
           Приложение 1  

Застроени имоти - публична общинска собственост 

 

№    АПОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 5331/27.02.2013г. Поземлен имот № 03472.40.87 с площ 3 557 

кв.м.,отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената едноетажна сграда с площ 492 

кв.м.    

с. Белинци ул.”Ропотамо” №2 

2. 4527/05.02.2010г. Поземлен имот № 03472.40.92 с площ 746 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 

построените в него 4 броя едноетажни  сгради 

с обща площ 148 кв.м.    

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 8 

3. 5682/03.01.2014г. УПИ X-42 в квартал 7 с площ 1 925 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА ведно с  

построената в имота двуетажна сграда с обща 

застроена площ 296 кв.м.   

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 12 

4. 5712/14.03.2014г. УПИ  І в квартал 7 с площ 1 969 кв.м., отреден 

за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построените в имота 3 сгради с 

обща площ 333 кв.м. 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 14 

5. 5330/27.02.2013г. Поземлен имот № 10015.111.321 с площ 5 544 

кв.м., отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построената в имота двуетажна сграда 

с площ 400 кв.м.  

с. Вазово ул.”Лом” № 3 

6. 4673/16.08.2010г. Поземлен имот № 10015.111.134  с площ 1 250 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно  с 

построената в имота едноетажна  сграда с 

площ 134 кв.м.    

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ №4 

7. 5961/08.12.2015г. Поземлен имот №15953.65.724 с площ 3 677 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 294 кв.м.    

с. Голям Поровец ул. ”Петър Берон” 

8. 4685/07.09.2010г. Поземлен имот №15953.65.275 с площ 1 029 с. Голям Поровец ул. ,,Панайот Банков’’ 



кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 186 кв.м.  

9. 5333/27.02.2013г. Поземлен имот 24150.501.132 с площ 909 кв.м. 

отреден за ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, ведно с   

построената в имота едноетажна сграда с 

площ 341 кв.м.  

с. Духовец ул.”Димитър Бахнев”  

№  10 

10. 5624/20.11.2013г. Застроен имот № 24150.501.31 с площ 3 945 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ 

ведно с построената в него  двуетажна сграда 

01 със застроена площ 214 кв.м.    

с. Духовец ул.”Н.Й. Вапцаров”  № 44 

11. 6360/06.03.2017г. УПИ Х-202, кв.20  за обществено застрояване 

с площ 1325 кв.м, ведно с построената в имота 

едноетажна сграда с начин на трайно ползване 

за ДЕТСКА ГРАДИНА с площ 372 кв.м.  

с. Делчево ул.”Вихрен”№1 

12. 6250/27.07.2016г. УПИ IV квартал 11 с площ 1 050 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ, 

ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПОЩА и Първи етаж 

от  комбинирана сграда със застроена площ 

415 кв.м. 

с. Делчево ул.”Лудогорие”№7 

13. 1107/01.04.2003г. УПИ III квартал 22 с площ 3 754,24 кв.м., 

отреден за  ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 2 едноетажни сгради  с 

обща площ 308,75 кв.м   

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 53 

14. 1105/01.04.2003г. УПИ I квартал 77 с площ 3 122,44 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

577,95 кв.м. 

с. Малко Йонково ул.”Мусала’’ № 36 

15. 1937/25.03.2008г. УПИ V-154  квартал 13 с площ 416,52 кв.м. 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

него едноетажна сграда  с  площ  228,95 кв.м. 

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 59 

16. 5589/03.10.2013г. УПИ XV-765 в квартал 73 с площ 2 883 кв.м., 

отреден за ЧИТАЛИЩЕ И КМЕТСТВО, ведно 

с. Малко Йонково  ул. „Мусала” 25 



с построената в имота едноетажна  сграда  с 

площ 317,97 кв.м.   

17. 5995/29.01.2016г. УПИ II-109 квартал 6 с площ 2 343 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

192 кв.м.   

с. Къпиновци ул.”Лудогорие” № 52 

18. 6252/15.08.2016г. УПИ I-75 квартал 4 с площ 508 кв.м., отреден 

за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН ДОМ И 

ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в него 2 

едноетажни сгради с обща площ 261 кв.м. 

с. Къпиновци ул. ”Лудогорие” № 25 

19. 5187/12.11.2012г. Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО със 

застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 

застроена площ 40,03 кв.м., общи части 22,37 

кв.м. и дворно място 865 кв.м. в поземлен 

имот № 37010.90.360 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух’’ № 43  

20.  4725/17.03.2016г. Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 4 033 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА,  ведно с 

построените в него 4 едноетажни сгради с 

обща площ 460 кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 25 

21. 421/24.06.2002г. Поземлен имот VII квартал 28 с площ 5 250 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 137 кв.м. 

с. Конево ул. ,, 6-ти септември ‘’№3 

 22. 5264/18.02.2013г. УПИ VIII-267 в квартал 25 с площ 1 474 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

300 кв.м.  

с. Лъвино ул. ”Освобождение” 

23. 512/02.07.2002г. УПИ 1.312 с площ 1 595 кв.м отреден за  

КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с  площ 

144 кв.м.   

с. Лъвино ул. ,, 6-ти септември ‘’№8 

24. 1166/11.07.2003г. УПИ II-233 в квартал 18 с площ 864 кв.м, 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен   ” №3 



него двуетажна сграда с площ 315 кв.м. 

 25. 5281/18.02.2013г. Полумасивна едноетажна сграда с начин на 

трайно ползване ДЕТСКА ГРАДИНА със 

застроена площ 228 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен” №43А 

 26. 4600/06.08.2010г. Поземлен имот № 46913.120.333 с площ 813 

кв.м., ведно с двуетажна сграда с № 

46913.120.333.2 с площ 62,29 кв.м. от първи 

етаж и 259,86 кв.м. от втори етаж, с начин на 

трайно ползване КМЕТСТВО  

с. Малък Поровец ул. ,,Шипка’’№1 

27. 6310/21.11.2016г. Масивна едноетажна сграда с площ 643 кв.м. 

отредена за ДЕТСКА ГРАДИНА 

с. Подайва ул. ,,Дунав  ‘’ №5 

28. 5165/10.07.2012г. УПИ I в квартал 79 с площ 6 240кв.м, отреден 

за КМЕТСТВО, ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 1107,94 кв.м 

с. Подайва ул. „9-ти септември“  

№ 42 

 29. 5434/24.04.2013г. УПИ I квартал 6 с площ 1 830 кв.м., отреден за 

КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН ДОМ 

ведно с построената в него сграда с  площ 284 

кв.м. 

с. Печеница ул. ”Добруджа” № 3 

 30. 5284/18.02.2013г. УПИ I-32 в квартал 5 с площ 3 145 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в имота 2 едноетажни сгради с 

обща площ 223 кв.м. 

с. Печеница  ул. ”Добруджа”№9 

 31. 5334/27.02.2013г. Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 8 483 

кв.м, отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построените в него 2 едноетажни 

сгради с обща площ 589 кв.м    

с. Райнино ул. ”Александър 

Стамболийски”№17 

 32. 778/18.10.2002г. Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 3 865 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ,ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 140 кв.м.  

с. Райнино ул. ,,Марица“ № 2 

33. 5629/22.11.2013г. УПИ I-93 в квартал 13 с площ 1 598 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с. Старо селище ул. ,,Никола Й. Вапцаров’’ 



с площ 123 кв.м. 

34. 5688/06.02.2014г. УПИ I-159 в квартал 18 с площ 5 063 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

604 кв.м. 

с. Старо селище ул. ,.Захари Стоянов’’ № 8 

 35. 5169/25.07.2012г. Поземлен имот № 65650.35.163, с площ 2 210 

кв.м., отреден ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА , ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 557 кв.м.   

с. Свещари ул. ”Демокрация”№37 

 36. 2113/09.02.2009г. Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 12 932 

кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

1 295 кв.м. 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 20а 

37. 5683/03.01.2014г. 78,38 ℅ идеални части от комбинирана 

обществена сграда с начин на трайно 

предназначение  Културен център, поща и 

магазин с обща застроена площ  360 кв.м.  

с. Средоселци ул. ”Светлина” 15 

38. 6525/31.10.2017г. УПИ Пл. № 368 в квартал 14 с площ 3 560 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

127,16 кв.м. 

с. Тодорово ул. ”Васил Левски”№19 

 39. 5259/18.02.2013г. УПИ II-335 в квартал 44 с площ 3 306 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него двуетажна сграда с площ  

246 кв.м.   

с. Тодорово ул. „Васил Левски” №34 

 40. 995/24.02.2003г. Поземлен имот I-46 в квартал 7 с площ 5 951 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 144 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Иван Вазов”№33 

41. 5806/09.10.2014г. УПИ VIII-103 в квартал 10 с площ 660,06 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ  315 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Етър” 2 



 42. 6025/18.02.2016г. Ученически лагер състоящ се от :12 броя 

сгради с обща застроена площ 1372 кв.м 

отредени за КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА 

БАЗА    

С.Малък Поровец Местност „Параджик” 

43. 5262/18.02.2013г. УПИ ІV-1271 в квартал  138 с площ 32 633 

кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 

построените в него 4 сгради с обща площ 268 

кв.м      

гр. Исперих ул. ”Дочо Михайлов” № 3 

44. 6226/16.06.2017г. УПИ І-698 в квартал 122 с площ 7 521 кв.м 

отреден за СПОРТЕН КОМПЛЕКС, ведно с 

построената  двуетажна сграда с  площ 99кв.м, 

едноетажна сграда с площ 332 кв.м , мазе с 

площ 330 кв.м  и едноетажна сграда с площ 33 

кв.м 

Гр.Исперих ул. „Васил Левски” 

45. 6626/2003.2018г. Поземлен имот № 167101 за водостопански 

съоръжения с площ 0,279дка, ведно с 

построената сграда №01 отреден за помпена 

станция с площ 37 кв.м 

Гр.Исперих Местност „Юсек Юстю“ 

46. 5832/17.02.2015г. УПИ XIV-6 в квартал 11 за обществено 

застрояване с площ 1894 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда за 

КМЕТСТВО с площ 0,206 кв.м 

С.Средоселци Ул. „Светлина „ №24 

47. 6644/26.03.2018г. Поземлен имот № 000051 с площ 23 571кв.м 

отреден за ПСОВ, ведно с построените в него 

5 сгради с обща площ 753 кв.м  

Гр.Исперих  Местност „Мезар Къшла“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Приложение 2  

Застроени имоти - частна общинска собственост 

 

№    АЧОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 92/19.03.2002год. УПИ VII в квартал 29, с площ 1 006кв.м.,ведно 

с построената в имота двуетажна сграда с  

начин на трайно предназначение ЗА 

ОБЩИНА, АДМИНИСТРАЦИЯ И 

МАГАЗИНИ с площ 584 кв.м     

гр.Исперих ул.”Васил Левски ” №70 

 

2. 6216/26.05.2016г. УПИ II- 1978 в квартал 56 с площ 1189кв.м.    

ведно с построена в него  масивна пететажна 

сграда За социални услуги със застроена площ 

516 кв.м 

гр.Исперих ул.”Арда” №13 

 

3. 82/19.03.2002г. УПИ III в квартал 34 с площ 586 кв.м ,отреден 

за СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА, 

ведно с построената в него триетажна сграда с 

площ 196 кв.м 

Гр. Исперих Ул. „Вежен” 

4. 1624/24.07.2006г.  УПИ Х-523 в квартал 185 с площ 1163 кв.м 

отреден за БКС и КОО, ведно с втори и трети 

етаж от сграда с площ 314,82 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Родопи” №1 

5. 5078/14.02.2012г. УПИ  II в квартал 66 с площ 1 332 кв.м  

отреден за СПОРТНА ЗАЛА ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

490 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Оборище“ 

6. АДС № 

9/19.04.1999г. 

Част от недвижим имот –частна държавна 

собственост – административна сграда, кв.135, 

пл.№1012 представляващ Първи етаж – стаи 

№,№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12; втори етаж – 

стаи №,№1,2,3,4,5,6,7,8 и 9; приземен етаж – 

целия без помещения №1 и № 2 

Гр.Исперих Ул. „Дунав“ №2 



 


