРЕТИ ЕТАЖ - апартамент №2 /две/ 

със застроена площ 139,37 /сто тридесет и девет 

цяло тридесет и седем стотни/ кв. м.,  заедно с 

 земя: урегулиран поземлен имот VІІ-761,2 /седми-

седемстотин шестдесет и едно, две/ с площ 5953 /пет 

хиляди деветстотин петдесет и три/ кв.м.



 земя: урегулиран поземлен имот VІІ-764061/седми-

седем шест четири нула шест едно/, с площ 

6833/шест хиляди осемстотин тридесет и три/кв.м.

 земя: поземлен имот №04426.101.100/нула четири 

четири две шест точка едно нула едно точка едно 

нула нула/, с площ 23832/двадесет и три хиляди 

 земя: поземлен имот №04426.101.104/нула четири 

четири две шест точка едно нула едно точка едно 

нула четири/, с площ 21555/двадесет и една хиляди 

петстотин петдесет и пет/кв.м.

 земя: поземлен имот №04426.101.101/нула четири 

четири две шест точка едно нула едно точка едно 

нула едно/, с площ 26751/двадесет и шест хиляди 

седемстотин петдесет и един/кв.м.



 земя: поземлен имот № 000548 /нула нула нула пет 

четири осем/ с площ 197860 /сто деветдесет и седем 

хиляди осемстотин и шестдесет/ кв.м.

 земя: поземлен имот №000087/нула нула нула нула 

осем седем/, с площ 4129/четири хиляди сто 

ул. "Драган Цанков" 17

 сграда: Масивна едноетажна сграда със застроена 

площ 85,65/осемдесет и пет цяло шестдесет и пет 

стотни/кв.м., състояща се от три стаи и антре, 

бул. "Съборни" 31

 земя: 483/четиристотин осемдесет и три/кв.м. 

идеални части от поземлен имот 94/деветдесет и 

четири/, целият с площ от 625/шестстотин двадесет 

 земя: поземлен имот № 167 /едно шест седем/ с 

площ 4486 /четири хиляди четиристотин осемдесет 

и шест/ кв.м.

бул. "Приморски" 59 1

земя:                                                                1/4 

/една четвърт/ ид.част от 1,27 % /едно цяло двадесет 

и седем процента/ от поземлен имот №1808/едно 

осем нула осем/, целият с площ от 475/четиристотин 

седемдесет и пет/ кв.м.                                магазин:                                                       

1/4 /една четвърт/ ид.част от магазин на партерен 

етаж на жилищна сграда, с обща застроена площ 

31,44 /тридесет и едно цяло четиридесет и четири 

стотни/ кв.м., състоящ се от едно помещение и баня-

тоалет, ведно с 0,3175 % /нула цяло три хиляди сто 

седемдесет и пет десетохилядни процента/ ид.части 

ул. "Усмивка" 34

 земя: урегулиран поземлен имот №XXXIX-133 

/тридесет и девети – сто тридесет и три/ с площ 150 

/сто и петдесет/ кв.м.

 земя: поземлен имот №10135.536.536/едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка пет три шест 

точка/, с площ 1099/хиляда деветдесет и девет/кв.м.

ул. "Гоце Делчев" 57
 земя: поземлен имот пл.№4/четири/, с площ 

220/двеста и двадесет/кв.м.

ул. "Гоце Делчев" 59
 земя: поземлен имот пл.№3/три/, с площ 246/двеста 

четиридесет и шест/кв.м.



 земя: урегулиран поземлен имот ІІ-25039 /втори-две 

пет нула три девет/ с площ 49574 /четиридесет и 

девет хиляди петстотин седемдесет и четири/ кв.м.

 земя: урегулиран поземлен имот І-25038 /първи-две 

пет нула три осем/ с площ 49211 /четиридесет и 

девет хиляди двеста и единадесет/ кв.м.

ул.
"Генeрал Георги   

Попов"
4

земя: урегулиран поземлен имот V -1508  общ. 

обсл./пети- едно пет нула осем общ.  Обсл./ с площ 

350 / триста и петдесет/    кв.м.                                  

бул. "Сливница" 7

61,03 /шесдесет и едно цяло и три десети/ % 

идеални части от поземлен имот №1429/хиляда 

четиристотин двадесет и девет/, целият с площ 

земя: 360/триста и шестдесет/ кв.м. идеални части от 

урегулиран поземлен имот VІІ-2651/седми-две шест 

пет едно/, целият с площ от 1545/хиляда петстотин 

четиридесет и пет/ кв.м.   

ул. "Михаил Колони" 18



189 земя:ПИ №10135.536.189 с площ 1585 кв.м.

СО"Сълзица" земя: имот пл.№847 с площ 1277 кв.м.



ул. "Добри Войников" 37

магазин/мезонетен тип/, с обща застроена площ 

117,14 кв.м., разположен на партерен и сутеренен 

етаж на жилищна сграда със застроена площ на 

партера 54,56 кв.м. и застроена  площ на      

сутерена 62,58    кв.м., както и 8,1551 % идеални 

части от общите части на сградата и от правото на 

строеж, ведно с 25 кв.м. идеални части от дворното 

място, в което е построена сградата, цялото с площ 

233 кв.м.;               конструкция: стоманобетонова с 

носещи стоманобетонови колони, греди и плочи; 

етажност: 5 ет.; год. на строеж: 1997 г.

ул.

"Полковник 

Свещаров" 1

търговски обект:                                           магазин 

за хранителни стоки, находящ се  в партерен етаж 

на сграда, със застроена площ 33,00 кв.м.,заедно с 

припадащите му се 2,39% идеални части от общите 

части на сградата, както и заедно с 9,22 кв.м. 

идеални части от мястото, върху което е построена 

сградата, цялото с площ 386,00 кв.м.                                                           

Конструкция: стоманобетонова, масивна; етажност: 

Земя: ПИ  І - 700 с площ  7334 кв.м.



Земя: ПИ №04426.102.164 с площ 6724 кв.м.

Земя: УПИ ХІІ, с площ 1000 кв.м.               Сграда: 

търговски обект с площ 119 кв.м.  Конструкция: 

масивна; етажност: един етаж; год. на строеж: 1962 



Земя: УПИ  І, с площ    5200 кв.м.

УПИ №ХХХІХ - 1089г с площ 840 кв.м.



ул. "К.Павлов" 55а

Земя: 350 кв.м. идеални части от УПИ ХV - държ., 

целият с площ от 700 кв.м.

Земя: 654 кв.м. идеални части от ПИ №754, целият с 

площ от 1654 кв.м.

Земя: ПИ №2073 с площ 52313,688 кв.м.

ул. 

"Александър 

Дякович" 31 Земя: УПИ V, с площ 852 кв.м.

ул. "Генерал Колев" 92 Земя: УПИ ІV 4 - общ. обсл., с площ 671 кв.м.

ПИ №10135.536.537 с площ 1229 кв.м.

ул. "Пейо Яворов" 11 3 10А

апартамент:                                              

апартамент №10"А" с площ 62,38 кв.м., състоящ се 

от: входно антре, дневна-столова с кухненски 

бокс,баня-тоалет,дрешник и две тераси, ведно с 

прилежащо избено помещение №7 с площ 5,16 

кв.м., както и 5,3580% идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 

мястото, в което е построена сградата.                                       



ул. "Острава" 19 А/2

     офис:                                                      офис № 1 

, разположен на първи етаж във вход А/2/ в 

жилищна сграда, с площ от 40,94 кв.м., заедно 

със съответните идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху дворното 

място.                                   Конструкция: 

ул. "Презвитер Козма" 11

    офис:                                                      офис, 

находящ се на първи етаж в жилищна сграда с обща 

площ 94,05 кв.м., представляващ: първо ниво със 

застроена площ 43,42 кв.м., състоящо се от работно 

помещение, санитарен възел и вътрешно стълбище 

към второ ниво;            второ ниво, находящ се в 

сутеренен /избен/ етаж с площ 50,63 кв.м., състоящо 

се от офис и складово помещение, както и 22,1128 % 

идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху мястото, както и 0,40 кв.м. 

идеални части от дворното място, цялото с площ от 

бул. "Сливница" 144 а

ред 1 вместо:99,90 кв.м., да се чете:" 143 кв.м."                                                            

ред 2 вместо:ПИ пл.№4, да се чете:"УПИ VІІ-14"

земя:ПИ 1521, с площ 4026 кв.м.

ул. "Тодор Димов" 30

Търговски обект:                                           магазин 

№3, находящ се на партерен етаж в жилищна 

сграда, със застроена площ 32,44 кв.м., както и 

1,6096% идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж върху дворното място.  

Конструкция: МЖБ; етажност: 4 ет.; год. на стр.: 

2006 г.

ул.       

"Подполковник 

Калитин" 27 1

Търговски обект:                                             

магазин, находящ се на първи етаж /партер/ в 

жилищна сграда, с площ 56,55 кв.м., както и 4,5807 

% идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху дворното място, ведно с 

10,99 кв.м. идеални части от УПИ Х - 607, целият с 

площ от 250 кв.м.                             Конструкция: 

ул. "Цариброд" 12

3/5 идеални части от ПИ № 420, целият с  площ 62 

кв.м.



ул. "Тодор Димов" 30

Търговски обест:                                             

магазин № 4, находящ се на партерен етаж в 

жилищна сграда, със застроена площ 54,40 кв.м., 

както и 2,6991 % идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху дворното 

място.  Конструкция: МЖБ; етажност: 4 ет.; год. на 

строеж: 2006 г.                               

бул. "Съборни" 12

земя:                                                              606 

кв.м.идеални части от ПИ № 60, целият с площ 726 

кв.м.

земя: ПИ № 10135.3514.534, с площ 12667 кв.м.                                                            

Сграда   с  идентификатор   от                 

№10135.3514.534.1 до №10135.3514.534.10 вкл.

земя:  ПИ № 10135.536.355,   с   площ        5313 

кв.м.

земя:  ПИ  №10135.536.114,    с   площ       2840 

кв.м.                                                                   

ул. "Усмивка" 34 земя:  ПИ  10135.3515.233,  с   площ      156 кв.м.

земя: ПИ №10135.5502.24, с площ 2883 кв.м.



земя:                                                            УПИ  ІІ - 

147 - За смесени функции, с площ  2963кв.м.

ул. "Струга" 111

земя:                                                                ПИ № 

10135.3516.93  с площ 4381кв.м.,         сгради:                                                          

от № 10135.3516.93.1   до                          

№10135.3516.93.7 вкл.                                                            

земя:                                                           ПИ 

10135.536.30 с площ 997кв.м.

земя:                                                             ПИ № 

10135.536.27 с площ 2470кв.м.

ж.к. "Чайка" 128

В графа 3 "Вид и описание на имота"         1. Ред 

5/пети/ се заличава.                           2. Ред 

6/шести/, вписаният текст "магазин със склад" се 

заличава и се вписва нов текст:"Комплекс за 

учебни и практически занятия на студенти".

ул. "Иван Вазов" 7

земя:                                                            ПИ 

№1230, 1901 с площ 434 кв.м.

земя:                                                            ПИ 

№10135.2559.204 с площ 625 кв.м.

ул. "Дубровник" 52

земя:                                                               ПИ с 

идентификатор 10135.2554.147 с площ  973 кв.м.                                             

1. Сграда жилищна с идентификатор        

10135.2554.147.1 със застроена площ 103 кв.м., 

състояща се от: сутерен, етаж и тавански етаж.                                                

Конструкция: масивна,брой етажи: един, год. на стр.: 

1961 г.                                       2. Сграда не 

жилищна с идентификатор 10135.2554.147.2  със 



ул. "Гривица" 10

сграда:                                                          

Едноетажна жилищна сграда с идентификатор 

10135.5502.203.1, със застроена площ 93 кв.м.                              

Конструкция: масивна, брой етажи: един, год. На 

земя:                                                                ПИ  с 

идентификатор 10135.2569.188, с         площ  2963 

кв.м.

земя:                                                             ПИ с 

идентификатор 10135.2573.211,   с площ 1492 

кв.м.

ул. "Велека" 20

земя:                                                   142.50 кв.м. 

идеални части от ПИ с      идентификатор 

10135.3515.1321, целият с площ от 512 кв.м.

земя:                                                                ПИ с 

идентификатор 10135.536.585, с площ 6234 кв.м.

бул. "Княз Борис І" 35

земя:                                                            ПИ с 

идентификатор 10135.1507.401, с площ 1013 кв.м.

ул.      

бул.

"Драгоман"         

"Съборни"

47          

15       

земя:                                                             ПИ с 

идентификатор 10135.1504.135, с площ 366 кв.м.

ул.

"Народни 

будители"

земя:                                                               ПИ с 

идентификатор 10135.5502.30, с площ 5450 кв.м.

ул. "Витоша" 10 5 14 апартамент № 14, със ЗП 49,97 кв.м

ул. "Карлово" 6 земя: ПИ 10135.1506.661, с площ 104 кв.м.

ул. "Княз Дондуков" 3

земя: ПИ 10135.1507.682 - 79 кв.м. ид.ч. от целият с 

площ 577 кв.м.

Виница земя: ПИ 10135.2575.1385 с площ 430 кв.м.



ул. "Хан Кубрат" 19 сграда: 10135.3515.733.5 със ЗП 245 кв.м.

ул. "Петко Тодоров" 39 3 3 апартамент № 3, със ЗП 57,88 кв.м.

ул. "Генерал Колев" 96

земя: ПИ 10135.2558.128 - 91,11 кв.м. ид.ч., целият с 

площ 915 кв.м.; Офис на две нива със ЗП 256 кв.м. 

ул. "Мир" 81 4 11

апартамент с идентификатор 10135.2552.2473.1.11 

със ЗП 76,18 кв.м.

ул.

"Антон 

Страшимиров" 30 4 10 апартамент № 10 със ЗП 74,95 кв.м.

ул. "Мир" 81 5 13

апартамент с идентификатор 10135.2552.2473.1.13 

със ЗП 79,66 кв.м.

земя: ПИ 10135.5200.98- площ 9133 кв.м.

земя: ПИ 10135.5200.3- площ 4528 кв.м.

земя: ПИ 10135.5200.100- площ 13804 кв.м.

земя: ПИ 10135.5200.22- площ 167399 кв.м.

земя: ПИ 10135.73.34 - 759 кв.м. ид.ч. от целият с 

площ 7259 кв.м.

ул. "Никола Корчев" 8

земя: ПИ 10135.3517.179 - 1/2 ид.ч. от целият с 

площ 383 кв.м.

земя: ПИ 10135.2551.418 - 1149 кв.м.

ул. 5 4 земя: ПИ 10135.2564.68 - 1271 кв.м.

ул.

"Цар Иван 

Александър" 5

земя: ПИ 10135.5506.49 - 1/2 ид. ч. от целият с площ 

173 кв.м.

ж.к. ул.

"Победа" "Христо 

Смирненски" 30

земя: ПИ 10135.3513.131 - 469 кв.м. ид. ч. от целият 

с площ 719 кв.м.

ул. "Мир" 88 3 6

апартамент с идентификатор 10135.2555.223.1.6 със 

ЗП 114,28 кв.м.

ул. "Мир" 88 3 5

апартамент с идентификатор 10135.2555.223.1.5 със 

ЗП 114,28 кв.м.

ул. "Отец Паисий" 48 6 43

апартамент с идентификатор 10135.1502.31.2.16 със 

ЗП 102,70 кв.м.

ул. "Дебър" 54 А 4 11

апартамент с идентификатор 10135.1506.368.1.11 

със ЗП 94,22 кв.м.

бул.

"Владислав 

Варненчик" 112 5

земя: 12,73 кв.м. ид.ч., целият с площ 383 кв.м. 

Самостоятелен обект - Офис 13 с площ 65,28 кв.м.

бул.

"Владислав 

Варненчик" 112 5

земя: 14,37 кв.м. ид.ч., целият с площ 383 кв.м. 

Самостоятелен обект - Офис 14 с площ 73,67 кв.м.



бул.

"Владислав 

Варненчик" 112 5

земя: 15,36 кв.м. ид.ч., целият с площ 383 кв.м. 

Самостоятелен обект - Офис 15 с площ 78,75 кв.м.

бул.

"Владислав 

Варненчик" 112 5

земя: 11,84 кв.м. ид.ч., целият с площ 383 кв.м. 

Самостоятелен обект - Офис 16 с площ 60,71 кв.м.

ул. "Стефан Караджа" 37

земя: поземлен имот с идентификатор 

10135.1508.164 - 39 кв.м. ид. части, целият с площ 

ул. "Албатрос"

земя: поземлен имот с идентификатор 

10135.2575.433, с площ 6151 кв.м.

ул. "Албатрос"

земя: поземлен имот с идентификатор 

10135.2575.435, с площ 939 кв.м.

к.к. "Чайка"

земя: поземлен имот с идентификатор 

10135.2571.336, с площ 1469 кв.м.

ул. "Кестен" 14 В 8 1

Ателие № 1 с идентификатор 10135.2553.767.2.82, 

със ЗП 78,83 кв.м.

земя: поземлен имот с идентификатор 

10135.536.1008, с площ 10560 кв.м.

ул.

"Александър 

Димитров" 30 земя с площ 580 кв.м.

ул. "Барутен погреб" 5 Б 3 23 апартамент № 23, със ЗП 53,20 кв.м.

ул. "Райко Жинзифов" 31

Магазин № 3 с идентификатор 10135.1506.94.1.16, 

със ЗП 18,16 кв.м.

буна "Траката" поземлен имот с идентификатор 

10135.2566.6498, с площ 13029 кв.м.

ул. "Средна гора" 43 1 1

апартамент № 1 с идентификатор 10135.51.458.1.1, 

със ЗП 89,95 кв.м.

ул. "Христо Попович" 37 4 7

апартамент № 7 на две нива с идентификатор 

10135.1503.158.1.14, с обща ЗП 202,85 кв.м.

земя с площ 9400кв.м. и сгради /бивш складов район 

за съхраняване и поддържане имуществото на 

Гражданска отбрана/

ж.к. ул.

"Възраждане", 

"Иван Янев" 1

сграда с идентификатор 10135.3511.71.5 със ЗП 181 

кв.м.

ул. "Презвитер Козма" 13

Магазин-самостоятелен обект на две нива  с 

идентификатор 10135.1507.875.1.9 с обща площ 

ул. "5-та" 16

земя: поземлен имот с идентификатор 10135.2564.52 

- 1/2 ид.ч. от целият с площ 1212 кв.м.; сграда: с 

идентификатор 10135.2564.52.1 - 1/2 ид.ч., цялата 

ул. "Барутен погреб" 5 Г 1 50 апартамент № 50, със ЗП 70 КВ.М.



ул. "Лозенград" 3 Б 3 27

апартамент № 27 с идентификатор 

10135.2558.49.4.27

45

земя - поземлен имот с идентификатор 

10135.536.448, с площ 7869 кв.м.; сграда с 

идентификатор 10135.536.448.2 със ЗП 159 кв.м.

земя - поземлен имот с идентификатор 

10135.2571.466 - 665 кв.м. ид.ч. от целият с площ 

1665 кв.м.

земя - имот № 000101, с площ 84182 кв.м.

имот № 000048, с площ 9276 кв.м.

ул. "Христо Попович" 34 Б

клуб - самостоятелен обект на две нива с 

идентификатор 10135.1503.166.2.14, с обща ЗП 254 

ул. "Свобода" 38

земя - поземлен имот с идентификатор 

10135.3517.110- 1/2 ид.ч. от целият с площ 290 кв.м.

ул. "Бачо Киро" 8 1

магазин - самостоятелен обект с идентификатор 

10135.1506.97.1.3 със ЗП 51,15 кв.м.; Земя - ПИ 

10135.1506.97 - 5,7529 % ид.ч., целият с площ 239 

ул. "Ангел Кънчев" 52 2

Ателие за творческа дейност №2: самостоятелен 

обект с идентификатор 10135.1502.68.3.7 със ЗП 



к.к. "Чайка"

Брегоукрепително съоръжение - буна - поземлен 

имот с идентификатор 10135.2572.144

земя: поземлен имот с идентификатор 

10135.2566.167 с площ 1278 кв.м.

земя: поземлен имот с идентификатор 24565.501.18 

с площ 8447 кв.м.

земя: имот № 000130 по КВС с площ 31596 кв.м.

бул. "Сливница" 144А

земя - 100 кв.м. ид.ч., целият с площ 198 кв.м.; 

сгради: 1 - ЗП 36,55 кв.м.; 2 - ЗП 42,54 кв.м.

к.к. "Чайка"

земя - поземлен имот с идентификатор 

10135.2573.22 с площ 16793 кв.м. и 7 бр. курортни 

туристически сгради

к.к. "Чайка"

сгради: 1 - ЗП 37 кв.м..; 2 - ЗП 37 кв.м.., 3 - ЗП 38 

кв.м.

к.к. "Чайка"

сграда - курортна туристическа сграда със ЗП 37 

кв.м.



ул. "Шипка" 10

земя-поземлен имот с идентификатор 

10135.1507.358 с площ 714 кв.м.

земя - имот № 042105 с площ 6490 кв.м.



ул.

"Вардар" и 

"Приморски" 6

земя - поземлен имот с идентификатор 

10135.1507.1014: 1021 кв.м. ид.ч от целият с площ 

1086 кв.м.; сграда с идентификатор 

ул.

"Братя 

Миладинови" 3

земя: 1/4 ид.ч. от ПИ 10135.1508.233, целият с площ 

292кв.м.; сграда със ЗП 33,18 кв.м.

к.к. "Чайка"

земя: идентификатор 10135.2573.315 с площ 9661 

кв.м.

к.к. "Чайка"

земя: идентификатор 10135.2573.316 с площ 9294 

кв.м.

ул. "Гларус" 33

земя: 68,45 % ид.ч. от ПИ 10135.2575.563, целият с 

площ 560 кв.м.

земя: ПИ 20482.280.61 с площ 37836 кв.м.

бул.

"Осми Приморски 

полк" земя: ПИ 10135.2562.233 с площ 2514 кв.м.

81 земя: ПИ 10135.536.1008, с площ 10742 кв.м.

бул.

"Осми Приморски 

полк"

СТАДИОН "ЧЕРНО МОРЕ"- земя: ПИ 

10135.2562.234 с площ 21873 кв.м. и 16 броя сгради

ул.

"Никола Й. 

Вапцаров"

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ЧЕРНО МОРЕ" - земя ПИ 

10135.2562.236 с площ 8761 кв.м. и 15 броя сгради

ул.

"Никола Й. 

Вапцаров"

земя: ПИ 10135.2562.235 с площ 190 кв.м. и 10 броя 

сгради

земя: ПИ 10135.536.263 с площ 3826 кв.м.

земя: ПИ 10135.536.264 с площ 9637 кв.м.



ж.к. ул.

Виница, "Светослав 

Обретенов" 21 земя: ПИ 10135.2575.1136 с площ 1474 кв.м.

бул. "Сливница" 7 земя: 61,03 % ид.ч., целият с площ 216 кв.м.

земя: 5840 кв.м.

ул. "Георги Бенковски" 81 1

самостоятелен обект 10135.1503.284.3.3 в сграда на 

първи етаж на 16 етажна жилищна сграда със ЗП 

ул. "Цар Симеон І" 25 земя: 2213 кв.м.

земя: 5039 кв.м.

ул. "Маркови кули" 11 92 кв.м. ид. ч., целият с площ 322 кв.м.

ул. "Райко Жинзифов" 31 -1

Самостоятел обект в сграда с идентификатор 

10135.1506.94.1.23, находящ се на сутеренен етаж 

със ЗП 57,10 кв.м., състоящ се от търговска зала, бар 

и тоалет, ведно с 5,5460% идеални части от общите 

части насградата и от правото на строеж върху 

имота. Конструкция: ЕПК; год. на строеж: 2000г.; 



ул. "Солун" 18

Самостоятелен обект с идентификатор 

10135.1506.88.1.20, находящ се на партерен етаж 

със застроена площ 61,78/ кв.м., състоящ се от две 

зали, баня-тоалет, ведно с 0,0794% идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж 

върху имота. Конструкция: ЕПК; година на строеж: 

2000г.; етажност: 5 етажа.

ул. "Солун" 18

Самостоятелен обект с идентификатор 

10135.1506.88.1.21, находящ се на партерен и 

сутеренен етаж със застроена площ 53,32 кв.м., 

състоящ се от зала на партер, зала на сутерен, баня-

тоалет, ведно с 0,0698% идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 

имота.

ул. "17-та" 38 земя: ПИ 10135.2564.1009 с площ 788 кв.м.

ул. "Осми март" 7

земя: 118 кв.м. идеални части от урегулиран 

поземлен имот VІІ-16, целият с площ 265 кв.м.

сграда: едноетажна жилищна сграда със застроена 

площ 49,22 кв.м., находяща се в дъното на парцела, 

състояща се от входно антре, дневна, спалня, кухня, 

стопанска постройка и тоалет в двора.

Конструкция: масивна, етажност: 1 етаж, год. на 

ул. 

"Полковник 

Свещаров" 1

Самостоятелен обект с идентификатор 

10135.2556.167.1.21, със застроена площ 33,00 кв.м., 

ведно с 2,39 % идеални части от общите части на 

сградата, заедно с 9,22 кв.м. идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.2556.167, 

целият с площ 376 кв.м.

Конструкция: стаманобетонова, етажност: 5 етажа, 

год. на строеж: 1997г. 



ул. "Парижка комуна" 2

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1503.470.1.2 със застроена площ 164 кв.м., 

състоящ се от четири стаи, хол, тераса и тоалет, 

заедно с принадлежащите на етажа две избени 

помещения към двора с площ от 14 кв.м., както и 28 

% идеални части от общите части на сградата и от 

поземлен имот с идентификатор 10135.1503.470, 

върху което е изградена сградата, целият с площ от 

ул. "Преслав" 53 2

1/2 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 

10135.1506.631, целият с площ 128 кв.м.Сграда 

състояща се от: партер, първи над партерен етаж и 

тавански етаж.

1/2 ид. част от първи над партерен етаж, 

представляващ самостоятелен обект с 

идентификатор 10135.1506.631.1.2/едно нула едно 

три пет точка едно пет нула шест точка шест три 

едно точка едно точка две/, целият с площ 128/сто 

двадесет и осем/кв.м.

1/2 ид. част от тавански етаж, целият с площ 128/сто 

двадесет и осем/кв.м.

Конструкция: масивна, брой етажи: 2/два/ етажа, 

ул. "Сан Стефано" 22

Самостоятелен обект с идентификатор 

10135.1507.895.1.4, със застроена площ 160 кв.м., 

разположен в партера на триетажна масивна 

жилищна сграда, състоящ се от: фоайе, две стаи, 

коридор, WС и зала,  ведно с идеалните части от 

общите части на сградата и от правото на строеж. 

Конструкция: масивна, год. на стр.: 1965г. 

ул. "Войнишка" 1

Самостоятелен обект с идентификатор 

10135.2558.104.3.29, със застроена площ 180 кв.м., 

разположен в партера на четириетажна масивна 

жилищна сграда, състоящ се от: входно антре, зала, 

две стаи, сервизни помещения, вътрешно стълбище 

за сутерен, ведно със складово помещение в 

сутеренен етаж с площ 30/тридесет/кв.м., както и 

6,1653 %/шест цяло хиляда шестстотин петдесет и 

три десетохилядни процента/ идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж. 

ул "Иван Вазов" 7 земя с площ 439 кв.м.

земя с площ 917 кв.м.



земя с площ 2326 кв.м.

земя с площ 489 кв.м.

земя с площ 7423 кв.м.

земя с площ 176 кв.м.

земя с площ 2451 кв.м.

бул. "Съорни" 15

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1504.134, с 

площ 168/сто шестдесет и осем/кв.м.

сграда:

Сграда с идентификатор 10135.1504.134.1 със 

застроена площ 84/осемдесет и четири/кв.м.

Брой етажи: един етаж, констр.: масивна.

ул. "Мир" 40 земя с площ 576 кв.м.

ул.

"Генерал 

Столипин" 57

земя:

10/десет/кв.м. идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.2557.275, целият с площ 

214/двеста и четиринадесет/кв.м.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2557.275.1.10, находящ се в партера на 

жилищна сграда, представляващ търговски обект 

със застроена площ 40,67/четиридесет цяло 

шестдесет и седем стотни/кв.м., състоящ се от две 

помещения, предверие и санитарен възел, заедно с 

6,8001 % идеални части от общите части на 

сградата.

Констр.: масивна, год. на стр.: 1998г., етажност: 

4/четири/ етажна.

бул. "Сливница" 9 земя с площ 227 кв.м.



ж.к. "Изгрев-1" земя с площ 422 кв.м.

земя с площ 2648 кв.м.

ул. "Ангел Кънчев" 52 2 ателие 2

земя с площ 909 кв.м.

земя с площ 610 кв.м.

земя с площ 716 кв.м.

ул. "Кестен" 14 В 8 82 ап.- ЗП 78.83 кв.м.

ул. "Преслав" 22

земя: 800.91 кв.м. ид.ч. от целият с площ 840 кв.м.; 

сам.обект 10135.1507.1050.1.1 със ЗП 360.38 кв.м.; 

сам.обект 10135.1507.1050.2.1 със ЗП 482.58 кв.м.; 

сам.обект 10135.1507.1050.2.2 със ЗП 72.60 кв.м

ул. "Цар Калоян" 5

сграда:

едноетажна сграда с идентификатор 

10135.1507.758.3, със застроена площ 17 кв.м.

Брой етажи: 1/един/ етаж, констр.: масивна.

ул. "Поп Богомил" 11 в

сграда:

Жилищна сграда с идентификатор 10135.1506.479.1, 

със застроена площ 34 кв.м.

Констр.: паянтова, брой етажи: 2/два етажа/, год. на 

стр.: 1923г.

.

ул.

"Стефан 

Стамболов" 24 А 1 2

апартамент:

Самостоятелен обект

с идентификатор 10135.1507.474.1.2, със застроена 

площ 48.02/четиридесет и осем цяло и две 

стотни/кв.м.,  ведно с принадлежащо избено 

помещение с полезна площ 5.46/пет цяло 

четиридесет и шест стотни/кв.м., както и 2.2055 % 

идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху мястото.

Констр.: масивна, брой етажи: 5/пет/етажна сграда, 

год.на стр.: 1974г.



ул. "Преслав" 22

изба на ниво сутерен със ЗП 168.86 кв.м. изба на 

ниво сутерен със ЗП 255.20 кв.м.

ж.к. "Чайка" 98 земя с площ 2598 кв.м.

ул. "Гривица" 10 13 90

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.5502.190.1.90, със застроена площ 66.85 кв.м., 

ведно с принадлежаща изба

№58/петдесет и осем/, с полезна площ 4.04 кв.м. 

както и 1.2141 % идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху държавна 

земя.

Констр.: ЕПК, брой етажи: 14/четиринадесет/, год. 

земя с площ 3247 кв.м.

земя с площ 1190 кв.м.

земя с площ 1415 кв.м.

земя с площ 1574 кв.м.

земя с площ 152 кв.м.

земя с площ 1908 кв.м.

земя с площ 773 кв.м.

земя с площ 372 кв.м.



ул. "Осми ноември" 8

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1507.901, с 

площ 310/триста и десет/кв.м.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1507.901.1.2, представляващ втори етаж от 

триетажна масивна сграда със застроена площ 

90.00/деветдесет/кв.м., състоящ се от три стаи, 

кухня, коридор, антре, баня-тоалет, два балкона, 

както и 33.30 % идеални части от общите части на 

сградата и избените помещения.

Констр.: масивна, брой етажи: 3/три/етажна сграда, 

год.на стр.: 1939г.

ж.к.

"Владислав 

Варненчик" 32 1 9 44

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.4504.6.1.44, със застроена площ 

56.25/петдесет и шест цяло двадесет и пет 

стотни/кв.м., състоящ се от стая, кухня, сервизни 

помещения и един балкон, ведно с избено 

помещение № 44/четиридесет и четири/, с площ 

2/два/кв.м., както и 1.4085 % идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж 

върху земята.

ул. "Евлоги Георгиев" 20 Б 3 31

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2554.102.4.31, със застроена площ 

44.80/четиридесет и четири цяло и осемдесет 

стотни/кв.м., състоящ се от: стая, кухня и сервизни 

помещения, ведно с избено помещение 

№31/тридесет и едно/, с площ от 2.24/две цяло и 

двадесет и четири стотни/кв.м., както и 1.3475 % 

идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху земята.

Конструкция: панелна, етажност: 6/шест/ет., год.на 

ул. "Студентска" 5 А 7 63

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2555.39.6.63, със застроена площ 

65.22/шестдесет и пет цяло двадесет и две 

стотни/кв.м., състоящ се от входно антре, хол, 

спалня, баня с тоалет, кухня и два балкона, ведно с 

избено помещение №52/петдесет и две/, с площ от 

2.46/две цяло четиридесет и шест стотни/кв.м., 

както и 1.3414 % идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху земята.

Конструкция: ЕПЖБ, етажност: 8/осем/ет., год. на 

строеж: 1971г.



ж.к. "Младост" 131 3 6 68

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3512.145.4.17, със застроена площ 

45.46/четиридесет и пет цяло и четиридесет и шест 

стотни/кв.м., състоящ се от стая, кухня, сервизни 

помещения и балкон, ведно с прилежащо избено 

помещение №68/шестдесет и осем/, с площ от 

2.10/две цяло и десет стотни/кв.м., както и 0.5813 % 

идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху земята. 

ж.к. "Младост" 147 4 1 42

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3512.206.5.18, със застроена площ 

58,51/петдесет и осем цяло и петдесет и една 

стотни/кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и 

сервизни помещения, ведно с прилежащо избено 

помещение №42/четиридесет и две/, с площ от 

6.12/шест цяло и дванадесет стотни/кв.м., както и 

0.5058 % идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж върху земята. 

"Салтанат" 81 земя с площ 2851 кв.м.

"Салтанат" 81 земя с площ 1424 кв.м.

"Салтанат" 81 земя с площ 1601 кв.м.

"Салтанат" 81 земя с площ 1124 кв.м.

"Салтанат" 81 земя с площ 4780 кв.м.

"Салтанат" 81 земя с площ 2198 кв.м.

"Салтанат" 81 земя с площ 2491 кв.м.

"Салтанат" 81 земя с площ 1510 кв.м.

"Салтанат" 81 земя с площ 667 кв.м.



земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5511.101, с 

площ 346/триста четиридесет и шест/кв.м.

ж.к.

"Владислав 

Варненчик"

КЛУБ:

сграда с идентификатор 10135.4505.217.13, със 

застроена площ 155/сто петдесет и пет/кв.м., 

състояща се от  помещение за клуб и четири стаи.

Констр.: монолитна, етажи: един етаж, год на стр.: 

ул. "Топола" 17 2 3

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3513.267.10.3, със застроена площ 

87.39/осемдесет и седем цяло тридесет и девет 

стотни/кв.м., състоящ се от две спални, дневна, 

кухня, антре, баня, тоалет, перално помещение и 

тераси, ведно с прилежащо избено помещение 

№9/девет/ с площ 10.10/десет цяло и десет 

стотни/кв.м., както и 6.9258 % идеални части от 

общите части на сградата и правото на строеж върху 

дворното място.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5501.22, с 

площ 2548/две хиляди петстотин четиридесет и 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5501.161, с 

площ 1813/хиляда осемстотин и тринадесет/кв.м.

ул. "Струга" 111

земя:

поземлен имот №10135.3516.93, с площ 4394/четири 

хиляди триста деветдесет и четири/кв.м.



ул. "Братя Шкорпил" 15

земя:

45 %/четиридесет и пет процента/ идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.1504.184, 

целият с площ 359/триста петдесет и девет/кв.м.

сграда:

1. 45%/четиридесет и пет процента/ идеални части 

от двуетажна масивна сграда с идентификатор 

10135.1504.184.1, със застроена площ 172/сто 

седемдесет и два/кв.м. и разгъната застроена площ 

344/триста четиридесет и четири/кв.м., заедно с 

общо принадлежащо на цялата сграда таванско 

помещение, ведно с принадлежащо избено 

помещение, цялото с площ 170/сто и седемдесет/ 

кв.м., състояща се от пет стаи, две складови 

помещения, санитарен възел с предверие вестибюл.

Тавански етаж, състоящ се от стълбище, две стаи, 

складово почещение, санитарен възел.

Констр.: масивна, етажи: 2/два/ етажа, год. на стр.: 

1911г.

ул. "Струга" 111

Гараж с идентификатор 10135.3516.93.2, състоящ се 

от 7/седем/броя клетки с обща застроена площ 

311/триста и единадесет/кв.м.

Констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 

ул. "Струга" 111

Гараж с идентификатор 10135.3516.93.3, състоящ се 

от 1/един/ брой клетка със застроена площ 

202/двеста и два/кв.м.

Констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 

ул. "Струга" 111

Гараж с идентификатор 10135.3516.93.4, състоящ се 

от 1/един/ брой клетка със застроена площ 

45/четиридесет и пет/кв.м.

Констр.: масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 

ул. "Струга" 111

Гараж с идентификатор 10135.3516.93.5, състоящ се 

от 8/осем/ броя клетки с обща застроена площ 

265/двеста шестдесет и пет/кв.м.

Констр.: масивна, брой етажи: един, год на стр.: 

ул. "Струга" 111

Гараж с идентификатор 10135.3516.93.6, състоящ се 

от 11/единадесет/ броя клетки с обща застроена 

площ 293/двеста деветдесет и три/кв.м. Констр.: 

масивна, брой етажи: един, год. на стр.: 1964г.

ул. "Мир"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2555.242, с 

площ 375/триста седемдесет и пет/кв.м.

"Салтанат" 81

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.63, с 

площ 366/триста шестдесет и шест/кв.м.



"Салтанат" 81

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.70, с 

площ 5754/пет хиляди седемстотин петдесет и 

"Салтанат" 81

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.49, с 

площ 2002/две хиляди и два/кв.м.

"Салтанат" 81

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.79, с 

площ 514/петстотин и четиринадесет/кв.м.

"Салтанат" 81

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.83, с 

площ 2107/две хиляди сто и седем/кв.м.

ул. "Братя Бъкстон" 12 А

Народно читалище "Отец Паисий"

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2558.10.2.1, със разгъната застроена площ 

1716/хиляда седемстотин и шестнадесет/кв.м., 

състояща се от:

- І/първи/ етаж със застроена площ 968/деветстотин 

шестдесет и осем/кв.м.

- ІІ/втори/ етаж със застроена площ 748/седемстотин 

четиридесет и осем/кв.м.

2. Самостоятелен обект в сграда на етаж -1/минус 

едно/ с идентификатор 10135.2558.10.2.2, със 

застроена площ 130/сто и тридесет/кв.м.

Конструкция: монолитна, етажност: 2/два/ етажа, 

"Салтанат" 81

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.65, с 

площ 837/осемстотин тридесет и седем/кв.м.

"Салтанат" 81

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.50/едно 

нула едно три пет точка пет три шест точка пет 

нула/, с площ 863/осемстотин шестдесет и три/кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.52, с 

площ 2838/две хиляди осемстотин тридесет и 

земя:

6187/шест хиляди сто осемдесет и седем/кв.м. 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 

20482.139.214, целият с площ от 21186/двадесет и 

"Салтанат" 81

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.42, с 

площ 1721/хиляда седемстотин двадесет и 



ул. "Македония" 9 1

КЛУБ:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1508.171.2.8, със застроена площ 77 

/седемдесет и седем/ кв.м., състоящ се от коридор, 

зала, склад, сервизни помещения, както и 5.2338 % 

идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху дворното място.

Констр.: масивна, етажи: 4/четири/ етажа, год. на 

ул.

"Капитан Петко 

войвода" 10

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1506.331, с 

площ 177/сто седемдесет и седем/кв.м.

сграда:

Едноетажна полумасивна сграда, състояща се от:   

- партер - самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10135.1506.331.1.1, със застроена 

площ 66.58/шестдесет и шест цяло петдесет и осем 

стотни/кв.м., състоящ се от входно антре, две стаи, 

две складови помещения и баня;

- първи етаж - самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10135.1506.331.1.2, със застроена 

площ 66.58/шестдесет и шест цяло петдесет и осем 

стотни/кв.м., състоящ се от предверие, две стаи, 

бул. "Княз Борис І" 109 6 23

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2560.396.1.23, със застроена площ 

87.58/осемдесет и седем цяло петдесет и осем 

стотни/кв.м., състоящ се от две спални, хол, дневна 

с ниша, баня тоалет, коридор, склад, килер и балкон, 

ведно с прилежащо избено помещение 24/двадесет и 

четири/ с площ 1.95/едно цяло и деветдесет и пет 

стотни/кв.м., както и 1.4140 % идеални части от 

общите части на сградата и правото на строеж върху 

земята.

земя:

поземлен имот с идентификатор 54145.508.419, с 

площ 607/шестстотин и седем/кв.м.

ул. "Наум" 52 а

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.52.243, с 

площ 133 /сто тридесет и три/ кв.м.



сграда:

1. Сграда с идентификатор 10135.1509.2.1, със 

застроена площ 108/сто и осем/кв.м., състояща се от:

- първи етаж: шест стаи и коридор;

- маза: пет стаи, коридор и сервизни помещения.

2. Сграда с идентификатор 10135.1509.2.2, със 

застроена площ 9/девет/кв.м.

Конструкция: масивна, брой етажи: 1/един/ етаж, 

год. на стр.: 1960г.

ул. "Шар" 18 2 23

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1502.163.1.5, със застроена площ 91.34 

/деветдесет и едно цяло и тридесет и четири стотни/ 

кв.м., състоящ се от: дневна, кухня с трапезария, две 

спални, коридор, баня, тоалет, килер, два балкона, 

ведно с прилежаща изба №1 /едно/ с площ 6,78 

/шест цяло и седемдесет и осем стотни/  кв.м., както 

и 2,4217% идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху земята;  

конструкция: панелна; етажност: 7 /седем/ етажа; 

ж.к. "Чайка" 3 Б 5 47

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2562.7.2.47, със застроена площ 77,50 

/седемдесет и седем цяло и петдесет стотни/ кв.м., 

състоящ се от: входно антре, две спални, дневна, 

кухня и сервизни помещения, ведно с прилежаща 

изба с площ 2,50 /две цяло и петдесет/ кв.м., както и 

1,7219% идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж върху земята;  конструкция: 

панелна; етажност: 6 /шест/ етажа; година на 

ул. "Студентска" 12 А 3 15

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2555.49.2.15, със застроена площ 55.18 

/петдесет и пет цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., 

състоящ се от дневна с ниша, спалня, килер, баня-

тоалет и  балкон, ведно с прилежаща изба №42 

/четиридесет и две/ на първо ниво с площ 3,35 /три 

цяло и тридесет и пет стотни/  кв.м., както и 

0,6613% идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж върху земята;  конструкция: 

ППП; етажност: 16 /шестнадесет/ етажа; година на 



ул. "Никулицел" 1 Б 7 46

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2558.60.7.46, със застроена площ 99.18 

/деветдесет и девет цяло и осемнадесет стотни/ 

кв.м., състоящ се от вх. антре, две спални, хол, 

кухня-столова, баня, тоалет, килер и два балкона, 

ведно с прилежаща изба №21 /двадесет и едно/ с 

площ 2,68 /две цяло и шестдесет и осем стотни/  

кв.м., както и 2,3132% идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 

земята;  конструкция: ЕПЖБ; етажност: 9 /девет/ 

ул. "Черно море" 23

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2575.556, с 

площ 1029/хиляда двадесет и девет/кв.м.

ул. "Странджа" 14 1 3

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1502.55.2.3, със застроена площ 

57.23/петдесет и седем цяло двадесет и три 

стотни/кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня, баня - 

тоалет, входно антре и един балкон, ведно с 

прилежащо избено помещение № 3/три/с площ 

3,42/три цяло четиридесет и две стотни/кв.м., както 

и 1,5529 % идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху земята.;  

ж.к. "Младост" 104 4 11

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3512.31.7.11, със застроена площ площ 73.43 

/седемдесет и три цяло четиридесет и три 

стотни/кв.м., състоящ се от входно антре, две 

спални, хол, кухня, тоалет дрешник, баня и балкон, 

както и 0.6347 % идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху държавна 

земя, ведно с прилежащо избено помещение 

No11/единадесет/, с полезна площ 7.65 /седем цяло 

шестдесет и пет стотни/кв.м. Конструкция:ЕПЖБ, 

ж.к. "Младост" 156 2 15

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3513.13.2.15, със застроена площ 

43.22/четиридесет и три цяло двадесет и две 

стотни/кв.м., състоящ се от кухня, стая, сервизни 

помещения, входно антре и балкон, ведно с 

прилежащо избено помещение №45/четиридесет и 

пет/, с площ от 3,33/три цяло тридесет и три 

стотни/кв.м., както и 2,5108 % идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж 



ул. "Мара Гидик" 13

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5505.232, с 

площ 185/сто осемдесет и пет/кв.м.

сграда:

сграда с идентификатор 10135.5505.232.1, със 

застроена площ 62/шестдесет и два/кв.м., състояща 

се от три стаи и коридор.

Брой етажи: 1/един/ етаж, констр.: полумасивна, год. 

бул. "Сливница" 9 1 2

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1507.508.1.5 - 74.77 %/седемдесет и четири 

цяло седемдесет и седем процента/ идеални части от 

апартамента, целият с площ от 106.94 кв.м.,  

състоящ се от кухня, вестибюл, три спални, баня, 

тоалет, входен коридор, балкон, както и съответния 

процент идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж.

ж.к. "Младост" 104 3 1 2

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3512.31.11.2, със застроена площ 

87.06/осемдесет и седем цяло и шест стотни/кв.м., 

състоящ се от входно антре, две спални хол, кухня, 

тоалет, дрешник, баня и два балкона, ведно с 

прилежащо избено помещение №6/шест/, с площ 

2.52/две цяло

петдесет и две стотни/кв.м., както и 0.5863 % 

идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху държавна земя. 

ул.

"Цар Иван 

Страцимир" 16

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1501.610, с 

площ 149/сто четиридесет и девет/кв.м.



ул. "Плиска" 13 1

земя:

15.00/петнадесет/кв.м. идеални части от поземлен 

имот с идентификатор 10135.1507.871, целият с 

площ 192/сто деветдесет и два/кв.м.

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1507.871.1.11, находящ се на първи етаж в 

пет етажна жилищна сграда, със застроена площ 

83.47/осемдесет и три цяло четиридесет и седем 

стотни/кв.м., състоящ се от едно помещение, склад и 

санитарен възел, ведно с 7.7856 % идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж от 

дворното място в което същата е построена.

Конструкция: монолитна, брой етажи: 5/пет/ етажа, 

год. на стр.: 2001г.

ж.к.

"Владислав 

Варненчик" 205 3 2 73

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.4505.50.1.5, със застроена площ 

91.42/деветдесет и едно цяло четиридесет и две 

стотни/ кв.м., състоящ се от коридор, кухня, дневна, 

две спални, баня, тоалет и две тераси, заедно с 

прилежащо избено помещение №5/пет/, с площ от 

4.14/четири цяло и четиринадесет стотни/кв.м., 

както и 1.2957 % идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху земята.

Констр.: масивна, етажност: 7/седем/етажа, год. на 

ул. "Евлоги Георгиев" 37

земя:

73.00/седемдесет и три/кв.м. идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.2554.563, 

целият с площ от 538/петстотин тридесет и осем/кв

ж.к. "Младост" 129 А/2 партер

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3512.136.13.18, с площ 118,24/сто и 

осемнадесет цяло двадесет и четири стотни/кв.м., 

състоящ се от: четири помещения и санитарен възел, 

както и принадлежащите идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 

земята.

Конструкция:масивна, етажност:9/девет/етажа, год. 

на строеж: 1998 г.

Предназначение на самостоятелния обект: За 



ул. "Княз Батенберг" 6

сграда: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1507.584.1.3, представляващ последен трети 

надпартерен етаж /масивна надстройка, построена 

1975 година/, със застроена площ 143.88/сто 

четиридесет и три цяло осемдесет и осем стотни/ 

кв.м., състоящ се от вестибюл, коридор, шест стаи, 

склад, балкон и санитарни помещения, както и 

16.3865% идеални части от общите части на 

сградата и правото на строеж, ведно с 3 %/три 

процента/ идеални части от поземлен имот с 

ул. "Дрин" 31 1

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1503.59.1.50, със застроена площ 118.40/сто и 

осемнадесет цяло и четиридесет стотни/кв.м., 

състоящ се от стълбище, фоайе, офис, зала, балкон, 

санитарни помещения, както и 3.0336 % идеални 

части от общите части на сградата и правото на 

строеж. 

Конструкция: масивна - ППП, етажност: 10/десет/ 

етажа, год. на стр.:1979г.

Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид 

самостоятелен обект в сграда.

ул. "Генерал Скобелев" 8

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2560.57.1.12, находящ се на първи партерен 

етаж със застроена площ 21,42/двадесет и едно цяло 

четиридесет и две стотни/кв.м., състоящ се от 

кабинет, тоалетна и предверие, както и 2.6924 % 

идеални части от общите части на сградата и 

правото на строеж върху дворното място.

Конструкция: масивна, год.на строеж:2002г.

ул. "Околчица" 10

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1506.115.1.8, със застроена площ 

95.90/деветдесет и пет цяло и деветдесет 

стотни/кв.м., състоящ се от входен коридор, офисна 

стая, склад и сервизни помещения, ведно с 10.4946 

% идеални части от общите части на сградата и 

правото на строеж върху дворното място.

Конструкция: масивна, етажност: 5/пет/етажа, год. 

на строеж: 1995г.



ул. "Дебър" 36

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1506.852.1.21, находящ се на първи етаж над 

паркинг в жилищна сграда, с площ 27/двадесет и 

седем/кв.м., състоящ се от работно помещение и 

санитарен възел, ведно с 3.1207 % идеални части от 

общите части на сградата и правото на строеж върху 

дворното място.

Конструкция: масивна, етажност: 5/пет/етажа, год. 

на строеж: 1997г.

ж.к. "Чайка" 22 А 1

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2562.177.8.90, със застроена площ 

91.70/деветдесет и едно цяло и седемдесет 

стотни/кв.м., ведно с 1 %/един процент/ идеални 

части от общите части на сградата и правото на 

строеж върху дворното място.

Конструкция: монолитна, етажност: 9/девет/етажа, 

год. на строеж: 1975г.

Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид 

бул. "Цар Освободител" 36 1

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2557.302.1.2, със застроена площ 

94.22/деветдесет и четири цяло двадесет и две 

стотни/кв.м., ведно с 5 %/пет процент/ идеални 

части от общите части на сградата и правото на 

строеж върху дворното място.

Конструкция: масивна, етажност: 3/три/етажа, год. 

на строеж: 1960г.

Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид 

ул. "Македония" 155 -1

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1502.66.1.12, състоящ се от две нива - на 

партерен и сутеренен етаж, с разгъната застроена 

площ 122.10/сто двадесет и две цяло и десет 

стотни/кв.м., като партера е със застроена площ 

43.70/четиридесет и три цяло и седемдесет 

стотни/кв.м., а сутерена със застроена площ 

78.40/седемдесет и осем цяло и четиридесет 

стотни/кв.м., както и 7.3297 % идеални части от 

общите части на сградата и от дворното място, 

цялото с площ 252/двеста и петдесет и два/кв.м.



ул.

"Капитан Петко 

войвода" 3

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1506.450.1.7, със застроена площ 164/сто 

шестдесет и четири/кв.м., ведно с 24.3309 

%/двадесет и четири цяло три хиляди триста и девет 

десетохилядни процента/ идеални части от общите 

части на сградата, както и 16.00/шестнадесет/кв.м. 

идеални части от дворното място, цялото с площ от 

215двеста и петнадесет/ кв.м.

Конструкция: масивна, етажност: 5/пет/етажа, год. 

на строеж: 2001г.

ул.

"Доктор Людвиг 

Заменхоф" 21

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1506.550, с 

площ 442/четиристотин четиридесет и два/кв.м.

сграда:

двуетажна сграда с идентификатор 

10135.1506.550.1, със застроена площ 153/сто 

петдесет и три/кв.м.:   

- І/първи/ етаж със застроена площ 151.20/сто 

петдесет и едно цяло и двадесет стотни/кв.м., 

състоящ се от вестибюл, три стаи, две сервизни 

помещения с коридор;

- ІІ/втори/ етаж със застроена площ 158.90/сто 

петдесет и осем цяло и деветдесет стотни/кв.м., 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5501.73, с 

площ 92/деветдесет и два/кв.м.

Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за 

движение и транспорт

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2723.347, с 

площ 600/шестстотин/кв.м.земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2013.140 с 

площ 34316 /тридесет и четири хиляди триста и 

шестнадесет/ кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1509.7 с 

площ 868 /осемстотин шестдесет и осем/ кв.м.

ул. "Дубровник"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2554.38, с 

площ 15259/петнадесет хиляди двеста петдесет и 

девет/кв.м.



земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2570.2, с 

площ 5749/пет хиляди седемстотин четиридесет и 

девет/кв.м.

Начин на трайно ползване: За курортен хотел, 

почивен дом.

ж.к. "Чайка" 61 А 4 47

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2562.170.1.47, със застроена  площ 

84.73/осемдесет и четири цяло седемдесет и три 

стотни/кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, 

баня, тоалет, перално помещение, входно антре с 

две отделения за спалните и кухнята и два балкона, 

ведно с прилежащо избено помешение №5/пет/, с 

площ  9,95/девет цяло и деветдесет и пет стотни/ 

кв.м., както и 1,478 % идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 



бул.

Осми приморски 

полк

СТАДИОН "ЧЕРНО МОРЕ"

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.2562.243/едно нула едно три пет точка две пет 

шест две точка две четири три/, с площ 

24387/двадесет и четири хиляди триста осемдесет и 

седем/кв.м. 

Начин на трайно ползване: Спортно игрище.

сгради:

1. Сграда с идентификатор 10135.2562.243.1/едно 

нула едно три пет точка две пет шест две точка две 

четири три точка едно/, със застроена площ 148/сто 

четиридесет и осем/кв.м.

Брой етажи: 1/един/ етаж, констр.: масивна, год. на 

стр.: 1979г.

2. Сграда с идентификатор 10135.2562.243.2/едно 

нула едно три пет точка две пет шест две точка две 

четири три точка две/, със застроена площ 

14/четиринадесет/кв.м.

Брой етажи: 1/един/ етаж, констр.: масивна, год. на 

стр.: 1979г.

3. Сграда с идентификатор 10135.2562.243.3/едно 

нула едно три пет точка две пет шест две точка две 

четири три точка три/, със застроена площ 

11/единадесет/кв.м.

Брой етажи: 1/един/ етаж, констр.: масивна, год. на 

стр.: 1979г.

4. Сграда с идентификатор 10135.2562.243.4/едно 

нула едно три пет точка две пет шест две точка две 

четири три точка четири/, със застроена площ 

36/тридесет и шест/кв.м.

Брой етажи: 1/един/ етаж, констр.: масивна, год. на 

стр.: 1979г.

5. Сграда с идентификатор 10135.2562.243.5/едно 

нула едно три пет точка две пет шест две точка две 



ул. "Дрин" 31 А 7 45

апартамент:

1/5/една пета/ идеална част от самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 10135.1503.59.1.40, със 

застроена площ 93.00/деветдесет и три/кв.м., 

състоящ се от три стаи, дневна с ниша, баня, тоалет 

и избено помещение, както и 2.2207 % идеални 

части от общите части на сградата и правото на 

строеж. 

Конструкция: масивна - скелетно рамкова, етажност: 

8/осем/ етажа, год. на стр.:1979г.

Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид 

самостоятелен обект в сграда.

ул. "Йоан Екзарх" 8

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1507.963, с 

площ 371/триста седемдесет и един/кв.м.

сграда:

Двуетажна масивна сграда, год. на стр.:1932 г., 

състояща се от:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1507.963.1.1, находящ се на І/първи/ етаж, със 

застроена площ 164.53/сто шестдесет и четири цяло 

петдесет и три стотни/кв.м.

2. Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10135.1507.963.1.2, находящ се на 

етаж 0/нула/, със застроена площ 163.12/сто 

шестдесет и три цяло и дванадесет стотни/кв.м.

3. Полумасивна сграда с идентификатор 

10135.1507.963.2, разположена в поземления имот, 

със застроена площ 21/двадесет и един/кв.м.

ул. "Дубровник"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2554.41, с 

площ 3371/три хиляди триста седемдесет и 

един/кв.м.

ул. "Дубровник"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2554.44, с 

площ 2286/две хиляди двеста осемдесет и шест/кв.м.

Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване.

ул. "Дубровник"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2554.43, с 

площ 3978/три хиляди деветстотин седемдесет и 

осем/кв.м.



ул. "Дубровник"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2554.42, с 

площ 2294/две хиляди двеста деветдесет и 

четири/кв.м.

ул. "Борис Киряков" 17 земя с площ 678 кв.м.

ж.к.

"Владислав 

Варненчик" 27 10 46

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.4504.334.4.46, със застроена площ 35.21кв.м., 

състоящ се от стая, кухня, сервизни помещения, 

ведно с избено помещение № 42, с площ 1.44 кв.м.

ул. "Царевец" 11 В 2 66

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2558.1.4.6, със застроена площ 67.94 кв.м., 

състоящ се от две стаи, кухня-трапезария, тоалет, 

баня, дрешник и входно антре, ведно с избено 

ул.

"Контраадмирал 

Сава Иванов" 3

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5510.47, с 

площ 823 кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.305 с 

площ 448 кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.307 с 

площ 6780 кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2723.682 с 

площ 686 кв.м.

ул.

"Епископ 

Константин" 8

земя:

10.75 кв.м. идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1507.947, целият с площ 

206/двеста и шест/кв.м.

сграда:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1507.947.1.6, находящ се в сутеренен етаж на 

шестетажна жилищна сграда, със застроена площ 

59.69 кв.м.



ул. "Ангел Георгев" 9

земя:

150 кв.м. идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1503.634, целият с площ 300 

кв.м.

сграда:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1503.634.4, със застроена площ 40.00 кв.м.

Предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1503.634.5, със застроена площ 11.00 кв.м.

Предназначение: Селскостопанска сграда.

ул. "Шар" 18 2 23

На ред втори в графа 4. "Местонахождение на 

имота", текстът "ИМОТ 10135.1502.163.1.5" се 

заличава и на негово място се вписва текста: "ИМОТ 

10135.1502.163.1.6" по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК.

Самостоятелният обект се намира в сграда №1, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2723.351, с 

площ 653 кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2723.344, с 

площ 647 кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2723.345, с 

площ 641 кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2723.354, с 

площ 745 кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2723.769, с 

площ 658 кв.м.

к.к.

"Св.Св.Константин 

и Елена"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2570.47, с 

площ 937 кв.м.

к.к.

"Св.Св.Константин 

и Елена"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2570.48, с 

площ 2961 кв.м.

ЮПЗ

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5501.244, с 

площ 7191 кв.м.



земя:

поземлен имот №2075 с площ 13632,49 кв.м.

ул. "Драган Цанков" 23

земя: 2/3 ид.ч. от поземлен имот, целият с площ 240 

кв.м.; сграда-първи надпартерен етаж от триетажна 

сграда: апартамент 1 със ЗП 45.60 кв.м., апартамент 

2 със ЗП 51.17 кв.м. и обект обсл.дейност за битови 

земя с площ 996 кв.м.; жилищна сграда със ЗП 55 

кв.м.

ул. "Преслав" 4

земя с площ 65 кв.м.; масивна сграда: ет. 1 със ЗП 

53.25 кв.м.; ет.2 със ЗП 53.25 кв.м.; ет.3 със ЗП 

ул. "Преслав" 30 земя с площ 160 кв.м.

ул. "Преслав" 30 1

сграда: ет.1, представляващ ателие за творческа 

дейност със ЗП 121.16 кв.м.

ул. "Преслав" 30 2

сграда: ет.2, представляващ жилище/апартамент със 

ЗП 126.24 кв.м.

бул. "Съборни" 23

сграда: 2/48 ид.ч. от двуетажна жилищна сграда със 

ЗП 84 кв.м. и едноетажна пристройка със ЗП 87 

ул. "Кракра" 59 земя с площ 329 кв.м.

ул. "Кракра" 59 -1 гараж 1 - ЗП 14.86 кв.м.

ул. "Кракра" 59 -1 гараж 2 -ЗП 14.86 кв.м..

ул. "Кракра" 59 -1 гараж 3 -ЗП 14.86 кв.м.

ул. "Кракра" 59 -1 гараж 4 -ЗП 14.86 кв.м.

ул. "Кракра" 59 -1 гараж 5 -ЗП 14.86 кв.м.

поземлен имот с площ 1199 кв.м./изградени 

брегозащитни съоръжения - буни, за предпазване от 

вредното въздействие на водите/

поземлен имот с площ 2145 кв.м./изградени 

брегозащитни съоръжения - буни, за предпазване от 

вредното въздействие на водите/

поземлен имот с площ 2534 кв.м./изградени 

брегозащитни съоръжения - буни, за предпазване от 

вредното въздействие на водите/



поземлен имот с площ 909 кв.м./изградени 

брегозащитни съоръжения - буни, за предпазване от 

вредното въздействие на водите/

Хеликоптерна площадка - земя с площ 13846 кв.м.

ул.

"Народни 

будители" 1

Народно читалище "Просвета"-Аспарухово

земя с площ 4772 кв.м. и Масивна двуетажна сграда 

със ЗП 1083 кв.м.

ул. "Одрин" 24 1

земя с площ 220 кв.м. и сграда: І-ви етаж жилище 

със ЗП 54.78 кв.м.; 1/2 ид.ч. от изба с площ 2.16 

кв.м.; изба с площ 20.85 кв.м.; 1/2 ид.ч. от складово 

ул. "Тунджа" 21 земя с площ 235 кв.м.

"Свети Никола" 

/Бриз 102 земя - 595 кв.м. ид.ч. от целият с площ 652 кв.м.

ул. "Студентска" 12 3 14 апартамент със ЗП 55.18 кв.м.

ж.к.

"Владислав 

Варненчик" до бл.302 клуб - сграда със ЗП 174 кв.м.

ул. "Пенчо Славейков" 36 1

Самостоятелен обект в сграда със ЗП 61.55 кв.м.-За 

търговска дейност 

ул. "Цар Калоян" 5

земя с площ 267 кв.м. и сгради: Двуетажна масивна 

административна сграда със ЗП 159 кв.м. и 

едноетажна масивна сграда със ЗП 38 кв.м.

земя с площ 620 кв.м.

земя с площ 13632.49 кв.м.

ж.к. "Чайка"

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2562.182.5.219/едно нула едно три пет точка 

две пет шест две точка едно осем две точка пет 

точка две едно девет/, със застроена площ 

205.00/двеста и пет/кв.м., състоящ се от входно 

антре, зала, две стаи и сервизни помещения, както и 

0.8210 %/нула цяло осем хиляди двеста и десет 

десетохилядни процента/ идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 

земята.

ул. "Роза" 40



ул. "Младежка" 3 Д 2 5

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2553.77 с 

площ 597 кв.м.

сграда:

Клуб, представляващ едноетажна сграда с 

идентификатор 10135.2553.77.1със застроена площ 

209 кв.м., състояща се от зала за събрания, 

ж.к. "Бриз"

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3515.313.6.23 със застроена площ 71.34 кв.м., 

състоящ се от три стаи, кухненски

бокс, баня-тоалет, дрешник, входно антре и

избено помещение №5, с площ 8.43 кв.м., както и 

2,6001 % идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж върху земята.

ул. "Генерал Колев" 38

сграда:

Самостоятелна сграда с идентификатор 

10135.1505.85.9/едно нула едно три пет точка едно 

пет нула пет точка осем пет точка девет/състояща се 

от сутерен и етаж:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1505.85.9.1/едно нула едно три пет точка едно 

пет нула пет точка осем пет точка девет точка едно/, 

разположен на етаж 1/едно/, със застроена площ 

133.74/сто тридесет и три цяло седемдесет и четири 

стотни/кв.м., както и 57,3502 %/петдесет и седем 

цяло три хиляди петстотин и две десетохилядни 

процента/ идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху земята.

Предназначение на самостоятелния обект: За 

търговска дейност.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1505.85.9.2/едно нула едно три пет точка едно 

пет нула пет точка осем пет точка девет точка две/, 

разположен на етаж -1/минус едно/сутерен/, със 

застроена площ 95.65/деветдесет и пет цяло 

шестдесет и пет стотни/кв.м., както и 42,6498 

%/четиридесет и две цяло шест хиляди 

четиристотин деветдесет и осем десетохилядни 

процента/ идеални части от общите части на 



ж.к. "Младост" 126 2 3 35

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3512.164.15.8/едно нула едно три пет точка 

три пет едно две точка едно шест четири точка едно 

пет точка осем/, със застроена площ 66.84/шестдесет 

и шест цяло и осемдесет и четири стотни/кв.м., 

състоящ се от три стаи, кухня-бокс, сервизни 

помещения, коридор и балкон, ведно с прилежащо 

избено помещение №35/тридесет и пет/, с полезна 

площ 5.82/пет цяло и осемдесет и две стотни/ кв.м., 

както и 0.9683 %/нула цяло девет хиляди 

шестстотин осемдесети три десетохилядни 

процента/ идеални части от общите части на 

ул. "Хан Крум" 38

земя:

1/2/една втора/идеална част от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1507.673/едно нула едно три 

пет точка едно пет нула седем точка шест седем 

три/, целият с площ 273/двеста седемдесет и 

три/кв.м.

сграда:

Масивна жилищна сграда на два етажа с тавански 

етаж, с разгъната застроена площ 154.14/сто 

петдесет и четири цяло и четиринадесет 

стотни/кв.м., състояща се от:

1. Първи етаж, представляващ самостоятелен обект 

в сграда с идентификатор 10135.1507.673.5.1/едно 

нула едно три пет точка едно пет нула седем точка 

шест седем три точка пет точка едно/, със застроена 

площ 60.27/шестдесет цяло двадесет и седем 

стотни/кв.м., състоящ се от стая, кухня, входно 

антре, стълбищна клетка за втори етаж и тоалет под 

стълбището.

Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, 

апартамент.

2. Втори етаж, представляващ самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 10135.1507.673.5.2/едно 

нула едно три пет точка едно пет нула седем точка 

шест седем три точка пет точка две/, състоящ се от 

две нива: първо ниво със застроена площ 

55.37/петдесет и пет цяло тридесет и седем 

стотни/кв.м., състоящ се от стая и коридор и второ 



бул. "Сливница" 144А

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.1026.322/едно нула едно три пет точка едно 

нула две шест точка три две две/, с площ 178/сто  

седемдесет и осем/кв.м.

Начин на трайно ползване: Поземлен имот със 

смесен начин на трайно ползване.

Сгради:

1. Масивна сграда с идентификатор 

10135.1026.322.1/едно нула едно три пет точка едно 

нула две шест точка три две две точка едно/, със 

застроена площ 53.00/петдесет и три/ кв.м., 

състояща се от: входно антре, две стаи и складово 

помещение с площ 4.64/четири цяло и шестдесет и 

четири/кв.м.

Предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна. 

Конструкция: масивна; брой етажи: 1/един/етаж, год. 

на строеж: 1930г.

2. Масивна сграда с идентификатор 

10135.1026.322.2/едно нула едно три пет точка едно 

нула две шест точка три две две точка две/, със 

застроена площ 40.00/четиридесет/кв.м., състояща 

се от: входно антре, две стаи и складово помещение 

с площ 6.77/шест цяло седемдесет и седем/ кв.м.

бул.

"Владислав 

Варненчик" 112 4

земя:

54,30 /петдесет и четири цяло и тридесет стотни/ 

кв.м. идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1030.356 /едно нула едно три 

пет точка едно нула три нула точка три пет шест/, 

целият с площ 383 /триста осемдесет и три/ кв.м. 

Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

комплекс.

офис:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1030.356.1.14 /едно нула едно три пет точка 

едно нула три нула точка три пет шест точка едно 

точка едно четири/ със застроена площ 278,41 

/двеста седемдесет и осем цяло и четиридесет и една 

стотни/ кв.м., находящ се в пететажна офис сграда, 

състоящ се от: шест офис помещения, две кухни, две 

складови помещения, тоалет, баня с тоалет, фоайе и 

коридор.

Прилежащи части: 14,177%/четиринадесет цяло сто 

седемдесет и седем хилядни процента/ идеални 



ул. "Радецки" 68

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1503.22/едно 

нула едно три пет точка едно пет нула три точка две 

две/, с площ 235/двеста тридесет и пет/кв.м.

сграда:

Пететажна сграда, конструкция: масивна със 

стоманобетонови елементи, год. на стр.: 2006г., 

включваща:

І. Партерен етаж, състоящ се от:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1503.22.3.1.

Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид 

самостоятелен обект в сграда.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1503.22.3.2.

Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в 

сграда.

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1503.22.3.3.

Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид 

самостоятелен обект в сграда.

ІІ. Първи етаж, представляващ самостоятелен обект 

в сграда с идентификатор 10135.1503.22.3.4.

Предназначение на самостоятелния обект: За офис.

 ІІІ. Втори етаж, представляващ  самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 10135.1503.22.3.5.

Предназначение на самостоятелния обект: За офис.

ІV. Трети етаж, представляващ самостоятелен обект 

в сграда с идентификатор 10135.1503.22.3.6.

Предназначение на самостоятелния обект: За офис.

V. Четвърти етаж, представляващ самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 10135.1503.22.3.7.

Предназначение на самостоятелния обект: За офис.

VІ. Сутеренен етаж със застроена площ 90,19 

к.к.

"Св.Св.Константин 

и Елена"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2569.22/едно 

нула едно три пет точка две пет шест девет точка 

две две/, с площ 1947/хиляда деветстотин 

к.к.

"Св.Св.Константин 

и Елена"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2570.85/едно 

нула едно три пет точка две пет седем нула точка 

осем пет/, с площ 2646/две хиляди шестстотин 



ул. "Струга" 56 А

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.3513.368/едно нула едно три пет точка три 

пет едно три точка три шест осем/, с площ 107/сто и 

ж.к. "Чайка"

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.2562.245/едно нула едно три пет точка две пет 

шест две точка две четири пет/, с площ 

829/осемстотин двадесет и девет/кв.м.

81

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.536.1035/едно нула едно три пет точка пет 

три шест точка едно нула три пет/, с площ 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.73.134/едно 

нула едно три пет точка седем три точка едно три 

четири/, с площ 6217/шест хиляди двеста и 

ул. "Костур" 82

земя:

1006/хиляда и шест/кв.м. идеални части от поземлен 

имот с идентификатор 10135.5505.505/едно нула 

едно три пет точка пет пет нула пет точка пет нула 

пет/, целият с площ 1214/хиляда двеста и 

четиринадесет/кв.м.

ул. "Преслав" 52

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1507.1/едно 

нула едно три пет точка едно пет нула седем точка 

едно/, с площ 8222/осем хиляди двеста двадесет и 

бул. "Цар Освободител" 100

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2557.322 

/едно нула едно три пет точка две пет пет седем 

точка три две две/ с площ 84 /осемдесет и четири/ 

кв.м.

ул. "Дубровник"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2554.38/едно 

нула едно три пет точка две пет пет четири точка 

три осем/, с площ 6321/шест хиляди триста двадесет 

и един/кв.м.



ул. "Генерал Скобелев" 8

Офис:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2560.57.1.13/едно нула едно три пет точка две 

пет шест нула точка пет седем точка едно точка едно 

три/, находящ се на първи партерен етаж със 

застроена площ 21,42/двадесет и едно цяло 

четиридесет и две стотни/кв.м., състоящ се от 

кабинет, тоалетна и предверие, както и 2.6924 %/две 

цяло шест хиляди деветстотин двадесет и четири 

десетохилядни процента/ идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 

ул. "Тодор Димов" 30 0

Търговски обект:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2556.100.1.33/едно нула едно три пет точка 

две пет пет шест точка едно нула нула точка едно 

точка три три/, със застроена площ 32.44/тридесет и 

две цяло четиридесет и четири стотни квадратни 

метра/, както и 1.6096 %/едно цяло шест хиляди 

деветдесет и шест десетохилядни процента/ идеални 

части от общите части на сградата и от правото на 

строеж върху дворното място.

Предназначение на самостоятелния обект: За 

ул. "Тодор Димов" 30 0

Търговски обект:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2556.100.1.34/едно нула едно три пет точка 

две пет пет шест точка едно нула нула точка едно 

точка три четири/, със застроена площ 54.40 

кв.м./петдесет и четири цяло и четиридесет стотни 

квадратни метра/, както и 2.6991 %/две цяло шест 

хиляди деветстотин деветдесет и една 

десетохилядни процента/ идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 

дворното място.

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5200.125/едно нула едно три пет точка пет две 

нула нула точка едно две пет/, с площ 

14102/четиринадесет хиляди сто и два/кв.м.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 



земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5200.126/едно нула едно три пет точка пет две 

нула нула точка едно две шест/, с площ 

22278/двадесет и две хиляди двеста седемдесет и 

осем/кв.м.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5200.127/едно нула едно три пет точка пет две 

нула нула точка едно две седем/, с площ 9628/девет 

хиляди шестстотин двадесет и осем/кв.м.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5200.128/едно нула едно три пет точка пет две 

нула нула точка едно две осем/, с площ 

81384/осемдесет и една хиляди триста осемдесет и 

четири/кв.м.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5200.129/едно нула едно три пет точка пет две 

нула нула точка едно две девет/, с площ 

23507/двадесет и три хиляди петстотин и 

седем/кв.м.земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5200.131/едно нула едно три пет точка пет две 

нула нула точка едно три едно/, с площ 1194/хиляда 

сто деветдесет и четири/кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5200.132/едно нула едно три пет точка пет две 

нула нула точка едно три две/, с площ 7339/седем 

хиляди триста тридесет и девет/кв.м.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5200.133/едно нула едно три пет точка пет две 

нула нула точка едно три три/, с площ 1988/хиляда 

деветстотин осемдесет и осем/кв.м.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 



бул. "Приморски" 59 партер

земя:

1/4/една четвърт/ идеална част от 1,27%/едно цяло 

двадесет и седем стотни процента/ от поземлен имот 

с идентификатор 10135.1507.955/едно нула едно три 

пет точка едно пет нула седем точка девет пет пет/, 

целият с площ 481/четиристотин осемдесет и 

един/кв.м.

магазин:

1/4/една четвърт/ идеална част от 1,27 %/едно цяло 

двадесет и седем стотни процента/ от самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

10135.1507.955.1.39/едно нула едно три пет точка 

едно пет нула седем точка девет пет пет точка едно 

точка три девет/, находящ се в партерен етаж на 

жилищна сграда, с обща застроена площ 

31.44/тридесет и едно цяло четиридесет и четири 

стотни/кв.м., състоящ се от едно помещение и баня-

тоалет, ведно с 0,3175%/нула цяло три хиляди сто 

седемдесет и пет десетохилядни процента/ идеални 

ж.к. "Младост"

до блок 

32

КЛУБ:

Самостоятелна едноетажна сграда с идентификатор 

10135.3515.7.21/едно нула едно три пет точка три 

пет едно пет точка седем точка две едно/, със 

застроена площ 210/двеста и десет/кв.м., състояща 

се от две канцеларии, зала и сервизни помещения.

Предназначение на сградата: Друг вид обществена 

сграда.



бул. "Съборни" 23

сгради:

1.1/24/една двадесет и четвърта/идеални части от 

двуетажна масивна жилищна сграда с 

идентификатор 10135.1504.127.3/едно нула едно три 

пет точка едно пет нула четири точка едно две седем 

точка три/, със застроена площ 81/осемдесет и 

един/кв.м., състояща се от:

- партер - две стаи, коридор и антре;

- първи етаж - две стаи, антре, тераса;

- тавански етаж с площ 60/шестдесет/кв.м., състоящ 

се от една стая и тоалет;

-изба с две отделения с площ 81/осемдесет и 

един/кв.м.   

2.1/24/една двадесет и четвърта/идеални части от 

едноетажна полумасивна пристройка/вътрешна 

къща/, със застроена площ 88/осемдесет и 

осем/кв.м., състояща се от: стая, кухня, коридор, 

антре и две тоалетни, ведно с 0,0417%/нула цяло 

четиристотин и седемнадесет хилядни процента/ 

Аспарухово

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5506.864/едно нула едно три пет точка пет пет 

нула шест точка осем шест четири/, с площ 

737/седемстотин тридесет и седем/кв.м.земя:

поземлен имот с идентификатор 54145.24.72/пет 

четири едно четири пет точка две четири точка 

седем две/, с площ 3090/три хиляди и 

деветдесет/кв.м.

ул. "Селиолу" 27

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.2556.263/едно нула едно три пет точка две пет 

пет шест точка две шест три/, с площ 

330/триста и тридесет/кв.м.



ул. "Славянска" 21

земя:

50.40%/петдесет цяло и четиридесет стотни 

процента/идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1508.216/едно нула едно три 

пет точка едно пет нула осем точка две едно шест/, 

целият с площ от 520/петстотин и двадесет/кв.м.

сграда:

Масивна четириетажна сграда, год. на стр.: 1935г., 

състояща се от:

1. Първи етаж - 29.17%/двадесет и девет цяло и 

седемнадесет процента/ идеални части, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10135.1508.216.1.3/едно нула едно 

три пет точка едно пет нула осем точка две едно 

шест точка едно точка три/, целият със застроена 

площ 195.59/сто деветдесет и пет цяло петдесет и 

девет стотни/кв.м., ведно със съответните идеални 

части от общите части на сградата и западно избено 

помещение, с площ 59.24/петдесет и девет цяло 

двадесет и четири стотни/кв.м.

Предназначение на самостоятелния обект: За детско 

заведение.

2. Втори етаж - 29.17%/двадесет и девет цяло и 

седемнадесет процента/ идеални части, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10135.1508.216.1.4/едно нула едно 

три пет точка едно пет нула осем точка две едно 

шест точка едно точка четири/, целият със застроена 

площ 195.59/сто деветдесет и пет цяло петдесет и 

девет стотни/кв.м., ведно със съответните идеални 

части от общите части на сградата.

Предназначение на самостоятелния обект: За детско 

заведение.

3. Четвърти етаж - 29.17%/двадесет и девет цяло и 

седемнадесет процента/ идеални части, поземлен имот с идентификатор 

10135.2566.6516/едно нула едно три пет точка две 

пет шест шест точка шест пет едно шест/, с площ 

5454/пет хиляди четиристотин петдесет и 

четири/кв.м.

поземлен имот с идентификатор 

10135.2566.6518/едно нула едно три пет точка две 

пет шест шест точка шест пет едно осем/, с площ 

2685/две хиляди шестстотин осемдесет и пет/кв.м.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 



поземлен имот с идентификатор 

10135.2566.6519/едно нула едно три пет точка две 

пет шест шест точка шест пет едно девет/, с площ 

5995/пет хиляди деветстотин деветдесет и пет/кв.м.

ул.

"Бабини видини 

кули" 1

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5504.350 

/едно нула едно три пет точка пет пет нула четири 

точка три пет нула/ с площ  274 /двеста седемдесет и 

поземлен имот с идентификатор 

10135.2566.6517/едно нула едно три пет точка две 

пет шест шест точка шест пет едно седем/, с площ 

2429/две хиляди четиристотин двадесет и 

девет/кв.м.

"Младежки клуб и Тенис корт”

поземлен имот с идентификатор 10135.2561.3/едно 

нула едно три пет точка две пет шест едно точка 

три/, с площ 4892/четири хиляди осемстотин 

деветдесет и два/кв.м.

Начин на трайно ползване: Спортно игрище.

сгради:

1. Сграда с идентификатор 10135.2561.3.1/едно нула 

едно три пет точка две пет шест едно точка три 

точка едно/, със застроена площ 508/петстотин и 

осем/кв.м.

Констр.: монолитна, брой етажи: 1/един/етаж, год. 

на стр.: 1970г.

Предназначение: Спортна сграда, база.

2. Сграда с идентификатор 10135.2561.3.2/едно нула 

едно три пет точка две пет шест едно точка три 

точка две/, със застроена площ 336/триста тридесет 

и шест/кв.м.

Констр.: монолитна, брой етажи: 1/един/етаж, год. 

ул. "Кичево" 10

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5505.378/едно нула едно три пет точка пет пет 

нула пет точка три седем осем/, с площ 

479/четиристотин седемдесет и девет/кв.м.



ул.

"Гавраил 

Кръстевич" 20 1

Търговски обект:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1026.236.1.14/едно нула едно три пет точка 

едно нула две шест точка две три шест точка едно 

точка едно четири/, със застроена площ  

29,42/двадесет и девет цяло четиридесет и две 

стотни/кв.м., състоящ се от търговска площ, склад и 

санитарен възел.

Предназначение на самостоятелния обект: За 

ж.к. "Чайка" 98

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.2562.150/едно нула едно три пет точка две пет 

шест две точка едно пет нула/, с площ 1779/хиляда 

седемстотин седемдесет и девет/кв.м.

ж.к. "Младост" 153 1 6 52

апартамент: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3512.16.22.53/едно нула едно три пет точка 

три пет едно две точка едно шест точка две две 

точка пет три/ със застроена площ 

43.21/четиридесет и три цяло двадесет и една 

стотни/кв.м., състоящ се от входно антре, хол, 

спалня, кухненски бокс, баня-тоалет, балкон, ведно с 

прилежащо избено помещение с полезна площ 



бул. "Приморски" 135

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1508.257 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула осем 

точка две пет седем/ с площ 468 /четиристотин 

шестдесет и осем/ кв.м.

сгради:

1. Масивна триетажна сграда, година на строеж: 

1923г., ведно с прилежащ сутерен с полезна площ 

190,27 /сто и деветдесет цяло и двадесет и седем 

стотни) кв.м., включваща:

1.1. Първи етаж – представляващ самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 10135.1508.257.1.1 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула осем 

точка две пет седем точка едно точка едно/ със 

застроена площ 202,00 /двеста и два/ кв.м., състоящ 

се от: предно и задно стълбище, стълбищна 

площадка, преддверие, четири стаи, стая с балкон, 

два килера, тоалет с преддверие. Брой нива на 

обекта: 1 /едно/.

Предназначение на самостоятелния обект: За делова 

и административна дейност. 

1.2. Втори етаж – представляващ самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 10135.1508.257.1.2 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула осем 

точка две пет седем точка едно точка две/ със 

застроена площ 202,00 /двеста и два/ кв.м., състоящ 

се от: стълбищна площадка, преддверие, три стаи, 

стая с килер, стая с балкон, офис, тоалет с 

преддверие. Брой нива на обекта: 1 /едно/. 

Предназначение на самостоятелния обект: За делова 

и административна дейност.

1.3. Трети етаж – представляващ самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 10135.1508.257.1.3 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула осем 

точка две пет седем точка едно точка три/ със земя:

686/шестстотин осемдесет и шест/кв.м. идеални 

части от поземлен имот с идентификатор 

10135.3506.840/едно нула едно три пет точка три 

пет нула шест точка осем четири нула/, целият с 

площ 1753/хиляда седемстотин петдесет и три/кв.м.

"Приморски парк 

536" №462/по 

предходен 

документ местност 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.462/едно 

нула едно три пет точка пет три шест точка четири 

шест две/, с площ 1052/хиляда петдесет и два/кв.м.



ул. "Света Екатерина"

земя:

55/петдесет и пет/кв.м. идеални части от поземлен 

имот с идентификатор 10135.2575.782/едно нула 

едно три пет точка две пет седем пет точка седем 

осем две/, целият с площ 568/петстотин шестдесет и 

осем/кв.м.

сграда:

1/5 /една/пета/ идеална част от втори етаж на 

масивна жилищна сграда с идентификатор 

10135.2575.782.1/едно нула едно три пет точка две 

пет седем пет точка седем осем две точка едно/, 

състоящ се от четири стаи, кухня, антре, маза и 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1509.4/едно 

нула едно три пет точка едно пет нула девет точка 

четири/, с площ 2957/две хиляди деветстотин 

петдесет и седем/кв.м.

ул. "Славянска" 30

земя:

168 /сто шестдесет и осем/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.1508.285 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула осем 

точка две осем пет/, целият с площ 463 

/четиристотин шестдесет и три/ кв.м.

ул. "Отец Паисий" 46 2 5

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1502.31.1.5, със застроена площ  87.10 кв.м., 

ведно с прилежащо избено помещение с площ 4.45 

кв.м.

Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, 

ул. "Отец Паисий" 46 1 3

апартамент:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1502.31.1.3, със застроена площ  92.25 кв.м., 

ведно с избено помещение с площ 3.96 кв.м.

Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, 

апартамент.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.481с 

площ 400/четиристотин/кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.471с 

площ 63/шестдесет и три/кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.464 с 

площ 258/двеста петдесет и осем/кв.м.



ул. "Добри Войников" 37 -1

търговски обект:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2560.136.1.11, представляващ мезонетен тип 

/ниво едно и ниво две/ с обща застроена площ 117,14 

кв.м., разположен на партерен и сутеренен етаж на 

жилищна сграда със застроена площ на партера 

54,56 кв.м. и застроена площ на сутерена 62,58 

кв.м., ведно с 25 кв.м. идеални части от поземлен 

имот с идентификатор 10135.2560.136, в който е 

построена сградата, цялото с площ 244/двеста двеста 

четиридесет и четири/кв.м. 

ул.

"Братя 

Миладинови" 3

земя:

1/4/една четвърт/идеална част от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1508.233, целият с площ 292 

кв.м.

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1508.233.2.1, представляващ североизточната 

част от едноетажна жилищна сграда, със застроена 

площ 33.18 кв.м. и тавански етаж с площ 26.16 

кв.м., ведно с избено помещение с площ 14.70 кв.м. 

и помещение с площ 8.40 кв.м., ведно с 1/2/една 

втора/ идеални части от общите части на сградата.

Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, 

апартамент.



ул.

"Никола 

Й.Вапцаров"

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ЧЕРНО МОРЕ"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2562.236, с 

площ 8761 кв.м. 

Начин на трайно ползване: Спортно игрище.

сгради:

1. ЗАЛА "ВЛАДИСЛАВ" - сграда с идентификатор 

10135.2562.236.1, със застроена площ 3423 кв.м

2. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.2, със 

застроена площ 296 кв.м.

3. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.3, със 

застроена площ 57/петдесет и седем/кв.м.

4. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.4, със 

застроена площ 216 кв.м.

5. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.5, със 

застроена площ 102 кв.м.

6. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.6, със 

застроена площ 145 кв.м.

7. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.7, със 

застроена площ 93 кв.м.

8. ЗАЛА "ПРИМОРЕЦ" - сграда с идентификатор 

10135.2562.236.8, със застроена площ 729 кв.м.

9. ЗАЛА "АКАДЕМИК" - сграда с идентификатор 

10135.2562.236.9, със застроена площ 1140 кв.м.

10. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.10, със 

застроена площ 162 кв.м.

11. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.11, със 

застроена площ 58 кв.м.

12. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.12, със 

застроена площ 79 кв.м.

13. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.13, със 

застроена площ 29 кв.м.

14. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.14, със 

застроена площ 24 кв.м.

15. Сграда с идентификатор 10135.2562.236.15, със 



ул. "Роза" №40/36

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2553.77 с 

площ 597 кв.м.

сграда:

Едноетажна сграда с конструкция: ЕПС и година на 

строеж: 1988г., включваща:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2553.77.1.1 със застроена площ 153 кв.м., 

ведно с прилежащите му 0,73206% идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж 

върху земята; 

Предназначение на самостоятелния обект: За 

търговска дейност.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2553.77.1.2 със застроена площ 56 кв.м., 

ведно с прилежащите му 0,26794%  идеални части 

от общите части на сградата и от правото на строеж 

върху земята; 

Предназначение на самостоятелния обект: Обекти 

със специално предназначение.

Самостоятелните обекти се намират в сграда №1, 

ул. "Кракра" 59 1

сгради:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.51.308.1.1, със застроена площ 130 кв.м., 

представляващ магазин над подземния гараж, ведно 

с припадащите се идеални части от правото на 

строеж върху земята.

Предназначение на самостоятелния обект: За 

търговска дейност.

2.  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.51.308.1.2, със застроена площ 30 кв.м., 

представляващ обект 1/едно/-складово помещение 

към търговския обект.

Предназначение на самостоятелния обект: За склад.

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.139, с 

площ 2776 кв.м



ул.  "Осми март" 7

земя:

118/сто и осемнадесет/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.1030.179, 

целият с площ 265 кв.м.

сграда:

едноетажна жилищна сграда с идентификатор 

10135.1030.179.2, със застроена площ 43 кв.м., 

находяща се в дъното на двора, състояща се от 

входно антре, дневна, спалня, кухня, стопанска 

постройка и тоалет в двора.

ул. "Найден Геров" 1

земя: 

поземлен имот с идентификатор 10135.2560.409, с 

площ 1578 кв.м.

ул.

"Поп Харитон", 

обект 1.

49 А -1

част от сграда, включваща:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1501.295.2.12 /едно нула едно три пет точка 

едно пет нула едно точка две девет пет точка две 

точка едно две/, разположен в партерната част на 

жилищна сграда, представляващ търговски обект на 

две нива, състоящ се от: магазин със застроена площ 

34,85 /тридесет и четири цяло и осемдесет и пет 

стотни/ кв.м., включващ: зала, санитарен възел, 

стълбище и склад под магазина с площ от 20,21 

/двадесет цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., както 

и 7,4772% /седем цяло, четири хиляди седемстотин 

седемдесет и две десетохилядни процента/ идеални 

части от общите части на сградата и от правото на 

строеж, заедно с 20 /двадесет/ кв.м. идеални части 

от дворното място, в което е построена сградата, 

съставляващо поземлен имот с идентификатор 

10135.1501.295 /едно нула едно три пет точка едно 

пет нула едно точка две девет пет/, целият с площ 

296 /двеста деветдесет и шест/ кв.м.; конструкция: 

масивна; етажност: 5 /пет/ етажа; година на строеж: 

1999г.

Предназначение на самостоятелния обект: За 



ул. "Петко Ю.Тодоров" 39 3 3

самостоятелен обект в сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1026.237.1.3 /едно нула едно три пет точка 

едно нула две шест точка две три седем точка едно 

точка три/ със застроена площ 57,88 /петдесет и 

седем цяло и осемдесет и осем стотни/ кв.м., 

състоящ се от: дневна с кухня, спалня, коридор, баня-

тоалетна и два балкона, ведно с прилежащо избено 

помещение №3 /три/ с площ 9,27 /девет цяло и 

двадесет и седем стотни/ кв.м., както и 9,0823% 

(девет цяло осемстотин двадесет и три 

десетохилядни процента) идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 

земята;

конструкция: масивна; етажност на сградата: 5 /пет/ 

ул. "Радко Димитриев" 7 2 3

самостоятелен обект в сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1504.58.1.27 /едно нула едно три пет точка 

едно пет нула четири точка пет осем точка едно 

точка две седем/ със застроена площ 84,80 

/осемдесет и четири цяло и осемдесет стотни/ кв.м., 

състоящ се от: предверие, две стаи, тоалетна-баня и 

тераса, както и съответните 4,2438% /четири цяло 

две хиляди четиристотин тридесет и осем 

десетохилядни процента/, представляващи 13,23 

/тринадесет цяло и двадесет и три стотни/ кв.м. 

идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж, заедно с 19,43 /деветнадесет 

цяло и четиридесет и три стотни/ кв.м. идеални 

части от дворното място, в което е построена 

сградата, съставляващо поземлен имот с 

идентификатор 10135.1504.58 /едно нула едно три 

пет точка едно пет нула четири точка пет осем/, 

целият с площ 937 /деветстотин тридесет и седем/ 

земя:

поземлен имот с идентификатор 36868.176.48 /три 

шест осем шест осем точка едно седем шест точка 

четири осем/ с площ 7382 /седем хиляди триста 

осемдесет и два/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Територия 

на транспорта.

Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане 



ул. "Пирот" 3

земя:

1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1506.163 /едно нула едно три 

пет точка едно пет нула шест точка едно шест три/, 

целият с площ 296 /двеста деветдесет и шест/ кв.м.

сграда:

Втори етаж от двуетажна полумасивна сграда с 

идентификатор 10135.1506.163.1 /едно нула едно 

три пет точка едно пет нула шест точка едно шест 

три точка едно/, година на строеж: около 1940г., 

включващ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1506.163.1.2 /едно нула едно три пет точка 

едно пет нула шест точка едно шест три точка едно 

точка две/ със застроена площ 46,70 /четиридесет и 

шест цяло и седемдесет стотни/ кв.м., 

представляващ  ап.2-1СК, състоящ се от една стая, 

кухня, WC и антре, ведно с прилежащото избено 

помещение  с площ 20,40 /двадесет цяло и 

четиридесет стотни/ кв.м., както и 17,5344% 

/седемнадесет цяло пет хиляди триста четиридесет и 

четири десетохилядни процента/ идеални части от 

общите части на сградата; Предназначение на 

самостоятелния обект: Жилище, апартамент.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1506.163.1.6 /едно нула едно три пет точка 

едно пет нула шест точка едно шест три точка едно 

точка шест/ със застроена площ 81,76 /осемдесет и 

едно цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., 

представляващ ап.3-3СКБ, състоящ се от три стаи, 

кухненски бокс, WC и коридор, ведно с 

прилежащото избено помещение с площ 22,49 

/двадесет и две цяло и четиридесет и девет стотни/ 

кв.м., както и 35,8618% /тридесет и пет цяло осем 



бул. "Княз Борис І" 64 1

земя:

140 /сто и четиридесет/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.1508.113 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула осем 

точка едно едно три/, целият с площ 738 

/седемстотин тридесет и осем/ кв.м.

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 

m).

сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1508.113.6.1 /едно нула едно три пет точка 

едно пет нула осем точка едно едно три точка шест 

точка едно/, състоящ се от две нива, всяко с площ 40 

/четиридесет/ кв.м., ведно с изба под обекта с площ 

40 /четиридесет/ кв.м., както и 1/5 /една пета/ 

идеална част от общите части на сградата;

конструкция: масивна; етажност: 2 /един/ етажа; 

ул. "Уйлям Фруд" 1

сгради:

1. Сграда с идентификатор 10135.5212.9.6 /едно 

нула едно три пет точка пет две едно две точка 

девет точка шест/ със застроена площ 781 

/седемстотин осемдесет и един/ кв.м., 

представляваща по предходен документ: 

Лаборатория за аеродинамични изследвания, 

състояща се от Инженерен корпус "А" и Инженерен 

корпус "Б"; конструкция: масивна (система УС" 73); 

брой етажи: 3 /три/ и сутерен; година на строеж: 

1992г. 

Предназначение: Сграда за научна и проектантска 

дейност.

2. Сграда с идентификатор 10135.5212.9.15 /едно 

нула едно три пет точка пет две едно две точка 

девет точка едно пет/ със застроена площ 214 

/двеста и четиринадесет/ кв.м., представляваща по 

предходен документ: Вард-Леонардови групи за 

скоростна количка; конструкция: масивна; брой 

етажи: 1 /един/; година на строеж: 1980г. 

Предназначение: Сграда за научна и проектантска 

дейност.

3. Сграда с идентификатор 10135.5212.9.26 /едно 

нула едно три пет точка пет две едно две точка 

девет точка две шест/ със застроена площ 219 



ул. "Петър Райчев" 35

земя:

Поземлен имот с идентификатор 10135.2554.611 

/едно нула едно три пет точка две пет пет четири 

точка шест едно едно/ с площ 5209 /пет хиляди 

двеста и девет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: 

В графа №7 

"Местонахождение 

на имота" на ред 1 

/първи/ се заличава 

текстa "Oбщина: 

АВРЕН н.м.: 

ЗДРАВЕЦ 

м."Язовира" и на 

негово място се 

вписва текста 

"обл.Варна, 

общ.Аврен, 

землище с.Аврен, няма промяна

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5501.162 

/едно нула едно три пет точка пет пет нула едно 

точка едно шест две/ с площ 2102 /две хиляди сто и 

два/ кв.м.

бул. "Съборни" 12

земя:

605 /шестстотин и пет/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.1504.101 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула четири 

точка едно нула едно/, целият с площ 725 

/седемстотин двадесет и пет/ кв.м.

"Чайка"

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2562.245 

/едно нула едно три пет точка две пет шест две 

точка две четири пет/ с площ 829 /осемстотин 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5501.328 

/едно нула едно три пет точка пет пет нула едно 

точка три две осем/ с площ 706 /седемстотин и шест/ 

кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5501.329 

/едно нула едно три пет точка пет пет нула едно 

точка три две девет/ с площ 283 /двеста осемдесет и 

три/ кв.м.



земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5501.330 

/едно нула едно три пет точка пет пет нула едно 

точка три три нула/ с площ 308 /триста и осем/ кв.м.

Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

ул. "Д-р Басанович" 118

сграда:

сграда с идентификатор 10135.2554.222.1 /едно нула 

едно три пет точка две пет пет четири точка две две 

две точка едно/ със застроена площ 220 /двеста и 

двадесет/ кв.м. ; конструкция: масивна; брой етажи: 

1/един/; година на строеж: 1962г.

ул. "Пейо К. Яворов"" 11 4 10а

самостоятелен обект в сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1030.266.1.3 /едно нула едно три пет точка 

едно нула три нула точка две шест шест точка едно 

точка три/ със застроена площ 62,38 /шестдесет и 

две цяло и тридесет и осем стотни/ кв.м., състоящ се 

от: входно антре, дневна - столова с кухненски блок, 

баня - тоалет, дрешник и две тераси, ведно с 

прилежащото избено помещение №7 /седем/ с площ 

5,16 /пет цяло и шестнадесет стотни/ кв.м., както и 

5,3580% (пет цяло три хиляди петстотин и 

осемдесет десетохилядни процента) идеални части 

от общите части на сградата и от правото на строеж 

върху мястото, в което е построена сградата;

конструкция: МЖБ; етажност: 5 /пет/ етажа, по 

предходен акт: 4 /четири/ етажа (партер и 4 /четири/ 

жилищни етажа); година на строеж: 1996г.

земя:

поземлен имот с идентификатор 20482.505.163 /две 

нула четири осем две точка пет нула пет точка едно 

шест три/ с площ 17089 кв.м.

Начин на трайно ползване: Незастроен имот за 

производствен, складов обект

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5511.833 

/едно нула едно три пет точка пет пет едно едно 

точка осем три три/ с площ 2689 /две хиляди 

шестстотин осемдесет и девет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ресурс за превантивна защита.



земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5511.834 

/едно нула едно три пет точка пет пет едно едно 

точка осем три четири/ с площ 179 /сто седемдесет и 

девет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ресурс за превантивна защита.

ул. "Стенка Разин" 15

земя:

148,50 /сто четиридесет и осем цяло и петдесет 

стотни/ кв.м. идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.5506.44 /едно нула едно три 

пет точка пет пет нула шест точка четири четири/, 

целият с площ 286 /двеста осемдесет и шест/ кв.м.

ул. "Светослав Минков 24

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.4504.177 

/едно нула едно три пет точка четири пет нула 

четири точка едно седем седем/ с площ 360 /триста и 

шестдесет/ кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 04426.100.287 /нула 

четири четири две шест точка едно нула нула точка 

две осем седем/ с площ 5700 /пет хиляди и 

седемстотин/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.

бул. Приморски 59

0/парте

р

В графа 3.„Вид и описание на имота“ на ред 8 /осми/ 

и ред 9 /девети/ се заличава текста "от 1,27%/едно 

цяло двадесет и седем стотни процента/".земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.598 /едно 

нула едно три пет точка пет три шест точка пет 

девет осем/ с площ 7112 /седем хиляди сто и 

дванадесет/ кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.478 /едно 

нула едно три пет точка пет три шест точка четири 

седем осем/ с площ 3057 /три хиляди и петдесет и 

седем/ кв.м.



ул. Генерал Столетов 88 1

самостоятелен обект в сграда:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.2557.29.1.7 /едно нула едно три пет точка две 

пет пет седем точка две девет точка едно точка 

седем/ със застроена площ 48.25 /четиридесет и осем 

цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м.,състоящ се от: 

архив, баня - тоалет, кухненски бокс, две работни 

помещения и входно антре, ведно с прилежащо 

избено помещение №1/едно/ с полезна площ 2.96 

/две цяло деведесет и шест стотни/кв.м., както и 

6.5756 % /шест цяло пет хиляди седемстотин 

петдесет и шест процента/ идеални части от общите 

части на сградата и от ПИ 10135.2557.29, цялото с 

площ 202 /двеста и два/ кв.м.; етажност 5 /пет/ 

ул. Шипка 6

земя:

26,7689 % /двадесет и шест цяло седем хиляди 

шестстотин осемдесет и девет десетохилядни 

процента) идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1507.363 /едно нула едно три 

пет точка едно пет нула седем точка три шест три/, 

целият с площ 407 /четиристотин и седем/ кв.м.



земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.293 /едно 

нула едно три пет точка пет три шест точка две 

девет три/ с площ 1664 /хиляда шестстотин 

шестдесет и четири/ кв.м.

Начин на трайно ползване: Обществен селищен 

парк, градина.

сграда:

сграда с идентификатор 10135.536.293.1 /едно нула 

едно три пет точка пет три шест точка две девет три 

точка едно/ със застроена площ 153 /сто петдесет и 

три/ кв.м., състояща се от:

- приземен етаж, включващ: предверие, три 

помещения, котелно, две тоалетни, стълбищна 

клетка;  

- първи етаж, включващ: три помещения, санитарен 

възел (две бани с тоалетни и общо предверие), 

веранда, стълбищна клетка и асансьорна клетка;

- втори етаж, включващ: три помещения, санитарен 

възел (две бани с тоалетни и общо предверие), два 

балкона, стълбищна клетка и асансьорна клетка;

- трети етаж, включващ: пет помещения, баня с 

тоалетна, два балкона, стълбищна клетка и 

асансьорна клетка;

- тавански /четвърти/ етаж, включващ: шест 

помещения, баня с тоалетна, стълбищна клетка и 

ул. Константин Илиев 9

земя:

1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот с 

идентификатор 10135.2575.879 /едно нула едно три 

пет точка две пет седем пет точка осем седем девет/, 

целият с площ 559 /петстотин петдесет и девет/ 

кв.м.земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5214.102 

/едно нула едно три пет точка пет две едно четири 

точка едно нула две/ с площ 327 /триста двадесет и 

седем/ кв.м.

Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за 

движение и транспорт.



земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2072 

/едно нула едно три пет точка две пет пет едно точка 

две нула седем две/ с площ 7946 /седем хиляди 

деветстотин четиридесет и шест/ кв.м.

Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

комплекс.

ул. "Народни будители 91а

земя:

1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот с 

идентификатор 10135.5502.241 /едно нула едно три 

пет точка пет пет нула две точка две четири едно/, 

целият с площ 320 /триста и двадесет/ кв.м

Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 

земя:

урегулиран поземлен имот VI /шести/ с площ 5270 

/пет хиляди двеста и седемдесет/ кв.м.

земя: 

урегулиран поземлен имот VI /шести/ с площ 2765 

/две хиляди седемстотин шестдесет и пет/

ул. Дубровник 52

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2554.147 

/едно нула едно три пет точка две пет пет четири 

точка едно четири седем/, с площ 973 /деветстотин 

седемдесет и три/ кв.м.

сгради:

1. Самостоятелен обект в сграда, намиращ се в 

сграда №1 /едно/ет. 1 /едно/ с идентификатор 

10135.2554.147.1.1 /едно нула едно три пет точка 

две пет пет четири точка едно четири седем точка 

едно точка едно/ с площ 90.95/ деведесет цяло и 

деведесет и пет/ кв.м., ведно с прилежащи сутерен и 

тавански етаж; 

конструкция: масивна, брой етажи: един, год. на 

строеж:1961г.

Предназначение на самостоятелния обект: жилище, 

апартамент 

2. Сграда нежилищна с идентификатор 

земя:

поземлен имот с идентификатор 07598.306.13 /нула 

седем пет девет осем точка три нула шест точка 

едно три/ с площ 1315 /хиляда триста и петнадесет/ 

кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 



бул. Вл. Арненчик 12

земя:

483 /четиристотин осемдесет и три/ кв.м. идеални 

части от поземлен имот с идентификатор 

10135.1504.99, целият с площ 625 /шестстотин 

земя:

поземлен имот с идентификатор 07598.307.36 /нула 

седем пет девет осем точка три нула седем точка три 

шест/ с площ 1266 /хиляда двеста шестдесет и шест/ 

кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ул. Вилите 1а

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5506.477 

/едно нула едно три пет точка пет пет нула шест 

точка четири седем седем/ с площ 413 /четиристотин 

и тринадесет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: 

ж.к. Чайка 98

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2562.195 

/едно нула едно три пет точка две пет шест две 

точка едно девет пет/ с площ 1510 /хиляда петстотин 

и десет/ кв.м.

ул. Вилите 1а

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5506.461 

/едно нула едно три пет точка пет пет нула шест 

точка четири шест едно/ с площ 883 /осемстотин 

осемдесет и три/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: 

ул. Стефан Стамбулов 24

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1507.474 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула седем 

точка четири седем четири/ с площ 1730 /хиляда 

седемстотин и тридесет/ кв.м.

117

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2563.315 

/едно нула едно три пет точка две пет шест три 

точка три едно пет/ с площ 737 /седемстотин 

тридесет и седем/ кв.м.

Начин на трайно ползване: Незастроен имот за 

жилищни нужди



земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2570.88 /едно 

нула едно три пет точка две пет седем нула точка 

осем осем/ с площ 54 /петдесет и четири/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ресурс за превантивна защита.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2569.275 

/едно нула едно три пет точка две пет шест девет 

точка две седем пет/ с площ 1983 /хиляда 

деветстотин осемдесет и три/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ресурс за превантивна защита.

к.к Чайка

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2573.270 

/едно нула едно три пет точка две пет седем три 

точка две седем нула/ с площ 638 /шестстотин 

тридесет и осем/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 

к.к Чайка

земя: 

поземлен имот с идентификатор 10135.2573.315 

/едно нула едно три пет точка две пет седем три 

точка три едно пет/ с площ 8349 /осем хиляди триста 

четиридесет и девет/ кв.м.

Начин на трайно ползване: За курортен хотел, 

почивен дом.

к.к Златни пясъци

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.513.709 /едно 

нула едно три пет точка пет едно три точка седем 

нула девет/ кв.м. с площ  66 /шестдесет и шест/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ресурс за превантивна защита.



ул. Константин Илиев 5

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2575.877 

/едно нула едно три пет точка две пет седем пет 

точка осем седем седем/ с площ 614 /шестстотин и 

четиринадесет/ кв.м.

РИВИЕРА

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2574.4 /едно 

нула едно три пет точка две пет седем четири точка 

четири/ кв.м. с площ  3065 /три хиляди шестдесет и 

пет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ресурс за превантивна защита.

к.к.

Св.Св.Константин 

и Елена

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2569.153 

/едно нула едно три пет точка две пет шест девет 

точка едно пет три/ с площ  498 /четиристотин 

деветдесет и осем/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ресурс за превантивна защита.

к.к.

Св.Св.Константин 

и Елена

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2569.173 

/едно нула едно три пет точка две пет шест девет 

точка едно седем три/ с площ 2735 /две хиляди 

седемстотин тридесет и пет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ул. Отец Паисий 5 1 маг.22

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1030.292.3.22 /едно нула едно три пет точка 

едно нула три нула точка две девет две точка три 

точка две две/, със застроена площ 181 /сто 

осемдесет и един/ кв.м., състоящ се от входно антре, 

зала, канцелария, склад и сервизни помещения, 

заедно с 1.6614% /едно цяло шест хиляди шестотин 

и четиринадесет процента/ идеални части от 

обкщите части на сградата и от правото на строеж , 

разположен на партерния етаж на 7/седем/ етажен 

жилищен блок.

Конструкция: монолитна, етажност: 7/седем/ етажа, 



земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2117.11 /едно 

нула едно три пет точка две едно едно седем точка 

едно едно/ с площ 437 /четиристотин тридесет и 

седем/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

к.к. Златни пясъци

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.513.684 /едно 

нула едно три пет точка пет едно три точка шест 

осем четири/ с площ 5572 /пет хиляди петстотин и 

седемдесет и два/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Нарушена.

Начин на трайно ползване: Скали.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2569.277 

/едно нула едно три пет точка две пет шест девет 

точка две седем седем/ с площ 2139 /две хиляди сто 

тридесет и девет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ул. Ивав Вазов 7

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1507.1146 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула седем 

точка едно едно четири шест/,с площ 331 /триста 

тридесет и един/кв.м.

ул. Албатрос

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2575.433 

/едно нула едно три пет точка две пет седем пет 

точка четири три три/ с площ 6126 /шест хиляди сто 

двадесет и шест/ кв.м.

ул.

Св. Св. Кирил и 

Методий 87

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5506.486 

/едно нула едно три пет точка пет пет нула шест 

точка четири осем шест/ с площ 266 /двеста шейсет 

и шест/ кв.м.

Приморски парк

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2536.189 

/едно нула едно три пет точка две пет три шест 

точка едно осем девет/ с площ 10700 /десет хиляди и 

седемстотин/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 



Приморски парк

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2561.14 /едно 

нула едно три пет точка две пет шест едно точка 

едно четири/ с площ 8729 /осем хиляди седемстотин 

двадесет и девет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ул. Андрей Сахаров 7

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.3513.250 

/едно нула едно три пет точка три пет едно три 

точка две пет нула/ с площ 7760 /седем хиляди 

седемстотин и шестдесет/ кв.м.

Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5010.95 /едно 

нула едно три пет точка пет нула едно нула точка 

девет пет/ с площ 273 /двеста седемдесет и три/ 

кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5010.152 

/едно нула едно три пет точка пет нула едно нула 

точка едно пет две/ с площ 519 /петстотин и 

деветнадесет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

к.к Камчия

земя:

поземлен имот с идентификатор 04426.102.375 /нула 

четири четири две шест точка едно нула две точка 

три седем пет/ с площ 75 /седемдесет и пет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ресурс за превантивна защита.

ул. МТС-гр.Дългопол

земя:

поземлен имот с идентификатор 24565.501.1 /две 

четири пет шест пет точка пет нула едно точка едно/ 

с площ 18573 /осемнадесет хиляди петстотин 

седемдесет и три/ кв.м.

ул. МТС-гр.Дългопол

земя:

поземлен имот с идентификатор 24565.501.17 /две 

четири пет шест пет точка пет нула едно точка едно 

седем/ с площ 1126 /хиляда сто дведесет и шест/ 

кв.м.

Начин на трайно ползване: За друг вид 



ПРИМОРСКИ 

ПАРК

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2561.19 /едно 

нула едно три пет точка две пет шест едно точка 

едно девет/ с площ 5129 /пет хиляди сто двадесет и 

девет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

к.к. Чайка

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2572.124 

/едно нула едно три пет точка две пет седем две 

точка едно две четири/ с площ 1434 /хиляда 

четиристотин тридесет и четири/ кв.м.

к.к. Чайка

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2570.1 /едно 

нула едно три пет точка две пет седем нула точка 

едно/ с площ 1727 /хиляда седемстотин двадесет и 

ул. Добри Христов 25

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2575.52 /едно 

нула едно три пет точка две пет седем пет точка пет 

две/ с площ 732 /седемстотин тридесет и два/ кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5511.841 

/едно нула едно три пет точка пет пет едно едно 

точка осем четири едно/ с площ 365 /триста 

шестдесет и пет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5010.151 

/едно нула едно три пет точка пет нула едно нула 

точка едно пет едно/ с площ 1277 /хиляда двеста 

седемдесет и седем/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5103.518 

/едно нула едно три пет точка пет едно нула три 

точка пет едно осем/ с площ 533 /петстотин тридесет 

и три/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 



земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5103.520 

/едно нула едно три пет точка пет едно нула три 

точка пет две нула/ с площ 241 /двеста четиридесет 

и един/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5103.521 

/едно нула едно три пет точка пет едно нула три 

точка пет две едно/ с площ 151 /сто петдесет и един/ 

кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5103.522 

/едно нула едно три пет точка пет едно нула три 

точка пет две две/ с площ 573 /петстотин седемдесет 

и три/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5103.524 

/едно нула едно три пет точка пет едно нула три 

точка пет две четири/ с площ 299 /двеста деветдесет 

и девет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен земя:

поземлен имот с идентификатор 58445.211.29 /пет 

осем четири четири пет точка две едно едно точка 

две девет/ с площ 2678 /две хиляди шестстотин 

седемдесет и осем/ кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 07598.115.141 /нула 

седем пет девет осем точка едно едно пет точка едно 

четири едно/ с площ 556 /петстотин петдесет и 

шест/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Защитена.

Начин на трайно ползване: За друг вид естествен 

ул. 22-ра 6б

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2564.684 

/едно нула едно три пет точка две пет шест четири 

точка шест осем четири/ с площ 699 /шестстотин 



к.к.

Св.Св. Константин 

и Елена

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.2569.17 /едно 

нула едно три пет точка две пет шест девет точка 

едно седем/ с площ 5225 /пет хиляди двеста 

двадесет и пет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: 

кв. Св. Никола

земя:

435 /четиристотин тридесет и пет/ кв.м. идеални 

части от поземлен имот с идентификатор 

10135.2526.1401 /едно нула едно три пет точка две 

пет две шест точка едно четири нула едно/, целият с 

площ 1135 /хиляда сто тридесет и пет/ кв.м.

земя: 

имот №000203 /нула нула нула две нула три/ с площ 

13694 /тринадесет хиляди шестстотин деветдесет и 

четири/ кв.м.



земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1507.963 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула седем 

точка девет шест три/ с площ 371 /триста седемдесет 

и един/ кв.м.

сгради:

Двуетажна масивна сграда, година на строеж: 

1932г., състояща се от:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1507.963.1.1 /едно нула едно три пет точка 

едно пет нула седем точка девет шест три точка 

едно точка едно/, находящ се на етаж 1 /първи/, със 

застроена площ 164,53 /сто шестдесет и четири цяло 

и петдесет и три стотни/ кв.м., ведно с прилежаща 

1/2 /една втора/ идеална част от избени помещения с 

обща площ 149,26 /сто четиридесет и девет цяло и 

двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 1/2 /една 

втора/ идеална част от общите части на сградата. 

Предназначение: Жилище, апартамент.

2. Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10135.1507.963.1.2 /едно нула едно 

три пет точка едно пет нула седем точка девет шест 

три точка едно точка две/, находящ се на етаж 0 

/нула/, със застроена площ 163,12 /сто шестдесет и 

три цяло и дванадесет стотни/ кв.м., ведно с 

прилежаща 1/2 /една втора/ идеална част от избени 

помещения с обща площ 149,26 /сто четиридесет и 

девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., както и 

1/2 /една втора/ идеална част от общите части на 

сградата. Предназначение: Жилище, апартамент.

3. Полумасивна сграда с идентификатор 

10135.1507.963.2 /едно нула едно три пет точка едно 

ул. Елин Пелин 57а 2

Народно читалище "ЕЛИН ПЕЛИН - 1977" - Варна

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.3515.160.1.3 /едно нула едно три пет точка 

три пет едно пет точка едно шест нула точка едно 

точка три/ с площ 300 /триста/ кв.м., състоящ се от 

една хореографска зала, три учебни стаи, две 

канцеларии, две сервизни помещения и библиотека, 

ведно с 40% /четиридесет процента/ идеални части 

от общите части на сградата и от правото на строеж 

върху поземления имот.

Конструкция: масивна монолитна; етажност: 2 /два/ 

етажа; година на строеж: 1970г.

Предназначение на самостоятелния обект: За 



земя:

поземлен имот с идентификатор 03719.2.3 /нула три 

седем едно девет точка две точка три/ с площ 22612 

/двадесет и две хиляди шестстотин и дванадесет/ 

кв.м.

ул. Кавала 1-а

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.1506.139 

/едно нула едно три пет точка едно пет нула шест 

точка едно три девет/ с площ 310 /триста и десет/ 

кв.м.

сгради:

1. Сграда с идентификатор 10135.1506.139.1 /едно 

нула едно три пет точка едно пет нула шест точка 

едно три девет точка едно/ със застроена площ 189 

/сто осемдесет и девет/ кв.м.

конструкция: масивна; брой етажи: 4 /четири/; 

година на строеж: 1949г. 

Предназначение: Административна, делова сграда.

2. Сграда с идентификатор 10135.1506.139.2 /едно 

нула едно три пет точка едно пет нула шест точка 

едно три девет точка две/ със застроена площ 22 

/двадесет и два/ кв.м., брой етажи: 1 /един/. 

Приморски парк

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.138 /едно 

нула едно три пет точка пет три шест точка едно три 

осем/ с площ 957 /деветстотин петдесет и седем/ 

Приморски парк

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.536.152 /едно 

нула едно три пет точка пет три шест точка едно пет 

две/ с площ 693 /шестстотин деветдесет и три/ кв.м. 

Приморски парк

земя: 

поземлен имот с идентификатор 10135.536.157 /едно 

нула едно три пет точка пет три шест точка едно пет 

седем/ с площ 1379 /хиляда триста седемдесет и 

Приморски парк

земя: 

поземлен имот с идентификатор 10135.536.159 /едно 

нула едно три пет точка пет три шест точка едно пет 

девет/ с площ 882 /осемстотин осемдесет и два/ кв.м.земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5010.89 /едно 

нула едно три пет точка пет нула едно нула точка 

осем девет/ с площ 592 /петстотин деветдесет и два/ 

кв.м.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 

без определено стопанско предназначение.



ул. Цимерман 7

Земя:

Поземлен имот с идентификатор 10135.2557.260 

/едно нула едно три пет точка две пет пет седем 

точка две шест нула/ с площ 238 /двеста тридесет и 

осем/ кв.м.

ул. Цимерман 34

Земя:

Поземлен имот с идентификатор 10135.2557.195 

/едно нула едно три пет точка две пет пет седем 

точка едно девет пет/ с площ 209 /двеста и девет/ 

117

Земя:

Поземлен имот с идентификатор 10135.2563.301 

/едно нула едно три пет точка две пет шест три 

точка три нула едно/ с площ 311 /триста и 

117

Земя:

Поземлен имот с идентификатор 10135.2563.303 

/едно нула едно три пет точка две пет шест три 

точка три нула три/ с площ 419 /четиристотин и 

деветнадесет/ кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5506.461 

/едно нула едно три пет точка пет пет нула шест 

точка четири шест едно/ с площ 1751 /хиляда 

седемстотин петдесет и един/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана.

земя:

поземлен имот с идентификатор 10135.5506.479 

/едно нула едно три пет точка пет пет нула шест 

точка четири седем девет/ с площ 175 /сто 

седемдесет и пет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: земя:

Поземлен имот с идентификатор 

10135.2563.300/едно нула едно три пет точка две пет 

шест три точка три нула нула/ с площ 

996/деветстотин деветдесет и шест/ кв.м.

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5511.847/едно нула едно три пет точка пет пет 

едно едно точка осем четири седем/ с площ 

305/триста и пет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Нарушена.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 



ул. Атанас Монев 7

земя:

173/сто седемдесет и три/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 

10135.5504.310/едно нула едно три пет точка пет пет 

нула четири точка три едно нула/, целият с площ 

662/шестстотин шестдесет и два/ кв.м. земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5511.846/едно нула едно три пет точка пет пет 

едно едно точка осем четири шест/ с площ 3778/три 

хиляди седемстотин седемдесет и осем/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Нарушена.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 

без определено стопанско предназначение.

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5511.845/едно нула едно три пет точка пет пет 

едно едно точка осем четири пет/ с площ 

796/седемстотин деветдесет и шест/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Нарушена.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 

без определено стопанско предназначение.

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5511.844/едно нула едно три пет точка пет пет 

едно едно точка осем четири четири/ с площ 

415/четиристотин и петнадесет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Нарушена.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 

без определено стопанско предназначение.

земя:

поземлен имот с идентификатор 

10135.5511.843/едно нула едно три пет точка пет пет 

едно едно точка осем четири три/ с площ 360/триста 

и шестдесет/ кв.м.

Трайно предназначение на територията: Нарушена.

Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот 

без определено стопанско предназначение.


