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1 81 09.06.1997 г. Ресторант "Стара къща"
земя и 

сграда
ул. "Л. Каравелов" № 6

2 124 23.09.1997 г.

Детска градина "Ян Бибиян", представляваща масивна 

двуетажна сграда със ЗП 480 кв. м и дворно място с площ 

2700 кв. м

земя и 

сграда
ул. "П.Ефтимий"  №59

3 182 10.11.1997 г.

Детска ясла 6 "Бодра смяна", представляваща масивна 

двуетажна сграда със ЗП 485 кв. м и дворно място с площ 

3100 кв. м

земя и 

сграда
ул."Изворите" № 41

4 184 10.11.1997 г.

Детска ясла "Детска радост"-масивна сграда, състояща се от 

дву- и едноетажни корпуси с обща ЗП 1048 кв. м, трафо-

пост със ЗП 37 кв. м и дворно място с площ 3265 кв. м

земя и 

сграда
ул."Бойка войвода" № 44

5 206 06.01.1998 г.

Дом за медико-социални грижи за деца, масивна сграда 

състояща се от двуетажни и едноетажни корпуси с обща ЗП 

845 и дворно място 2755 кв. м

земя и 

сграда
ул."Серес" №4,до бл. "Хавана" №5

6 209 07.01.1998 г.

ЦДГ "Нарцис" ОДЗ - масивна сграда, състояща се от 

двуетажнен и едноетажни корпуси с обща ЗП 1031 кв. м и 

дворно място с площ 5100 кв. м

земя и 

сграда
ул."Богдан войвода" 

7 220 12.01.1998 г.

ОУ "Отец Паисий" - масивна сграда, състояща се от 

двуетажнен и едноетажни корпуси с обща ЗП 1693 кв. м и 

дворно място с площ 5030 кв. м

земя и 

сграда
ул."Д-р П.Вичев"  №1

8 238 20.01.1998 г.
Част от масивна многофункционална сграда, представлява-

ща Общински съвет с РЗП 481,99 кв. м
сграда ул."Симеон Велики" №16

9 566 28.12.1998 г.

Лятна естрада в Дунавски парк със ЗП 1000 кв. м., 

едноетажна масивна сграда (помпена станция) със ЗП 20,80 

кв. м., едноетажна масивна сграда със ЗП 19,53 кв. м. и 

тоалетна със ЗП 44,16 кв. м.

сграда кв.1, парцел VІ - за озеленяване и общ. стр-во

10 762 08.11.1999 г.
Дворно място с площ 560 кв. м, заедно с построената в него 

сграда /бивша ЦДГ/ с обща ЗП 316 кв. м

земя и 

сграда

ул."Стефан Караджа" №18, кв. 15 а, парцел VІІІ 

пл. № 3930

11 764 29.11.1999 г. Астрономическа обсерватория с РЗП 1112 кв. м    сграда
ул."7-ми  ІХ" № 58, кв. 1 парцел І, учебен 

корпус на ТМТ "Вл. Комаров" V етаж.

12 2252 05.02.2002 г. Двуетажна масивна сграда Библиотека с РЗП 1356 кв. м сграда
ул."С.Велики" № 46, кв. 1,част от парцел VІІІ, 

пл. №180

13 2336 22.02.2002 г. Гробище с площ 4,999 дка  терен имот №003010, м-ст"Орта Борун"

АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНАТА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ГР. СИЛИСТРА
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14 2807 18.12.2002 г. Гробище - площ 5,000 дка кат. на земята ІІІ терен местност  "Орта Борун"имот № 003009

15 2808 18.12.2002 г. Гробище - площ 15.001 дка, кат. на земята ІІІ терен местност  "Орта Борун"имот № 003011

16 2951 12.08.2003 г.
Филиал на библиотека "П.Павлович", в подблоково прост-

ранство на ул. "Ал. Стамболийски" № 8 със ЗП 193 кв. м
сграда ул."Ал. Стамболийски" № 8, кв. 31

17 3002 02.10.2003 г.

Урегулиран поземлен имот с площ 1560 кв. м, заедно с 

построената в него масивна сграда - Център за ученическо и 

тех.творчество с обща РЗП 535 кв. м 

земя и 

сграда
ул."Добрич" № 68 "а"

18 3088 24.03.2004 г.
Урегулиран поземлен имот - 1490 кв.м и масивна сграда 

"Дом на учителя" със ЗП 725,10 кв. м  

земя и 

сграда

ул."Петър Вичев" №23, кв.29б, УПИ VІІ за дом 

на учителя

19 3204 11.10.2004 г.

Урегулиран поземлен имот с площ 565 кв. м, заедно с 

построената в него масивна двуетажна сграда /школа по 

изкуствата/ със ЗП 380 кв. м и РЗП 745 кв. м

земя и 

сграда

ул. "Добрич" № 23, кв. 43, УПИ ХІІІ - за общ. 

строителство

20 4334 27.07.2007 г.
Урегулиран поземлен имот (Старо гробище) с площ 37304 

кв. м, параклис със ЗП 25 кв. м

земя и 

сграда

кв. 20, УПИ ХVІІІ -  15; 364; 6282, ул. "Седми 

септември"

21 4365 20.09.2007 г.

Сметище- имот № 050285 с площ 146,120 дка, заедно с 

построените в него сгради, представляващи депо за битови 

отпадъщи

земя и 

сграда
местност "Арнаут чаир", имот № 050285

22 4500 25.02.2008 г. Урегулиран поземлен имот с площ 480 кв. м терен кв. 68, УПИ ІІ - за обществено обслужване

23 4534 11.06.2008 г.

Стадион "Луй Айер", представляващ поземлен имот кад. № 

1639 с площ 41875, заедно с построените в него сгради с 

обща ЗП 1560,86 кв. м

земя и 

сграда
кв. 180, УПИ І за стадион

24 4591 25.09.2008 г.
Поземлен имот 66425.501.2624 с площ 14907 кв. м, заедно с 

построените в него сгради - стадион "Доростол" 

земя и 

сграда
ул. "П. Мутафчиев" № 84, ПИ 66425.501.2624

25 4625 13.04.2009 г.
Поземлен имот с площ 8076 кв. м с начин на трайно 

ползване "Рибарник"
Зем.земя ПИ 66425.18.53 

26 4632 12.05.2009 г. Гробище с площ 22502 кв. м терен местност "Орта борун", ПИ 66425.3.72

27 4645 29.07.2009 г. Поземлен имот с площ 8467 кв. м терен ПИ 66425.500.702 1- Дунавски парк

28 4646 29.07.2009 г. Поземлен имот с площ 2503 кв. м терен ПИ 66425.500.3874 - Дунавски парк

29 4647 30.07.2009 г. Поземлен имот с площ 97877 кв. м терен ПИ 66425.500.7020 - Дунавски парк

30 4653 09.09.2009 г. Поземлен имот с площ 1462 кв. м. терен ПИ 66425.500.7022 - Дунавски парк

31 4660 29.10.2009 г. Позелен имот с площ 20543 кв. м терен местност "Меджеди табия" ПИ 66425.505.330

32 4704 23.04.2010 г. Гори и храсти в земеделски земи с площ 6573 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Орехов кулак", ПИ 66425.26.141
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33 4732 21.05.2010 г.

Поземлен имот с площ 2964 кв. м, заедно с двуетажна с РЗП 

1029,18 кв. м, едноетажна със ЗП 68 кв. м и едно-етажна - 

външна тоалетна със ЗП 10 кв. м. /ЦДГ "Иглика" 2/

земя и 

сграда

ул. "Ангел Кънчев" № 65, кв. 140, УПИ I - за 

детска градина, ПИ 66425.501.867

34 4733 21.05.2010 г.
Поземлен имот с площ 2428 и двуетажна сграда с РЗП 1283 

кв. м / ЦДГ "Роза" 1/

земя и 

сграда

ул. "Петър Вичев" № 25, кв. 33, УПИ IV - за 

детска градина, ПИ 66425.500.3109

35 4734 21.05.2010 г.
Поземлен имот с площ 3177 кв. м и двуетажна сграда с РЗП 

1285 кв. м /ЦДГ "Роза" 2/

земя и 

сграда

ул. "Москва" № 19, кв. 277, УПИ I - за детска 

градина, ПИ 66425.500.3607

36 4735 21.05.2010 г.

Поземлен имот с площ 5103 кв. м , заедно с триетажна 

сграда с РЗП 1171 кв. м, двуетажна с РЗП 304 кв. м, 

двуетажна с РЗП 195 кв. м, едноетажна със ЗП 136 кв. м, 

едноетажна със ЗП 49 кв.м и едноетажна - външна тоалетна 

със ЗП 6 кв. м /ЦДГ "Добруджа"/

земя и 

сграда

ул. "Д-р Анастас Янков" № 39, кв. 157, УПИ I - 

за детска градина, ПИ 66425.501.2561

37 4736 21.05.2010 г.

Поземлен имот с площ 5111 кв. м, заедно с едноетажна 

сграда със ЗП 343 кв. м, едноетажна със ЗП 119 кв. м, 

двуетажна с РЗП 790,10 кв. м, двуетажна с РЗП 403,22 кв. м, 

едноетажна със ЗП 37 кв. м и едноетажна - външна тоалетна 

със ЗП 9 кв. м / ЦДГ "Радост"/

земя и 

сграда

ул. "Хан Кубрат" № 17, кв. 2, УПИ I - за детски 

комбинат, ПИ 66425.501.4311

38 4737 21.05.2010 г.

Поземлен имот с площ 10183 кв. м, заедно с триетажна 

сграда с РЗП 5802 кв. м, едноетажна със ЗП 203 кв. м, 

двуетажна с РЗП 386 кв.м , едноетажна със ЗП 439 кв. м /ОУ 

"Иван Вазов"/

земя и 

сграда

ул. "Добрич" № 76, кв. 84, УПИ V - за училище, 

ПИ 66425.501.2769

39 4738 21.05.2010 г.

Поземлен имот с площ 10611 кв. м, заедно с триетажна 

сграда с РЗП 2672 кв. м, едноетажна със ЗП 28 кв. м, дву-

етажна с РЗП 810 кв. м, едноетажна със ЗП 120 кв .м, чети-

риетажна с РЗП 4308 кв. м /ПМГ "Св. Климент Охридски"

земя и 

сграда

ул. "Москва" № 21, кв. 277, УПИ II - за учебно 

заведение, ПИ 66425.500.3606

40 4739 21.05.2010 г.

Четириетажна сграда с РЗП 3075 кв.м, четириетажна с РЗП 

2010 кв. м, двуетажна със ЗП 303 кв. м и едноетажна със ЗП 

762 кв. м /ЕГ "Пейо Яворов"/

сграда
ул. "Бойка Войвода" № 20, кв. 1, УПИ IV  - за 

техникум по дървообработване, ПИ 66425.516.2

41 4747 21.07.2010 г.
Поземлен имот с площ 4007 кв. м и двуетажна сграда с РЗП 

1443,55 кв. м /ЦДГ "Иглика" 1/

земя и 

сграда

ул. "Бойка Войвода" № 31, кв. 143, УПИ I за дет-

ска градина и озеленяване, ПИ 66425.501.9010

42 4748 21.07.2010 г.
Поземлен имот с площ 117 кв. м с начин на трайно ползване 

"Обществен селищен парк, градина"
терен

кв. 143, УПИ II за озеленяване, ПИ 

66425.501.9011
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43 4798 28.12.2010 г.

Поземлен имот с площ 3648 кв. м, заедно с построените в 

него сгради, предназначени за Художествена галерия с 

обща ЗП 1530 кв. м

земя и 

сграда

ПИ 66425.500.7250, кв. 68, УПИ I - за площад, 

художествена галерия, обществено обслужване 

и озеленяване

44 4807 24.01.2011 г.
Поземлен имот с площ 2533 кв.м, заедно с построената в не-

го сграда "Общинска администрация" с обща ЗП 1493 кв.м

земя и 

сграда

ул. "С. Велики" № 33, кв. 1, УПИ ХХХV за 

Община Силистра ПИ 66425.500.3075

45 4808 24.01.2011 г.

Поземлен имот с площ 11876 кв. м, заедно с построените в 

него сгради "Пансион за стари хора с отделение за лежаи" с 

обща ЗП 3059 кв. м

земя и 

сграда

ул. "Албена" № 5, кв. "Албена", УПИ ІІ дом за 

стари хора  ПИ 66425.515.1

46 4980 14.03.2011 г.

Поземлен имот с площ 3020 кв. м, заедно с построената в 

него сграда "Младежки дом" с обща ЗП 1429 кв. м и РЗП 

3572 кв. м

земя и 

сграда

ул. "С. Велики" № 135, кв. 86, УПИ ІІ за 

Младежки дом ПИ 66425.500.3975

47 5097 04.05.2011 г.
Поземлен имот с площ 1613 кв. м., заедно с построените в 

него сгради "Закрит плувен басейн" с обща ЗП 838 кв. м.

земя и 

сграда

ул. "Богдан Войвода" № 3, кв. 20, УПИ II - 

4263, ПИ 66425.501.4264

48 5107 18.05.2011 г. Пасище с площ 19972 кв. м., кат. - VI Зем.земя
Силистра, местност "Орехов кулак", ПИ 

66425.26.142

49 5260 30.01.2012 г. Язовир с площ 65003 кв. м терен местност "Орехов кулак", ПИ 66425.26.144

50 5261 30.01.2012 г. Язовир с площ 53045 кв. м терен местност "Чатал кулак", ПИ 66425.31.157

51 5271 20.02.2012 г. Пасище с площ 3846 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Цепигова могила", ПИ 66425.5.19

52 5272 20.02.2012 г. Пасище с площ 21840 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Карол втори",  ПИ 66425.32.175

53 5273 20.02.2012 г. Пасище с площ 122609 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Чатал чешма", ПИ 66425.31.244

54 5274 20.02.2012 г. Пасище с площ 38923 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Осми пост",  ПИ 66425.31.242

55 5275 20.02.2012 г. Пасище с площ 11917 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Чатал кулак", ПИ 66425.10.23

56 5276 20.02.2012 г. Пасище с площ 10139 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Орехов кулак", ПИ 66425.31.221

57 5277 20.02.2012 г. Пасище с площ 118778 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Орехов кулак", ПИ 66425.10.22

58 5278 20.02.2012 г. Пасище с площ 28465 кв. м, кат VІ Зем.земя местност "Орта борун", ПИ 66425.32.177

59 5279 20.02.2012 г. Пасище с площ 41163 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Орта борун", ПИ 66425.32.18

60 5280 20.02.2012 г. Пасище с площ 220186 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Орта борун", ПИ 66425.31.266

61 5281 20.02.2012 г. Пасище с площ 13622 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Орта борун", ПИ 66425.31.247

62 5282 20.02.2012 г. Пасище с площ 6000 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Орта борун", ПИ 66425.31.265

63 5283 20.02.2012 г. Пасище с площ 98923 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Орта борун", ПИ 66425.3.84

64 5413 09.05.2012 г. Пасище с площ 6718 кв. м, кат. ІV Зем.земя местност "Айдемирско шосе", ПИ 66425.34.17

65 5414 09.05.2012 г. Пасище с площ 2859 кв. м, кат. ІV Зем.земя местност "Айдемирско шосе", ПИ 66425.34.12

66 5415 09.05.2012 г. Пасище с площ 89210 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Чатал кулак", ПИ 66425.31.158
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67 5416 09.05.2012 г. Пасище с площ 2211 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Орта борун", ПИ 66425.3.222

68 5417 09.05.2012 г. Пасище с площ 1000 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Чатал чешма", ПИ 66425.10.9

69 5418 09.05.2012 г. Пасище с площ 3189 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Чатал кулак", ПИ 66425.20.10

70 5640 05.11.2012 г. Поземлен имот с площ 13219 кв. м терен
площад "Свобода", ПИ 66425.500.5083, УПИ 

VІІІ в кв. 1

71 5641 05.11.2012 г. Поземлен имот с площ 3324 кв. м терен
площад "Свобода", ПИ 66425.500.3709, УПИ 

VІІІ в кв. 1

72 5642 05.11.2012 г. Поземлен имот с площ 1426 кв. м терен
ул. "Масква", ПИ 66425.500.5121, УПИ ХІХ в 

кв. 1

73 5657 27.11.2012 г. Поземлен имот с площ 816 кв. м терен ПИ 66425.500.6027

74 5675 05.12.2012 г. Поземлен имот с площ 1641 кв. м терен

ПИ 66425.500.7282, кв. 68, УПИ I - за площад, 

художествена галерия, обществено обслужване 

и озеленяване

75 5679 18.12.2012 г. Поземлен имот с площ 3220 кв. м терен

ПИ 66425.500.7281, кв. 68, УПИ I - за площад, 

художествена галерия, обществено обслужване 

и озеленяване

76 6761 13.02.2014 г.

Поземлен имот с площ 2680 кв. м, заедно с построените в 

него сгради: "Общежитие" със ЗП 759 кв. м,  

"Административна сграда" с обща ЗП 420 кв. м и склад със 

ЗП 56 кв.м 

земя и 

сграда

ул. "Патриарх Дамян" и ул. "Капитан 

Мамарчев", ПИ 66425.500.3885, кв. 69, УПИ 

VІІ за общежитие

77 6762 13.02.2014 г.
Поземлен имот с площ 2237 кв. м, заедно с построената в 

него Детска ясла "Здравец" с обща ЗП 497 кв. м

земя и 

сграда

ул. "Д-р Петър Вичев" № 23А, ПИ 

66425.500.3056, кв. 29б, УПИ VІ 3056, за детска 

ясла

78 6764 14.02.2014 г.

Поземлен имот с площ 13836 кв. м, заедно с построените в 

него сгради на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с обща ЗП 

2559 кв. м

земя и 

сграда

ул. "Плевен" № 1, ПИ 66425.500.7298, кв. 156, 

УПИ ІІ 2929, 7232, за училище

79 6765 14.02.2014 г.
Поземлен имот с площ 2707 кв. м, заедно с построената в 

него сграда "Театър" със ЗП 1730 кв. м

земя и 

сграда

ул. "Симеон Велики" № 48, ПИ 66425.500.3698, 

кв. 1, имота участва в УПИ VІІІ за центр. гр. 

площад, адм. и култ. сгр. и озеленяване  

80 6858 20.03.2014 г. Пасище с площ 1732 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Чатал чешма", ПИ 66425.10.14

81 6896 13.05.2014 г. Поземлен имот с площ 3067 кв. м терен

кв 89, УПИ ІІІ,3241, за спортна дейност и 

озеленяване, ПИ 66425.501.3241,  ул. "Стара 

планина"

5



№ по 

ред

№ на акт за 

собственост  
дата описание на имота

вид на 

имота
местонаходжение/ адрес

82 7143 04.09.2014 г. Поземлен имот с площ 1616 кв. м терен
кв 9, УПИ ІІ,6317, за спортни дейности, ПИ№ 

66425.501.6317,  Улица "Кубадин"

83 7225 21.10.2014 г. Поземлен имот с площ 1901 кв. м терен
ул. "Кап. Кръстев", кв 192А, УПИ ІІ,за спотни и 

атракционни дейности, ПИ 66425.501.3293
84 7226 21.10.2014 г. Поземлен имот с площ 5433 кв. м терен ПИ № 66425.501.3102

85 7263 27.11.2014 г. Поземлен имот с площ 1881 кв. м терен ПИ № 66425.514.539, ПЗ "Запад"

86 7264 27.11.2014 г. Поземлен имот с площ 1446 кв. м терен ПИ № 66425.514.540, ПЗ "Запад"

87 7656 03.12.2015 г. Гробищен парк с площ 5001 кв. м терен ПИ 66425.3.31, местност "Орта борун"

88 7657 03.12.2015 г. Гробищен парк с площ 5001 кв. м терен ПИ 66425.3.51, местност "Орта борун"

89 7658 03.12.2015 г. Грабищен парк 7502 кв. м терен ПИ 66425.3.8, естност "Орта борун"

90 7842 28.09.2016 г.
Поземлен имот с площ 109376 кв. м, заедно с построените в 

него сгради ПЗГ "Добруджа"

земя и 

сграда

кв 1, УПИ ХХІ,294, ПИ 66425.514.35,  ул. 

"Тутракан", № 22

91 7843 28.09.2016 г.
Поземлен имот с площ 22216 кв. м, заедно с построените в 

него сгради и съмостоятелни обекти

земя и 

сграда

кв 1, УПИ ХХV,301, ПИ 66425.514.31,  ул. 

"Тутракан",

92 7844 28.09.2016 г.
Поземлен имот с площ 1046 кв. м, заедно с построената в 

него сграда със ЗП 184 кв. м- Учебна работилница

земя и 

сграда
ПИ 66425.514.336,  ул. "Тутракан"

93 7845 28.09.2016 г.
Поземлен имот с площ 7302 кв. м, заедно с построената в 

него сграда със ЗП 484 кв. м- бивша детска градина

земя и 

сграда
ПИ 66425.514.36,  ул. "Тутракан"

94 7932 03.11.2017 г.
Поземлен имот с площ 2297 кв. м, заедно с построените в 

него сгради, представляващи бивша ЦДГ

земя и 

сграда

кв. 44, УПИ І-484, ПИ 66425.501.484, ул. 

"Пирин" № 11

95 7933 03.11.2017 г.
поземлен имот с площ 3660 кв. м, заедно с построените в 

него сгради

земя и 

сграда

кв. 2, УПИ ІІІ-4307, ПИ 66425.501.4307, ул. 

"Серес"

96 7934 03.11.2017 г.

Поземлен имот с площ 11494 кв. м, заедно с построената в 

него сграда бивш дом за деца лишени от родителска грижа 

"Димчо Дебелянов"

земя и 

сграда

кв. Албена, УПИ ІV, ПИ 66425.515.7, ул. 

"Албена" № 4

97 7962 05.06.2018 г. Поземлен имот с площ 938 кв. м терен

кв. 144, УПИ І-културно историческо 

наследство, ПИ 66425.501.2722, ул. "Седми 

септември"

98 7966 07.06.2018 г. 
Обществен парк, градина с площ 3451 кв.м, заедно с 

построена в него сграда - градска тоалетна с ЗП 42 кв.м.

земя и 

сграда

кв. 77, УПИ І-за озеленяване, ПИ 

66425.501.8851, бул. "Македония"
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99 8060 25.09.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 66425.501.2607 с площ 

1902 кв. м, с НТП "За други видове спорт", заедно с 

построената в него сграда с предназначение спортна зала 

"Дръстър". Масивна триетажна сграда с идентификатор 

66425.501.2607.6 със ЗП 1263 кв. м, прилежящ сутерен ЗП 

38,25 кв.м, РЗП 1568 кв. м 

земя и 

сграда

ул. "Генерал Попов" № 1, кв. 150, УПИ 

XXXVIII - за спортна зала и паркинг, ПИ 

66425.501.2607 

100 8066 18.11.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 66425.500.4436 с площ 429 

кв. м, с НТП "За обект комплекс за култура и изкуство", 

заедно с построените в него сгради с идентификатори 

66425.500.4436.1, 66425.500.4436.2 и 66425.500.4436.3 

земя и 

сграда

ул. "Георги Сава Ръковски" № 24, кв. 73, УПИ 

XV - 253, ПИ 66425.500.4436 

101 8067 18.11.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 66425.500.4431 с площ 356 

кв. м, с НТП "Ниско застрояване (до 10 м)", заедно с 

построените в него сгради с идентификатори 

66425.500.4431.1, 66425.500.4431.2 и 66425.500.4431.3 

земя и 

сграда

ул. "Любен Каравелов" № 27, кв. 73, УПИ III-

250,251, ПИ 66425.500.4431

102 8068 18.11.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 66425.500.3973 с площ 

2621 кв. м, с НТП "За обект комплекс за култура и 

изкуство", заедно с построената в него сграда с 

идентификатор 66425.500.3973.1

земя и 

сграда

ул. "Симеон Велики" № 74, кв. 42, част от УПИ 

II-за озеленяване и УПИ III-за арх. Музей, 

лапидариум и озеленяване, ПИ 66425.500.3973

103 8069 09.12.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 66425.500.7376 с площ 

1600 кв. м, с НТП "За друг имот на културно-историческо 

наследство", заедно с построената в него сграда с 

идентификатор 66425.500.7376.1

земя и 

сграда

ул. "Плиска", кв. 29 б, УПИ III-за етнографски 

музей и озеленяване, ПИ 66425.500.7376

104 8074 08.01.2020 г.
Поземлен имот с идентификатор 66425.504.503 с площ 276 

кв.м, с НТП "Мера", категория на земята VI

земеделска 

земя

ПИ с идентификатор 66425.504.503, местност 

"Меджиди Табия"

105 8075 08.01.2020 г.
Поземлен имот с идентификатор 66425.504.511 с площ 1839 

кв.м, с НТП "Мера", категория на земята VI

земеделска 

земя

ПИ с идентификатор 66425.504.511, местност 

"Меджиди Табия"

106 8101 17.02.2020 г.

18034/ 18107 идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 66425.501.2007, в едно с построените в 

имота сгради с предназначение Улилище /ОСУ Дръстър и 

бивше училище Юрий Гагарин/ 

земя и 

сграда

ПИ с идентификатор 66425.501.2007, УПИ II-

2007, за училище, кв. 163, ул. "Черно море" № 

10

107 8102 04.03.2020 г.
Историческа крепост "Меджиди Табия", ПИ 66425.24.22 без 

терен
сгради

ПИ с идентификатор 66425.24.22, местност 

"Меджиди Табия"
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108 8242 14.07.2021 г.
ПИ с идентификатор 66425.3.6, с площ 10006 кв. м, НТП 

"Нива", категория на земята III

земеделска 

земя

ПИ с идентификатор 66425.3.6, местност "Орта 

Борун"

109 8243 14.07.2021 г.
ПИ с идентификатор 66425.3.607, с площ 12313 кв. м, НТП 

"Нива", категория на земята III

земеделска 

земя

ПИ с идентификатор 66425.3.607, местност 

"Орта Борун"

110 8249 16.08.2021 г.
ПИ с идентификатор 66425.3.606, с площ 7595 кв. м, НТП 

"Нива", категория на земята III

земеделска 

земя

ПИ с идентификатор 66425.3.606, местност 

"Орта Борун"

111 8285 14.10.2021 г.
ПИ с идентификатор 66425.20.3, с площ 11482 кв. м, с НТП 

"Деградирала орна земя", категория на земята VI

земеделска 

земя

ПИ с идентификатор 66425.20.3, местност 

"Четал кулак"

112 8256 21.09.2021 г.
ПИ с идентификатор 66425.501.3276, с площ 1422 кв. м, с 

НТП "За друг вид озеленени площи"
терен

ПИ с идентификатор 66425.501.3276, УПИ I-за 

озеленяване, кв. 88

113 8286 21.10.2021 г.

ПИ с идентификатор 66425.515.22, с площ 2566 кв. м, с 

НТП "За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение" 

в едно с масивна едноетажна сграда със ЗП 42 кв. м, сто-

манен резервоар за питейно битова вода с вместимост 4000 

куб. м

земя и 

сграда

ПИ с идентификатор 66425.515.22, УПИ III-

санитарно охранителна зона, кв. Албена

114 8287 21.10.2021 г.

ПИ с идентификатор 66425.504.492, с площ 6475 кв. м, с 

НТП "За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение" 

и сгради със ЗП 990 кв. м, ЗП 899 кв. м, ЗП 46 кв. м и 

стоманобетонов напорен резервоар за питейно битова вода с 

вместимост 10000 куб. м

земя и 

сграда

ПИ с идентификатор 66425.504.492, местност 

"Меджиди табия"

115 8289 22.10.2021 г.
ПИ с идентификатор 66425.500.3075, с площ 804 кв. м, НТП 

"За друг вид озеленени площи"
терен

ПИ с идентификатор 66425.500.3075, УПИ II-

3075, за озеленяване, кв. 68, ул. "Александър 

Стамболийски"

116 8293 01.11.2021 г.

ПИ с идентификатор 66425.501.25 с площ 11469 кв. м, 

заедно с построените в него сгради с предназначение СУ 

"Н. Й. Вапцаров"

земя и 

сграда

ПИ с идентификатор 66425.501.25, УПИ I-25, 

6102, за училище, кв. 19, ул. "Дръстър" № 38

117 8304 25.02.2022 г.
ПИ с идентификатор 66425.3.6 с площ 10006 кв. м, с НТП 

"Гробищен парк", категория III
Зем.земя

ПИ с идентификатор 66425.3.6, местност "Орта 

Борун"

118 8305 25.02.2022 г.
ПИ с идентификатор 66425.3.607 с площ 12313 кв. м, с НТП 

"Гробищен парк"
Зем.земя

ПИ с идентификатор 66425.3.607, местност 

"Орта Борун"

119 8306 25.02.2022 г.
ПИ с идентификатор 66425.3.606 с площ 7595 кв. м, с НТП 

"Гробищен парк"
Зем.земя

ПИ с идентификатор 66425.3.606, местност 

"Орта Борун"
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120 8317 04.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 66425.515.1 с площ 11881 кв. м., 

,,Средно застрояване (от 10 до 15 м)'', заедно с построените 

в него сгради за ,,Дом за стари хора'' кв. ''Албена

земя и 

сграда
ПИ с идентификатор 66425.515.1

121 8349 20.05.2022 г.

ПИ с идентификатор 66425.501.9238 с площ 42082 кв. м, с 

НТП "Стадион" е едно с построените в имота сгради 

/Стадион "Луй Айер", категория на земята II-9238

земя и 

сграда

ПИ с идентификатор 66425.501.9238, ул. 

"Велико Търново"

122 8431 01.07.2022 г. Пасище с площ 210778 кв.м., категория на земята V зем.земя
ПИ с идентификатор  66425.31.266, местност 

"Орта Борун"

123 8492 28.07.2022 г.

ПИ с идентификатор 66425.501.3112 с площ 3992/ 7632 ид. 

части -целия 7632 кв. м., категория XIII-3112, за жил. стр-во 

и общ. Обсл

земя и 

сграда

ПИ с идентификатор 66425.501.3112, ул. "Кап. 

Кръстев"

124 8493 05.09.2022 г.

ПИ с идентификатор 66425.501.2562 с площ 3065 кв.м., ка 

За друг обществен обект, комплекс и построените 3 масивни 

сгради - Детска ясла "Бодра смяна", първата двуетажна със 

ЗП 480,20 кв. м и предназначение "Сграда за детско 

заведение", другите едноетажни - обслужващи, със  ЗП 

съответно 5 и 15 кв. м

земя и 

сграда

ПИ с идентификатор 66425.501.2562, ул. "Д-р 

Анастас Янков" № 41

125 8494 05.09.2022 г.

ПИ с идентификатор 66425.501.2688 с площ 4313кв.м., За 

друг обществен обект, комплекс и построената масивна 

сграда - Детска ясла "Детска радост", със ЗП 1109 кв. м и 

предназначение "Сграда за детско заведение", състояща се 

от 5 корпуса - административен, обслужващ, № 1 и № 2 и 

топла връзка, със  ЗП съответно 178,40; 296,10; 360; 274,50 

и 44 кв. м, всички едноетажни, корпуси № 1 и 2 двуетажни

земя и 

сграда

ПИ с идентификатор 66425.501.2688, ул. "Бойка 

войвода" № 11

126 8501 25.10.2022 г.

ПИ с идентификатор 66425.500.7155 с площ 228 кв.м., 

Ниско застрояване (до 10м ) в едно с павилион от 34 кв. м, 

категория V-7155

терен ПИ с идентификатор 66425.500.7155, 
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Забележка: върху имотите, оцветени в синьо, има учредено и реализирано право на строеж, в имотите, оцветени в зелено има съсобственост
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