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1
1

Номер и
дата на
съставяне
на акта за
общинска
собствено
ст
2
2
03.10.1996

Номерът
на
досието,
в което
се
съхраня
ват
докумен
тите,

3
12

Местонахождение

4
гр.Каварна, общ.Каварна
ул."Добротица"
кв.21, УПИ № ІV - стар план
кв.183, УПИ № ІІІ - нов план

Вид и описание на
имота

Данъчна оценка
на имота към
момента на
утвърждаване
на акта

Предоставен
и права за
управление

Възникнали или
учредени вещни права

Актове по
силата на
които имотът
или част от
него е
престанал да
бъде
общински

Заповеди
за
отписван
е на акта
за
общинска
собствен
ост

5
1. Читалище
"Съгласие" с площ
от 1200 кв.м. на два
етажа масивна,
строена през 1960г.
2.Дворно място с
площ от 3000 кв.м.

6

7

8

9

10
Със
заповед
№
1563/13.12
.2004г. е
одобрена
промяна
на ЗРП и
от УПИ №
ІІІ, кв.183 е
образуван
нов УПИ
№ ІV в
кв.183 по
плана на
гр.Каварн
а
Към имот
с
пл.№1167
е
образуван
УПИ № V

2

3
4

3
03.10.1996

13

4
27.03.1997
5
27.03.1997

60
76

с.Българево, общ.Каварна
УПИ № ІІІ, кв.48

1. Читалище с
площ от 926 кв.м.
на два етажа
масивна, строена
през 1966г.

гр.Каварна, ул."Д.Стойков",
кв.25, УПИ № ІІ
гр.Каварна, ул."Васил
Левски", кв.142, УПИ № І,
план.№ 579

Градски Парк 14000кв.м.
- Дворно място от
40 дка
- Районна болница ЗП - 2450 кв.м.
РЗП - 7975 кв.м.
В тази част:
- Централен корпус;
- кухня, стол, детско
отделение, АГ
отдел., Хирург.
отдел.; Невролог.
отдел., Вътреш.
отдел.
- Поликлиника;
- Спомагателни:
пералня,
работилница,

Със
заповед
№
1563/13.12
.2004г. е
одобрена
промяна
на ЗРП и
от УПИ №
ІІІ, кв.183 е
образуван
нов УПИ
№ ІV в
кв.183 по
плана на
гр.Каварн
а
Към имот
с
пл.№1167
е
образуван
УПИ № V

В т.3
Разгърнат
ата
застроена
площ е
8876 кв.м.
по
графични
измервани
я.
Съгласно
протокол,
ползванет
о на обект
"Общинск
а
болница" -

парно, склад,
гараж, портал,
пропусквателен
пункт.

5

6
27.03.1997

77

гр.Каварна, ул."Добротица",
кв.1, УПИ № І, план.№ 2346

- стопански двор 13631кв.м.
- административна
сграда; ЗП 231,25кв.м.
Действителни
размери: РЗП 693.75кв.м.
Застроена площ 809 кв.м.

Каварна е
следното:
1. На
"МБАЛ"
ЕООД 80,50%
- Основен
корпус 6675кв.м.
Паракотел
но 219кв.м.
- Каб.
зъботехни
ци и склад
- 316кв.м.
2. На
"Мед.
център"
ЕООД 17,90%
- Основен
корпус 1443кв.м.
- КПП 28кв.м.
3. Община
Каварна
съответно
ФСМП 2,50%
помещени
я 165кв.м.
Съгласно
Заповед
№361/20.1
1.1997г. е
одобрена
промяна и
от парцел
І - 2346 са
образуван

Разгърната
застроена площ 2066кв.м.
три етажа
масивна - строена
1975г.

и нови
четири
имота №
VІІ, VІІІ, ІХ
иХ
Сградата
се състои
от:
1. Изба
под
администр
ативната
част: с
вход от юг
-две стаи
и коридор
-паракоте
лно - две
стаи,
коридор и
авариен
тунел,
изба под
столовата
с вход от
север
- шест
стаи и
коридор,
архив,
склад,
изба под
залата с
вход от
север:
-производ
ствено
колбасарс
ки цех
2.
Админист
ративна
част - три
етажа
канцелари

и - 20бр.
3. Столова
с тераса
Преустрое
на в:
-канцелар
ии южни
три броя
-кафе,
зала и
кухня
-коридор
от към
администр
ативната
част
-канцелар
ия и три
стаи за
архив с
коридор северна
част с
вход от
север
6

7
31.03.1997

164

с. Поручик Чунчево - пл.90,
кв.1, УПИ №ІV

7

8
31.03.1997

165

с. Камен бряг - кв.28, УПИ
№І-208

8

9
31.03.1997

166

с. Свети Никола - кв.6, УПИ
№ХV-28

1. Читалище едноетажна
масивна сграда с
площ от 330кв.м.
построена през
1960г.
2. Дворно място с
площ от 2860кв.м.
1. Кметство едноетажна
масивна сграда с
площ от 150кв.м.
построена през
1960г.
2. Дворно място с
площ от 4300кв.м.
1. Училище едноетажна
масивна сграда с

3. В
момента

площ от 100кв.м.
построена през
1960г.
2. Дворно място с
площ от 2000кв.м.

9

10
31.03.1997

168

гр.Каварна, кв.189, УПИ № ІІ

10

11
22.05.1997

1523

гр.Каварна, ул."Стефан
Караджа" кв.16, парц. ІІ

Музей "Римска
баня" - едноетажна,
масивна сграда с
площ от 153кв.м.
построена през
1980г.
1. Детска градина "Радост"
І - тяло - двуетажна,
масивна
конструкция на
площ от 400 кв.м.,
построена през
1976г.
ІІ - тяло едноетажна,
масивна
конструкция на
площ от 220 кв.м.
ІІІ - тяло едноетажна
масивна
конструкция на
площ от 230 кв.м.
ІV - тяло едноетажна
масивна

сградата
се ползва
за
кметство,
клуб,
магазин и
лекарски
кабинет.
със
Заповед
№56/98г.
отредено
петно за
КОО и
кметство
за целия
парцел

11

12
22.05.1997

1524

гр.Каварна, ул."Нефтяник"
кв.67, парц. ІХ

12

13
22.05.1997

1525

гр.Каварна, ул."България"
кв.25, парц. І

14
22.05.1997

1526

13

гр.Каварна, ул."Дончо
Стойков" кв.25, парц. І

конструкция на
площ от 120 кв.м.
2. Дворно място на
площ от 6300 кв.м.
1. Детска градина
"Детелина двуетажна
конструкция на
площ от 1030 кв.м.
масивна построена
през 1986г.
2. Дворно място на
площ от 7300 кв.м.
1. Училище гимназия
І - тяло - четири
етажа, масивна
конструкция на
площ от 565 кв.м.
ІІ - тяло - четири
етажа, масивна
конструкция на
площ от 640 кв.м.
ІІІ - тяло двуетажна масивна
конструкция на
площ от 240 кв.м.
ІV - тяло едноетажна
масивна
конструкция на
площ от 600 кв.м.
2. Физкултурен
салон - масивна
конструкция на
площ от 600 кв.м.
3. Дворно място площ от 28 000
кв.м.
Училищна сграда
със застроена
площ от 900кв.м. на
три етажа и физ.
салон и дворно

В същия
парцел е и
ОУ "Й.
Йовков",
актувано с
АОС №
1526
В сградата
има и
ученическ
и стол със
столова,
кухня,
складови
помещени
яи
Сладкарн
ица за
закуски и
канцеларс
ки
материали
.

В същия
парцел е и
СОУ "Ст.
Караджа",

място - 28000кв.м.
ОУ "Й. Йовков"
строено през 1954
г.

14

15
22.05.1997

1527

с.Селце, общ.Каварна, кв.1,
парц. І

15

16
22.05.1997

1528

гр.Каварна, кв.41, парцел І ул."С. М. Киров"

1. Училище
едноетажно масивна сграда на
площ от 185 кв.м.
построено през
1955 год.
2. Дворно място 3600 кв.м.
3. Барака кметство
едноетажна
паянтова на площ
от 100 кв.м.
построена през
1980 г.
1. Училище - първо
тяло - двуетажна
сграда - масивна на
площ от 945 кв.м.
2. Второ тяло масивна сграда -

актувано с
АОС №
1525
Описание
на
сградата:
- изби
- приземен
етаж ученическ
и стол,
учебни
работилни
ци,
физкултур
ен салон,
клуб на
интереси
- три
етажа с
класни
стаи и
администр
ация

16

17
22.05.1997

1529

гр.Каварна, ул."Г. Кирков",
кв.86, парц. 1244, парц. ХІІ,
кв.86

17

18
22.05.1997

1530

гр.Каварна, кв.40, парц. ІІ

19
28.07.1997

1531

18

гр.Каварна, кв.1, парц. 44,
ул."Стефан Караджа"

триетажна на площ
от 875 кв.м.
3. Дворно място от
6958 кв.м.
4. Гараж - масивна
сграда едноетажна на
площ от 21 кв.м. построена през
1989 г.
5. Игротека едноетажна
масивна площ - 119
кв.м. - 1989г.
1. Училище едноетажна
масивна сграда площ 280 кв.м.
построена през
1950г.
2. Дворно място на
площ 3000 кв.м.
Парц. ХІІ е с площ
от 650 кв.м.
Парц. ХІІІ е с площ
от 34 кв.м.
1. Масивна сграда училище "Бр.
Миладинови"
застроена площ от
520 кв.м.
2. дворно място с
площ от 4000 кв.м.

1. Училищна сграда
- МУЦ ТПС със
застроена площ
1135 кв.м. и два
корпуса. Първи
корпус - 288кв.м.,

Заповед
№
1701/31.08
.2006г. 686 кв.м.

С
Решение
№
93.7.13.20
01г. на
ОбС
гр.Каварн
а имота е
публична
собствено
ст

19

20
30.07.1997

1532

20

21
02.09.1997

21

21

22
02.09.1997

1534

22

23
26.09.1997

1566

с.Раковски, общ.Каварна,
кв.16, УПИ № ІV

гр.Каварна, общ.Каварна,
кв.132, УПИ № І, ул."Й.
Йовков"
ДОСИЕТО СЕ СЪХРАНЯВА
В ДОСИЕТО НА НОВИЯ
АпОС №124/ 2012г.
гр.Каварна, ул."България",
УПИ № ІІ и ІІІ, кв.5 по ЗРП

втори корпус застр. площ - 252
кв.м.
конструкция
панелна, 1984г.
2. Дворно място,
застроено и
незастроено с
площ от 5300 кв.м.
1. Училищна сграда
- двуетажна със
застр. площ
190кв.м. І етаж - пет
стаи и 2 бр.
коридори, сервизни
помещения, ІІ етаж
- пет стаи и 2 бр.
коридори, сервизни
помещения
2. Здравна служба едноетажна
състояща се от 4
стаи и коридор,
серв. помещения
със застроена
площ от 42 кв.м.
3. Дворно място с
площ от 8 750 кв.м.
неправилно
въведен в
регистъра за
Публична ОС имота е Частна
Общинска
собственост
1. Детска ясла двуетажна масивна
на площ от 870кв.м.
2. Дворно място с
площ от 6000 кв.м.
Градски парк с
площ от 67 400
кв.м.

ВИЖ АПОС №94/
2010г.

Със заповед
№683/
20.11.2012г.
са деактувани
1638кв.м. от
ПИ

683/
20.11.2012
г.деактуван
и
1638кв.м.
С
Решение
№
93.7.13.20
01г. на
ОбС
гр.каварна
имота е
обявен за
публична
собствено
ст

Масивна
сграда със

/УПИ № ІІ, ІІІ, ІV и
ХІ/ в кв.5

23

24
03.10.1997

1585

гр.Каварна, кв.102, УПИ № І

24

25
03.10.1997

1586

гр.Каварна, ул."Васил
Левски", ул."С. Ганчев"
кв.102, УПИ № І

Стадион - игрище,
писта, пейки - 14
000 кв.м.
Съблекални и
трибуна 410 кв.м.
масивна на един
етаж
дворно място с
площ от 70 000
кв.м.
Спортна зала 1250 кв.м., един
етаж, масивна
строена 1986г.
Административна
сграда и тенис зала
- 140 кв.м., един
етаж, масивна
1970г.
Зала за обща
физическа
подготовка - 170
кв.м., един етаж,
масивна - 1940г.
Тенис кортове

застроена
площ от 59
кв.м. "Костница"
Масивна
сграда със
застроена
площ от
Тоалетни
Съставен
АОС №
4512/
2009г. за
ПИ №
.501.3222
с площ от
3437кв.м.,
по чл.59 от
ЗОС

от 2009г.
не е
публична
общинска
собствено
ст

25

26
27.06.1998

1618

гр.Каварна, ул."Д-р Г.
Чакалов", кв.132, УПИ № І

26

27
25.01.1999

1628

гр.Каварна, кв.21, парц. ХХХІ

Дворно място от 20
000 кв.м. Влиза в
парцела на
стадиона, който е с
площ от 70 000
кв.м.
1.Детска градина масивна сграда двуетажна на площ
от 740 кв.м.
построена през
1975 г.
2. Дворно място 5600 кв.м.
ЦДГ " Здравец"
Гробищен парк с
площ от 37 000
кв.м.
Дом на покойника с
площ от 210 кв.м. ЗП масивна,
едноетажна сграда,
1980г.

ОПС - 20 кв.м.
Договор
№173/14.07.2
003г.
Храм "Св.
Успение
Богородично"
Каварна

С
Решение
№
93.7.13.20
01г. на
ОбС
Каварна
имота е
публична
Общинска
собствено
ст
Имот пл.
№ 3420 е
част от
УПИ №
ХХХІ и ес
площ от
127 кв.м.
С
Решение
№
91.9.3.200
2г. е
отреден за
частна
общинска
собствено

ст
27

28
28.12.1999

2296

Община: Каварна н.м.:
БЬЛГАРЕВО кв.:48 парц.: I
пл.№:

Зелени площи:
реална площ - 4000
кв.м, етажи - 0,

28

29
10.11.2000

2414

Община: Каварна н.м.:
БЕЛГУН кв.:22 ул. ПЬРВА
парц.: II-138 пл.№: 138

30
14.11.2000

2417

30

31
17.11.2000

2424

31

32
17.11.2000

2425

32

34
24.11.2000

2442

Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:96 ул. САВА
ГАНЧЕВ № 16 парц.: IХ пл.№:
1437
Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:11 ул.
БЬЛГАРИЯ
Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА ул. ДОБРОТИЦА
пл.№: 9689
Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА Канализационна
мрежа гр.Каварна

33

35
30.11.2000

2452

УЧИЛИЩНА
СГРАДА: застроена
площ - 630.00 кв.м,
етажи - 2,
конструкция МАСИВНА, година
на построяване 1961,
ЕТНОГРАФСКА
КЬЩА: етажи - 0,
година на
построяване - 1869,
Зелени площи:
реална площ - 4900
кв.м, етажи - 0,
ПЛОЩАД: реална
площ - 17650 кв.м,
етажи - 0,
КАНАЛИЗАЦИОНН
А МРЕЖА: етажи 0, конструкция сглобяеми
елементи,
АДМИНИСТР.СГРА
ДА: застроена
площ - 255 кв.м,
етажи - 2,
конструкция масивна, година на
построяване - 1962,
избен етаж столова- 268 кв.м.
ДВОРНО МЯСТО с

29

Община: Каварна н.м.:
ВРАНИНО кв.:9 парц.: ХХI

ОПС - 65 кв.м.
Договор
№136/27.08.2
003г.
Мария
Иванова
Янева

В парцел I
кв.48 е
построена
сградата
на
Здравната
служба и
жилищата
към нея

Предоставен на Градски
исторически музей за
Етнографски комплекс.

Стола и
пьрвият
етаж са
предостав
ени
безвъзмез
дно от
ликвидаци
онния

34

36
28.12.2000

2455

Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:124 ул.
АХЕЛОЙ парц.: ХХI пл.№:
110

35

37
28.12.2000

2456

Община: Каварна н.м.:
ХАДЖИ ДИMИТЬР кв.:10 ул.
ПЬРВА парц.: ХI пл.№: 94

36

38
05.02.2001

2508

Община: Каварна н.м.:
ВРАНИНО кв.:3 парц.: III
пл.№: 110

37

39
05.02.2001

2509

Община: Каварна н.м.:
СЕПТЕMВРИЙЦИ кв.:11
парц.: I пл.№:

площ от 1361 кв.м.
зелени площи и
площад - 2500кв.м.
ГАЛЕРИЯ:
застроена площ 570.00 кв.м, етажи 1, конструкция масивна,

1.ЧИТАЛИЩЕ:
застроена площ 373.00 кв.м, етажи 1, конструкция масивна,
2.ДВОРНО МЯСТО
- площ - 2690 кв.м.
УЧИЛИЩНА
СГРАДА: етажи - 3,
година на
построяване - 1972,
1.УЧИЛИЩНА
СГРАДА: застроена
площ - 236 кв.м,
етажи - 1,
конструкция масивна, година на
построяване 1958г. с изба
2.ДВОРНО
МЯСТО: реална
площ от 8000кв.м.

сьвет на
ТКЗС

Имота е
деактуван
сьс зап.№
РД-11-752/
00г на
Областен
управител
Добрич.

Направен
ае
промяна и
за
трафопост
а е отре
ден
парц.IV с
площ от
120кв.м.
С
разрешен
ие за
строеж
№134/200
5г. е
изградена
училищна
сграда със
ЗП -

264,04
кв.м. и
РЗП 482,91
кв.м.
Строителс
твото е
извършен
о чрез
преустрой
ство и
достроява
не.
38

39

40
05.02.2001

2510

41
20.12.2001

2542

Община: Каварна н.м.:
БЬЛГАРЕВО кв.:10 ул.
ТРЕТА парц.: I пл.№:

1.УЧИЛИЩНА
СГРАДА: застроена
площ - 669 кв.м,
етажи - 3,
конструкция - МЖБ,
година на
построяване 1974г. с изба и
физкултурен салон
с площ от 374кв.м.
2.ДВОРНО
МЯСТО: площ от
15950 кв.м.

Община: Каварна н.м.:
БОЖУРЕЦ кв.:2 пл.№: 16

АДМИНИСТР.СГРА
ДА: застроена
площ - 180.00 ,
етажи - 1,
конструкция масивна, година на
построяване - 1960,
ДВОРНО МЯСТО
реална площ -3280
кв.м.

по т.3 -в
сградата
има
обособени
обекти: 1училищен
стол с
кухня и
складови
помеще
ния с
обща
площ от
100кв.м.
2-училище
н бюфет
със склад
с обща
площ 17
кв.м.

40

42
29.03.2002

2580

Община: Каварна н.м.:
ВРАНИНО кв.:3 парц.: III
пл.№: 110

41

43
29.03.2002

2585

Община: Каварна н.м.:
МОГИЛИЩЕ кв.:12 парц.: III
пл.№: 103

42

44
29.03.2002

2586

Община: Каварна н.м.:
ВРАНИНО кв.:3 парц.: IV
пл.№: 111

43

45
04.02.2002

2589

Община: Каварна н.м.:
БЕЛГУН кв.:21 парц.: V

44

46
04.02.2002

2590

Община: Каварна н.м.:
ВИДНО кв.:24 парц.: I пл.№:
544,68,449, 449

УЧИЛИЩНА
СГРАДА: етажи - 0,
конструкция МАСИВНА, година
на построяване 1972,
АДМИНИСТР.СГРА
ДА: застроена
площ - 240 кв.м,
етажи - 1,
конструкция масивна, година на
построяване - 1955,

ЧИТАЛИЩЕ:
застроена площ 393 кв.м, етажи - 2,
конструкция масивна, година на
построяване - 1961,
2380кв. дворно
място;
ЧИТАЛИЩЕ:
застроена площ 840 кв.м, етажи - 2,
конструкция масивна,
1.АДМИНИСТР.СГ
РАДА: застроена
площ - 203 кв.м,
етажи - 2,
конструкция масивна, година на
построяване - 1957,
бивше училище,
сега кметство,

Сградата
се състои
от
следните
помещени
я: Две
стаи
-канцелар
и, салон за
читалище,
склад,
коридор и
лекарски
кабинет.
Изба

45

47
11.04.2002

2594

Община: Каварна н.м.:
ЧЕЛОПЕЧЕНЕ кв.:15 парц.: I
пл.№: 23

46

48
25.04.2002

2597

47

49
28.04.2004

2801

48

50
10.05.2004

2804

Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:101 ул. САВА
ГАНЧЕВ парц.: IV пл.№: 1401

49

51
01.06.2004

2917

Община: Каварна н.м.:
ТОПОЛА кв.:11 ул.
ЧЕТВЬРТА пл.№: 117

50

52
04.06.2004

2967

51

53
02.12.2004

3129

Община: Каварна н.м.:
ХАДЖИ ДИMИТЬР кв.:13
парц.: IХ и VIII пл.№: 68
Община: Каварна н.м.:
РАКОВСКИ кв.:16 парц.: IV
пл.№: 60

52

54
05.08.2005

3190

Община: Каварна н.м.:
БЕЛГУН кв.:17' ул. ПЬРВА
ПЛОЩАД
Община: Каварна н.м.:
ТОПОЛА кв.:16 пл.№: 9503

Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:324 ул.

здравен дом и
магазин. Сградата
има изба.
2.Парцел реална
площ 10700 кв.м.
АДМИНИСТР.СГРА
ДА: застроена
площ - 117 кв.м,
етажи - 1,
конструкция масивна,
ЧИТАЛИЩЕ

Нов АПОС
Има
съставен
нов АПОС
№ 122/
31.07.2012
г. за
Читалище.

ПЛОЩАД: реална
площ - 2300 кв.м,
етажи - 0,
ПЛОЩАД: реална
площ - 4000 кв.м,
етажи - 0,
Зелени площи:
реална площ - 4101
кв.м, етажи - 0,
АДМИНИСТР.СГРА
ДА: застроена
площ - 190 кв.м,
етажи - 1, година на
построяване - 1980,
Прилежащ терен
350кв.м. сградата
се ползва за
кметство.
Гробище: реална
площ - 4771 кв.м,
етажи - 0,
ДЕТСКА ГРАДИНА:
застроена площ 105 кв.м, етажи - 1,
конструкция - МЖБ,
година на
построяване - 1999,
ЧЕШМА: застроена
площ - 10 кв.м,

ИМА НОВ
АОС
Имота е
парк

НОВ АОС № 94/
03.09.2010г.

Със заповед
№683/
20.11.2012г.
са деактувани
1638кв.м. от
ПИ

683/
20.11.2012
г.деактуван
и
1638кв.м.

КРАЙБРЕЖНА ЗОНА
Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:317 ул.
КРАЙБРЕЖНА ЗОНА парц.:
III
Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:308 ул.
КРАЙБРЕЖНА ЗОНА парц.:
V
Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:300 ул.
ЧИРАКМАН пл.№: 3327
Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:323 ул.
КРАЙБРЕЖНА ЗОНА
Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:305

53

55
05.08.2005

3191

54

56
05.08.2005

3192

55

57
05.08.2005

3193

56

58
05.08.2005

3194

57

59
05.08.2005

3195

58

60
05.08.2005

3196

59

61
09.12.2005

3328

Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:7 парц.: VII

60

62
09.12.2005

3329

Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:6 парц.: II

61

63
18.01.2006

3330

62

64
18.01.2006

3331

63

65
18.01.2006

3332

64

66
18.01.2006

3333

65

67

3334

Община: Каварна н.м.:
РАКОВСКИ кв.:10 парц.: VI
пл.№: VI-120
Община: Каварна н.м.:
ВИДНО кв.:32 парц.: VIII
пл.№: VIII-85
Община: Каварна н.м.:
ВИДНО кв.:51 парц.: VI пл.№:
VI-511
Община: Каварна н.м.:
КАMЕН БРЯГ кв.:6 парц.: I
пл.№: I-195
Община: Каварна н.м.:

Община: Каварна н.м.:
КАВАРНА кв.:339 ул.
КРАЙБРЕЖНА ЗОНА парц.:
IV

етажи - 0,
ЧЕШМА: застроена
площ - 10 кв.м,
етажи - 0,
ЧЕШМА: застроена
площ - 10 кв.м,
етажи - 0,
ЧЕШМА: застроена
площ - 50 кв.м,
етажи - 0,
ЧЕШМА: застроена
площ - 10 кв.м,
етажи - 0,
ЧЕШМА: застроена
площ - 10 кв.м,
етажи - 0,
ЧЕШМА: етажи - 0,
В т.7 на
АОС
№3196
"кв.339" да
се чете
"кв.340"
Тоалетна - пазара:
застроена площ 20 кв.м, етажи - 0,
Тоалетна-гр.парк:
застроена площ 145 кв.м, етажи - 0,
Гробище: реална
площ - 3.677 дка,
етажи - 0,
Гробище: реална
площ - 4.286 дка,
етажи - 0,
Гробище: реална
площ - 2.380 дка,
етажи - 0,
Гробище: реална
площ - 2.402 дка,
етажи - 0,
Гробище: реална

Нов АпОС №133/
2013г.

18.01.2006

МОГИЛИЩЕ кв.:11 парц.: II
пл.№: II-105
Община: Каварна н.м.:
ЧЕЛОПЕЧЕНЕ кв.:13 пл.№:
69
Община: Каварна н.м.: БИЛО
пл.№: 125

66

68
18.01.2006

3335

67

69
18.01.2006

3336

68

70
26.05.2006

3480

69

71
31.07.2006

3607

с.Българево, Община
Каварна,
УПИ № І, пл.№ 566, кв.48

70

72
05.03.2007

4054

с.Вранино, общ.Каварна
пл.№190

71

73
05.03.2007
74
05.03.2007

4055

с.Селце, общ.Каварна
УПИ № І, кв.20, пл.№167
с.Септемврийци,
общ.Каварна
ПИ № 129

72

4056

Община Каварна, гр.Каварна
УПИ № VІІ, кв.317

площ - 2.095 дка,
етажи - 0,
Гробище: реална
площ - 2613 кв.м,
етажи - 0,
Гробище: реална
площ - 2.773 дка,
етажи - 0,
Спортен комплекс с
площ от 4913 кв.м.
в едно с
построените в него:
- Открит плувен
басейн със ЗП от
1250кв.м.
- полумасивна
сграда
представляваща
съблекалня със ЗП
от 20кв.м.
- полумасивна
сграда
представляваща
тоалетна и склад
със ЗП от 20 кв.м.
1.Дворно място с
площ от 4000 кв.м.
2.Масивна каменна
сграда - детска
градина със ЗП 440кв.м. построена през
1950г.
1. Спортен терен с
площ от 19419 кв.м.
2. Съблекалня с
РЗП - 72 кв.м.
построена през
1970г.
1. Спортен терен с
площ от 6644 кв.м.
1. Спортен терен с
площ от 10035 кв.м.

48433.60 лева
Комплексъ
те
построен
през
1983г.

15944,80 лева

19182 лв.

7972,80 лв.
12042 лв.

73

75
20.03.2007
76
02.08.2007

4076

75

77
15.11.2007

4193

с.Българево, общ.Каварна
УПИ № І, ПИ № 566, кв.47

76

78
27.12.2007
79
29.01.2009

4221

гр.Каварна
УПИ № ХІ кв.19
ПИ № 72693.501.256
с.Топола, общ.Каварна

74

77

4143

79

с.Нейково, общ.Каварна
ПИ № 8
Община Каварна, гр.Каварна
кв.317 УПИ№ VІІ

Стар идинтификатор : ПИ№
І, кв.10б

78

80
19.03.2009

80

ПИ № 35064.501.9788 по
КККР на гр.Каварна

Гробище с площ от
2193 кв.м.
Спортен комплекс с
площ от 9800кв.м. в
едно с построените
в него:
-Открит плувен
басейн със ЗП от
1250кв.м.
-сградасъблекалня със ЗП
20кв.м.
-сграда -тоалетни и
склад със PM fj
20ul=;=
1.Дворно място с
площ от 4416 кв.м.
2.Сграда - Детска
градина със ЗП 679кв.м., масивна,
едноетажна
построена през
1950г.
Гробищен парк с
площ от 7022кв.м.
1.Поземлен имот с
площ от 1005кв.м. и
идентификатор №
72693.501.256,
находящ се в
с.Топола,
общ.Каварна.
2.Административна
сграда със
застроена площ от
90кв.м., масивна и
на 1 етаж, с
идентификатор №
72693.501.256.1,
находяща се в
с.Топола,
общ.Каварна
Поземлен имот с
площ от 4077кв.м. и

1842,10 лв.
96847,20

36532,40 лв.

46429,50 лв.
Изх.№031700010
4
3666.20лв
Изх.№
0317000290 /
29.01.2009г.
3889лв

Изх.№
0317000773

гр.Каварна, общ.Каварна

79

81
01.04.2009

108

Стар идентификатор: ІV,
кв.101
ПИ № 35064.501.976.4 по
КККР на гр.Каварна
гр.Каварна, ул."Добротица"
Стар идентификатор: ІІ, кв.27

идентификатор
№35064.501.9788
по КККР на
гр.Каварна
Поземлен имот с
площ от 329кв.м.
представляващ
административна
сграда с
идентификатор №
35064.501.976.4 по
КККР на гр.Каварна
и съответните ид.ч.
от общите части и
правото на строеж

42074,60лв

Изх.№
0317000771/27.03
.2009г.
5167,90лв

На
основание
решение
№
188.16.13.
2004г. на
Общински
съвет
гр.Каварн
а имота е
отреден за
публична
общинска
собствено
ст администр
ативна
сграда.
Актосъста
вител:
/М.
Стойчева/

80

82
01.07.2009

82

ПИ № 72693.501.235
с.Топола, общ.Каварна
Стар идинтификатор : УПИ№
І, кв.1

1.Поземлен имот с
площ от 8362кв.м. и
с идентификатор
№ 72693.501.235,
находящ се в
с.Топола,
общ.Каварна.
Спортен терен "Стадион"
2.Две сгради- тип
контейнери
-оборудвани за

12009,60лв.
В графа №
3 за вид и
описание
на имота
т.2 се
заличава,
тъй като
не
фигурира
в решение
№ 211 от

съблекани и
тоалетна.

протокол
№
25/28.05.2
009г. на
Общински
съвет.

Актосъста
вител:
/М.
Стойчева/
81

83
08.12.2009

83

ПИ № 35064.501.1 по КККР
гр.Каварна, общ.Каварна,
ул."Сава Ганчев"
Стар идентификатор : кв.102,
УПИ № І

82

84
08.12.2009

84

ПИ № 35064.501.1 по КККР
гр.Каварна, общ.Каварна,
ул."Сава Ганчев"
Стар идентификатор : кв.102,
УПИ № І

Поземлен имот с
площ от 20 952кв.м.
и идентификатор
№ 35064.501.1 по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна спортен комплекс с
изградени върху
терена:
1. Тенис кортове - 4
броя с обща площ
от 3720кв.м.
2. Помощно
футболно игрище с
изкуствена
настилка с размери
- 40м./20м.
СГРАДА със
застроена площ от
164кв.м., на един
етаж, масивна
конструкция, с
идентификатор
35064.501.1.4
СГРАДА със
застроена площ от
42кв.м., на един
етаж, масивна
конструкция, с

Изх.№
0317003180
216224,60лв

83

85
08.12.2009

85

ПИ № 35064.501.1 по КККР
гр.Каварна, общ.Каварна,
ул."Сава Ганчев"
Стар идентификатор : кв.102,
УПИ № І

84

86
08.12.2009

86

ПИ № 35064.501.2 по КККР
гр.Каварна, общ.Каварна,
ул."Сава Ганчев"
Стар идентификатор : кв.102,
УПИ № І

идентификатор
35064.501.1.6,
двете сгради
представляват
Зала за обща
физическа
подготовка,
построени в
поземлен имот с
идентификатор №
35064.501.1 по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна спортен комплекс
СГРАДА със
застроена площ от
302кв.м., на един
етаж, масивна
конструкция, с
идентификатор
35064.501.1.5,
представлява Зала
за тенис на маса с
административна
част, построена в
поземлен имот с
идентификатор №
35064.501.1 по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна спортен комплекс
Поземлен имот с
площ от 26 212кв.м.
и идентификатор
№ 35064.501.2 по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна спортно игрище с
изградени върху
терена:
1.ФУТБОЛЕН

Изх.№
0317003179
35146,20лв

Изх.№
0317003195
26212кв.м.216406,30лв.
191кв.м.16653,60лв.
11кв.м.- 959,10лв.
12кв.м.1046,30лв.
22кв.м.1918,20лв.

85

87
11.03.2010

87

ПИ № 35064.501.3 по КККР
гр.Каварна, ул."Васил
Левски"
Стар идентификатор: 3,
кв.102, парцел: І

86

88

88

ПИ № 35064.501.7 по КККР

СТАДИОН игрище с писта и
пейки.
2. СГРАДА със
застроена площ
191кв.м., масивна,
на един етаж, с
идентификатор №
35064.501.2.1
представляваща
трибуна със
съблекални.
3.СГРАДА със
застроена площ
11кв.м., масивна,
на един етаж, с
идентификатор №
35064.501.2.2
4.СГРАДА със
застроена площ
12кв.м., масивна,
на един етаж, с
идентификатор №
35064.501.2.3
5.СГРАДА със
застроена площ
22кв.м., масивна,
на един етаж, с
идентификатор №
35064.501.2.4тоалетни
Поземлен имот с
площ от 3865кв.м. /
три хиляди
осемстотин
шестдесет и пет
кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.3 /три,
пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. три/ по КККР
на гр.Каварна
Поземлен имот с

Изх.№
0317000565/
11.03.2010г.
39886,80лв

имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна,
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

Изх.№

имота се

11.03.2010

87

89
30.03.2010

гр.Каварна, ул." Васил
Левски"
Стар идентификатор: кв.102,
парцел: VІІІ

89

ПИ № 35046.501.507 по КККР
гр.Каварна, ул."Искър"
Стар идентификатор: кв.102,
парцел І

площ от 10793кв.м.
/десет хиляди
седемстотин
деветдесет и три
кв.м./
представляващ
малко футболно
игрище, с
идентификатор №
35064.501.7 /три,
пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. седем/ по
КККР на гр.Каварна
и едноетажна
сграда построена в
него със застроена
площ от 131кв.м. /
сто тридесет и един
кв.м./,
идентификатор №
35064.501.7.1 /три,
пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. седем. едно/
по КККР на
гр.Каварна,
конструкция
масивна, въведена
в експлоатация на
14.12.2009г.,
представляваща
съблекални и
сервизни
помещения.
Поземлен имот с
площ от 8867кв.м.
/осем хиляди
осемстотин
шестдесет и седем
кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.507 /три,
пет, нула, шест,
четири. петстотин и

0317000564 от
11.03.2010г.
сграда - 16358лв.
земя - 89107лв.

управлява от
Кмета на
Община
Каварна,
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

Изх.№
0317000691/29.03
.2010г.
91507,40лв

имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

88

90
03.09.2010

90

ПИ № 35064.501.1693.1 по
КККР
ПИ № 35064.501.1693 по
КККР
гр.Каварна, ул.Здравец
Стар идентификатор №
1693, кв.16, парцел ІІ

89

91
03.09.2010

91

ПИ № 35064.501.128.1 по
КККР
ПИ № 35064.501.128.2 по
КККР
ПИ № 35064.501.128.3 по
КККР
ПИ № 35064.501.128.4 по
КККР
ПИ № 35064.501.128 по КККР

едно. пет, нула,
седем/ по КККР на
гр.Каварна
Сграда за
просветни
дейности - Детска
градина "Радост",
построена през
1976г. с масивна стоманобетонна
конструкция,
сграда на 2 /два/
етажа с РЗП от
1355кв.м. /хиляда
триста петдесет и
пет кв.м./, с
идентификатор №
35064.501.1693.1
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, шест, девет,
три. едно/ и
прилежащ терен от
6109кв.м. /шест
хиляди сто и девет
кв.м./ с
идентификатор №
35064.501.1693
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, шест, девет,
три/ по КККР на
гр.Каварна
Сграда за
просфетни
дейности - Детска
градина "Здравец"
с обща РЗП1043кв.м. /хиляда
четиридесет и три
кв.м./ построена
през 1975г., с

Изх. №
0317001584/
20.08.2010г.
сграда - 186
770,80лв.
земя 50435,90лв.

предаден за
управление
на отдел
"Образование
, младежки
дейности,
спорт"

Изх. №
0317001585/
19.08.2010г.
сграда .128.164566,40лв.
сграда .128.223668лв.
сграда .128.337679,50лв.

предаден за
управление
на отдел
"Образование
, младежки
дейности,
спорт"

Графа 3.
ВИД И
ОПИСАНИ
Е НА
ИМОТА
сграда на
2/два/
етажа с

гр.Каварна, ул."Стоян П.
Воденичаров"
УПИ №І в кв.132
Стар идентификатор № 128,
кв.132, парцел І

масивна стоманобетонна
конструкция
състояща се от:
сграда на 2/два/
етажа с
идентификатор №
35064.501.128.1
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, две, осем.
едно/ - РЗП от
341кв.м. /триста
четиридесет и един
кв.м./ по КККР на
гр.Каварна;
сграда на 2/два/
етажа с
идентификатор №
35064.501.128.2
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, две, осем.
две/ - РЗП от
125кв.м. /сто
двадесет и пет
кв.м./ по КККР на
гр.Каварна;

сграда .128.471572,10лв.
земя 63380,40лв.

идентифи
катор №
35064.501.
128.3 /три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
едно, две,
осем. три/
- РЗП от
199кв.м.
/сто
деветдесе
т и девет
кв.м./ по
КККР на
гр.Каварн
а;
сграда на
1/един/
етажа с
идентифи
катор №
35064.501.
128.4 /три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
едно, две,
осем.
четири/ РЗП от
378кв.м.
/триста
седемдес
ет и осем
кв.м./ по
КККР на
гр.Каварн
а;
прилежащ

терен от
5548кв.м.
/пет
хиляди
петстотин
четиридес
ет и осем
кв.м./ с
идентифи
катор №
35064.501.
128 /три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
едно, две,
осем/ по
КККР на
гр.Каварн
а
90

92
03.09.2010

92

ПИ № 35064.501.2193.1 по
КККР
ПИ № 35064.501.2193.2 по
КККР
ПИ № 35064.501.2193 по
КККР
гр.Каварна, ул."Нефтяник"
Стар идентификатор №
2193, кв.67, парцел ІХ

Сграда за
просфетни
дейности - Детска
градина "Детелина"
с обща РЗП 994кв.м., построена
през 1986г., с
масивна стоманобетонна
конструкция,
състояща се от:
сграда на 2 /два/
етажа, с
идентификатор №
35064.501.2193.1
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
две, едно, девет,
три. едно/ - РЗП от
602кв.м.
/шестстотин и два
кв.м./ по КККР на

Изх. №
0317001583/
20.08.2010г.
сграда .2193.189006,10лв.
сграда .2193.257957,50лв.
земя 65618,70лв.

предаден за
управление
на отдел
"Образование
, младежки
дейности,
спорт"

Графа
3.ВИД И
ОПИСАНИ
Е НА
ИМОТА
прилежащ
терен от
7948кв.м.
/седем
хиляди и
четиридес
ет и осем
кв.м./ с
идентифи
катор №
35064.501.
2193 /три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.

91

93
03.09.2010

93

ПИ № 66281.501.46.3 по
КККР
ПИ № 66281.501.46 по КККР
с.Септемврийци,
общ.Каварна
Стар идентификатор №
5010046, кв.11, парцел І

гр.Каварна;
сграда на 2 /два/
етажа, с
идентификатор №
35064.501.2193.2
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
две, едно, девет,
три. две/ - РЗП от
392кв.м. /триста
деветдесет и два
кв.м./ по КККР на
гр.Каварна;
Сграда за
просветни
дейности – Детска
градина на 2/два
етажа с обща РЗП –
от 242кв.м. /двеста
четиридесет и два
кв.м./, с масивна
–стоманобетонна
конструкция,
построена през
2006г. и
идентификатор №
66281.501.46.3
/шест, шест, две,
осем, едно.
петстотин и едно.
четири, шест. три/
по КККР на
с.Септемврийци,
общ.Каварна;
прилежащ терен –
1505кв.м. /
3101кв.м. /хиляда
петстотин и пет
кв.м. от три хиляди
сто и един кв.м./ и
идентификатор №
66281.501.46 /шест,
шест, две, осем,
едно. петстотин и

две, едно,
девет, три/
по КККР на
гр.Каварн
а;

Изх. №
0317001581/
20.08.2010г.
сграда 7449,30лв.
земя - 2889,60лв.

предаден за
управление
на отдел
"Образование
, младежки
дейности,
спорт"

92

93

94
03.09.2010

94

95

95

ПИ № 62092.501.60.4по
КККР
ПИ № 62092.501.60.5 по
КККР
ПИ № 62092.501.60
с.Раковски, общ.Каварна
Стар идентификатор №
5010060000, кв.16, УПИ № ІV

ПИ № 35064.501.3030 по

едно. четири, шест /
по КККР на
с.Септемврийци,
общ.Каварна;
Сграда за
просветни
дейности – Детска
градина на 1 /един/
етаж с обща РЗП от
161 кв.м. /сто
шестдесет и един
кв.м./, построена
през 1999г., с
масивна
–стоманобетонна
конструкция,
състояща се от:
сграда на 1 /един/
етаж с
идентификатор №
60292.501.60.4
/шест, нула, две,
девет, две.
петстотин и едно.
шест, нула. четири/
по КККР на
с.Раковски,
общ.Каварна, РЗП
– 153кв.м. /сто
петдесет и три
кв.м./;
сграда на 1 /един/
етаж с
идентификатор №
60292.501.60.5
/шест, нула, две,
девет, две.
петстотин и едно.
шест, нула. пет/ по
КККР на с.Раковски,
общ.Каварна, РЗП
– 8кв.м. /осем
кв.м./;
Поземлен имот с

Изх. №
0317001582/
20.08.2010г.
сграда .60.44511,90лв.
сграда .60.5130,90лв.
земя - 960лв.

предаден за
управление
на отдел
"Образование
, младежки
дейности,
спорт"

Изх.№

имота се

Графа 3.
ВИД И
ОПИСАНИ
Е НА
ИМОТА
прилежащ
терен от
500кв.м.
/7592кв.м.
/петстотин
кв.м.от
седем
хиляди
петстотин
деветдесе
т и два
кв.м./ и
идентифи
катор №
60292.501.
60 / шест,
нула, две,
девет,
две.
петстотин
и едно.
шест,
нула/ по
КККР на
с.Раковски
,
общ.Кавар
на;

23.09.2010

КККР
гр.Каварна, ул."Дончо
Стойков"
Стар идентификатор: кв.25,
парцел ІІ

94

96
23.09.2010

96

ПИ № 77044.24.149 по КККР
с.Хаджи Димитър,
общ.Каварна
Стар идентификатор: 4200

95

97
22.11.2010

97

ПИ№ 66281.501.134 по КККР
с.Септемврийци,
общ.Каварна
стар идентификатор: кв.11,
парц.І

площ от 12038кв.м.
/дванадесет хиляди
тридесет и осем
кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.3030
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
три, нула, три,
нула/ по КККР на
гр.Каварна обществен парк.
Поземлен имот с
площ от 10373кв.м.
/десет хиляди
триста седемдесет
и три кв.м./ и
идентификатор №
77044.24.149
/седем, седем,
нула, четири,
четири. двадесет и
четири. едно,
четири, девет/ по
КККР на с.Хаджи
Димитър,
общ.Каварна стадион.
Поземлен имот с
площ от 4674кв.м.
/четири хиляди
шестстотин и
седемдесет и
четири кв.м./ и
идентификатор №
66281.501.134
/шест, шест, две,
осем, едно.
петстотин и едно.
едно, три, четири/
по КККР на
с.Септемврийци,
общ.Каварна

0317001753/
20.09.2010г.
189092,90лв

управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

Изх.№
0317001580/
03.09.2010г.
17343,70лв

имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

Изх.№
0317002133/
22.11.2010г.
10656,70лв.

имота се
управлява от
Кмета на
Общината
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

96

98
22.11.2010

98

ПИ № 66281.501.46.1по КККР
ПИ № 66281.501.46.5 по
КККР
ПИ № 66281.501.46 по КККР
с.Септемврийци,
общ.Каварна
Стар идентификатор №
5010046, кв.11, УПИ № І

Сграда за
образование –
Училище на 1
/един/ етаж с обща
РЗП от 246 кв.м.
/двеста
четиридесет и шест
кв.м./, построена
през 1958г., с
масивна
конструкция,
състояща се от:
сграда на 1 /един/
етаж с
идентификатор №
66281.501.46.1
/шест, шест, две,
осем, едно.
петстотин и едно.
четири, шест.едно/
по КККР на
с.Септемврийци,
общ.Каварна, ЗП –
236кв.м. /двеста
тридесет и шест
кв.м./ и изба с площ
от 20кв.м.
/двадесет кв.м./

Изх. №
0317002132/
22.11.2010г.
сграда .46.15228,60лв.
сграда .46.5196,60лв.
земя - 2911,10лв.

предаден за
управление
на отдел
"Образование
, младежки
дейности,
спорт"

Графа 3.
ВИД И
ОПИСАНИ
Е НА
ИМОТА
сграда на
1 /един/
етаж
(склад) с
идентифи
катор №
66281.501.
46.5 /шест,
шест, две,
осем,
едно.
петстотин
и едно.
четири,
шест.пет/
по КККР на
с.Септемв
рийци,
общ.Кавар
на, РЗП –
10кв.м.
/десет
кв.м./;
прилежащ
терен от
1596кв.м.
/3101кв.м.
/хиляда
петстотин
деветдесе
т и шест
кв.м.от три
хиляди сто
и един
кв.м./ и
идентифи
катор №
66281.501.

46 / шест,
шест, две,
осем,
едно.
петстотин
и едно.
четири,
шест/ по
КККР на
с.Септемв
рийци,
общ.Кавар
на;
97

99
22.11.2010

99

ПИ № 03318.501.138.1по
КККР
ПИ № 03318.501.138.2 по
КККР
ПИ № 03318.501.138 по КККР
с.Белгун, общ.Каварна
Стар идентификатор: кв.22,
парцел ІІ-138, пл.138

Сграда за
образование –
Училище
представляващо
сграда на 2 /два/
етажа със ЗП от
629 кв.м.
/шестстотин
двадесет и девет
кв.м./ с обща РЗП
от 1258кв.м.
/хиляда двеста
петдесет и осем
кв.м./, построена
през 1961г., с
масивна
конструкция, с
идентификатор №
03318.501.138.1
/нула, три, три,
едно, осем.
петстотин и едно.
едно, три, осем.
едно/ по КККР на
с.Белгун,
общ.Каварна;
сграда на 1 /един/
етаж с
идентификатор №
03318.501.138. 2
/нула, три, три,
едно, осем.

Изх. №
0317002131/
22.11.2010г.
сграда .138.124727,80лв.
сграда .138.2282,50лв.
земя 17395,50лв.

предаден за
управление
на отдел
"Образование
, младежки
дейности,
спорт"

Графа 3.
ВИД И
ОПИСАНИ
Е НА
ИМОТА
прилежащ
терен от
9537кв.м.
/девет
хиляди
петстотин
тридесет и
седем
кв.м./ и
идентифи
катор №
03318.501.
138/нула,
три, три,
едно,
осем.
петстотин
и едно.
едно, три,
осем/ по
КККР на
с.Белгун,
общ.Кавар
на;

98

100
22.11.2010

100

ПИ № 35064.501.1108.1 по
КККР
ПИ № 35064.501.1108 по
КККР
гр.Каварна
Стар идентификатор: кв.40,
парцел ІІ

петстотин и едно.
едно, три, осем.
две/ по КККР на
с.Белгун,
общ.Каварна, ЗП –
25кв.м. /двадесет и
пет кв.м./;
Сграда за
образование –
Училище
представляващо
сграда на 2 /два/
етажа със ЗП от
535 кв.м. /петстотин
тридесет и пет
кв.м./ и обща РЗП
от 1070кв.м.
/хиляда и
седемдесет кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.1108.1
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, едно, нула,
осем. едно/ по КККР
на гр.Каварна,
построена през
1960г., с масивна стоманобетонна
конструкция;
Прилежащ терен от
3894кв.м. /три
хиляди осемстотин
деветдесет и
четири кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.1108
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, едно, нула,
осем/ по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;

Изх. №
0317002130/
22.11.2010г.
сграда .1108.1240440,50лв.
земя 44485,10лв.

предаден за
управление
на отдел
"Образование
, младежки
дейности,
спорт"

99

101
03.02.2011

101

ПИ № 35064.50.177 по КККР
гр.Каварна
Стар идентификатор № 216

ОУ "Братя
Миладинови"
Поземлен имот с
идентификатор №
35064.50.177 /три,
пет, нула, шест,
четири. петдесет.
едно, седем,
седем/ по КККР на
гр.Каварна с площ
от
44387кв.м./четирид
есет и четири
хиляди триста
осемдесет и седем
кв.м./,
представляващ
"Пречиствателна
станция за отпадни
води", състояща се
от едноетажна
административна
сграда с РЗП от
188кв.м. /сто
осемдесет и осем
кв.м./ и
идентификатор №
35064.50.177.1
/три, пет, нула,
шест, четири.
петдесет. едно,
седем, седем.
едно/ по КККР,
едноетажна
промишлена
сграда с РЗП от
110кв.м. /сто и
десет кв.м./ и
идентификатор №
35064.50.177.2
/три, пет, нула,
шест, четири.
петдесет. едно,
седем, седем. две/
по КККР,

Изх.№580500044
6/ 02.02.2011г.
земя - 44378лв.;
-сграда:.177.1 14`588лв.;
-сграда:.177.2 8`364,80лв.;
-сграда:.177.3 14`524,40лв.;
-сграда:.177.4 1`901,10лв.;
-сграда:.177.5 1`520,90лв.;
-сграда:.177.6 7`072,10лв.;

Имота се
управлява от
Кмета на
община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

едноетажна сграда
за
енергопроизводств
о с РЗП от 191кв.м.
/сто деветдесет и
един кв.м./ и
идентификатор №
35064.50.177.3
/три, пет, нула,
шест, четири.
петдесет. едно,
седем, седем. три/
по КККР,
едноетажна
промишлена
сграда с РЗП от
25кв.м. /двадесет и
пет кв.м./ и
идентификатор №
35064.50.177.4
/три, пет, нула,
шест, четири.
петдесет. едно,
седем, седем.
четири/ по КККР,
едноетажна сграда
за водоснабдяване
и/или канализация
с РЗП от 20кв.м.
/двадесет кв.м./ и
идентификатор №
35064.50.177.5
/три, пет, нула,
шест, четири.
петдесет. едно,
седем, седем. пет/
по КККР,
едноетажна сграда
за водоснабдяване
и/или канализация
с РЗП от 93кв.м.
/деветдесет и три
кв.м./ и
идентификатор №
35064.50.177.6

100

102
03.02.2011

102

ПИ № 35064.501.110 по КККР
гр.Каварна, ул."25-ти
Септември"
Стар идентификатор: кв.124,
парцел ХХІ

101

103
03.02.2011

103

ПИ № 35064.501.9830.2 по
КККР
гр.Каварна, ул."Добротица"
Стар идентификатор: кв.142,

/три, пет, нула,
шест, четири.
петдесет. едно,
седем, седем.
шест/ по КККР,
построени през
1999г с масивни
конструкции;
Сграда за
просветни и
културни дейности,
на един етаж, с РЗП
от 570кв.м.
/петстотин и
седемдесет кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.110.1
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, едно, нула.
едно/ по КККР на
гр.Каварна и
прилежащ терен от
1553/2044кв.м./хил
яда петстотин
петдесет и три/ две
хиляди и
четиридесет и
четири кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.110 /три,
пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. едно, едно,
нула/ по КККР на
гр.Каварна,
построена през
1930г. с масивна
конструкция.
Административна
сграда на 4 етажа
/четири етажа/ с
РЗП от 3364,99кв.м.

Изх.№
5805000447/
02.02.2011г.
сграда 73128,20лв.;
земя 19515,60лв.;

Имота се
управлява от
отдел”
КМПРВ” при
Община
Каварна
съгласно
чл.12 от ЗОС

5805000450/
02.02.2011г.
934516,40лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община

парцел ІІІ,стар идент. кв.183

102

104
03.02.2011

104

ПИ № 35064.501.9830.1 по
КККР
гр.Каварна, ул."Добротица"
Стар идентификатор: кв.142,
парцел: ІІІ, стар идент. кв.183

103

105
04.02.2011

105

ПИ № 35064.501.9830 по
КККР
гр.Каварна, ул.Добротица
Стар идентификатор: кв.142,
парцел ІІІ, стар идент.: кв.183

/три хиляди триста
шестдесет и четири
кв.м. и деветдесет
и девет кв.см./ и
идентификатор №
35064.501.9830.2
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
девет, осем, три,
нула. едно/ по КККР
на гр.Каварна,
построена 2011г. с
масивна
конструкция.
Сграда за култура и
изкуство на 2 етажа
/два етажа/ с РЗП
от 2316кв.м. /две
хиляди триста и
шестнадесет
кв.м./и
идентификатор №
35064.501.9830.1/т
ри, пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. девет, осем,
три, нула. едно/ по
КККР на
гр.Каварна,
читалище
„Съгласие”.
Конструкция масивна.
Сградата е
построена 1960г.
Поземлен имот с
площ от 2728кв.м.
/две хиляди
седемстотин
двадесет и осем
кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.9830

Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

Изх.№
5805000456/
02.02.2011г.
520430,20лв

Имота се
управлява от
Читалище
„Съгласие”.

Изх.№
5805000448/
03.02.2011г.
42`851,40лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
общината
съгласно
чл.12, ал.5

104

106
13.05.2011

106

ПИ № 35064.501.2494 по
КККР на гр.Каварна;
сграда № 35064.501.2494.1
по КККР на гр.Каварна;
сграда № 35064.501.2494.2
по КККР на гр.Каварна;
гр.Каварна,
ул."Добротица"№ 50
Стар идентификатор: кв.226,
парцел І; по-стар - кв.165,
парцел І;

/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
девет, осем, три,
нула/ по КККР на
гр.Каварна
Административна
сграда състояща се
от две тела:
сграда с
идентификатор: №
35064.501.2494.1
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
две, четири, девет,
четири. едно/ по
КККР на
гр.Каварна, на три
етажа със ЗП от
224кв.м. /двеста
двадесет и четири/
и РЗП от 672кв.м./
шестстотин
седемдесет и два
кв.м./;
сграда с
идентификатор №
35064.501.2494.2
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
две, четири, девет,
четири. две/ по
КККР на
гр.Каварна, на един
етаж със ЗП от
586кв.м. /петстотин
осемдесет и шест
кв.м./; мази под
двете тела на
сградата с ЗП от
810кв.м.
/осемстотин и
десет кв.м./.

Изх.№
5805001076/
13.05.2011г.
сграда 1 130`956,20лв;
сграда 2 152`262,50лв;
земя 60`656,80лв.;

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Има
съставен
нов АПОС
№ 118/
2012г.

105

107
17.06.2011

107

ПИ № 35064.38.16 по КККР
на гр.Каварна
стар идентификатор: масив
38, пл.016;

106

108
16.12.2011

108

ПИ № 35064.501.976 по КККР
на гр.Каварна
гр.Каварна, ул."Добротица"
№34
Стар идентификатор: ІІ,
кв.125

Прилежащ терен
към сградата с
площ от 7347кв.м.
/седем хиляди
триста четиридесет
и седем кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.2494
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
две, четири, девет,
четири/.
Построена през
1975г. с масивна
конструкция.
ГРОБИЩЕН ПАРК
представляващ
поземлен имот с
площ от
39`999кв.м.
/тридесет и девет
хиляди
деветстотин
деветдесет и девет
кв.м./ и
идентификатор №
35064.38.16 /три,
пет, нула, шест,
четири. три, осем.
едно, шест/ по
КККР на гр.Каварна
- Административна
сграда със ЗП от
329кв.м. (триста
двадесет и девет
кв.м.) и с
идентификатор №
35064.501.976.4
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
девет, седем, шест.
четири) по КККР на

Изх.№
5805001331/
17.06.2011г.
137`046,20лв

имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

Изх.№
5805002880/
16.12.2011г.
-сграда 63`138,30лв.
-земя - 344,50лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

107

109
16.12.2011

109

ПИ №35064.501.1244.1 по
КККР на гр.Каварна,
ул."Любен Каравелов";
Стар идентификатор: кв.148,
парцел ХІІ;

108

110
26.01.2012

110

ПИ № 35064.501.902 по КККР
на гр.Каварна
ул.Кирил и Методий 17, ОУ
„Йордан Йовков”
Стар идентификатор: кв.31,

гр.Каварна;
Конструкция
масивна, построена
през 1982г. и
съответните
иеални части от
правото на строеж;
- Сграда за
просветни
дейности на един
етаж с ЗП от
276кв.м. (двеста
седемдесет и шест
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.1244.1
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, две, четири,
четири. едно) по
КККР на
гр.Каварна,
построена през
1950г. с масивна
конструкция;
- Поземлен имот с
площ от 751кв.м.
(седемстотин
петдесет и един
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.1244
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, две, четири,
четири) по КККР на
гр.Каварна;
-Поземлен имот с
площ от
9327,33кв.м.(девет
хиляди триста
двадесет и седем

Изх.
№5805002879/
16.12.2011г.
сграда 64`526лв.;
земя - 9`437,40лв.

Имота се
управлява от
отдел
"ОМДС" при
Община
Каварна
съгласно
чл.12 от ЗОС;

Изх.№
5805003071/
25.01.2012г.
- земя 106`555,40лв.;

Имота е
предоставен
за
управление
на отдел

Към точка
3."Вид и
описание
на имота":

парцел 1;

кв.м. и тридесет и
три кв.см.) и
идентификатор №
35064.501.902 (три,
пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. девет, нула,
две) по КККР на
гр.Каварна, целият
с площ от
27982кв.м.
(двадесет и седем
хиляди
деветстотин
осемдесет и два
кв.м.);
-Сграда за
образование на 4
(четири) етажа със
застроена площ от
938кв.м.
(деветстотин
тридесет и осем
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.902.2
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
девет, нула, две.
две) по КККР на
гр.Каварна с
масивна
конструкция
построена през
1954г. и прилежащ
към сградата избен
етаж със застроена
площ от 938кв.м.
(деветстотин
тридесет и осем
кв.м.);

- сграда 2 1`107`120,60лв.;
- сграда 7 4`858,10лв.;
- сграда 8 3`932,80лв.;
- сграда 6 80`968,50лв.;

"Образование
, младежки
дейности,
спорт" на
Община
Каварна,
съгласно
чл.12, ал.1 от
ЗОС;

-Сграда за
образован
ие на 1
(един)
етаж със
застроена
площ от
21кв.м.
(двадесет
и един
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
902.7 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
девет,
нула, две.
седем) по
КККР на
гр.Каварн
ас
масивна
конструкц
ия
построена
през
1954г.;
-Сграда за
образован
ие на 1
(един)
етаж със
застроена
площ от
17кв.м.
(седемнад
есет кв.м.)
и
идентифи
катор №

35064.501.
902.8 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
девет,
нула, две.
осем) по
КККР на
гр.Каварн
ас
масивна
конструкц
ия
построена
през
1954г.;
-Сграда за
образован
ие на 1
(един)
етаж със
застроена
площ от
350кв.м.
(триста и
петдесет
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
902.6 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
девет,
нула, две.
шест) по
КККР на
гр.Каварн
а,

представл
яваща
физкултур
ен салон с
масивна
конструкц
ия
построена
през
1954г.;
109

111
26.01.2012

111

ПИ № 35064.501.902 по КККР
на гр.Каварна
ул.България 22, СОУ
„Стефан Караджа”
Стар идентификатор: кв.31,
парцел 1;

-Поземлен имот с
площ от
18654,67кв.м.(осем
надесет хиляди
шестстотин
петдесет и четири
кв.м. и шестдесет и
седем кв.см.) и
идентификатор №
35064.501.902 (три,
пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. девет, нула,
две) по КККР на
гр.Каварна, целият
с площ от
27982кв.м.
(двадесет и седем
хиляди
деветстотин
осемдесет и два
кв.м.);
-Сграда за
образование на 5
(пет) етажа със
застроена площ от
1254кв.м. (хиляда
двеста петдесет и
четири кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.902.1
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
девет, нула, две.

Изх.№
5805003070/
25.01.2012г.
- земя 213`111лв.;
- сграда 1 1`361`687,50лв.;
- сграда 3 111`042,50лв.;
- сграда 4 148`982,10лв.;
- сграда 5 252`159,10лв.;

Имота е
предоставен
за
управление
на отдел
"Образование
, младежки
дейности,
спорт" на
Община
Каварна,
съгласно
чл.12, ал.1 от
ЗОС;

Към точка
3."Вид и
описание
на имота":
-Сграда за
образован
ие на 2
(два)
етажа със
застроена
площ от
240кв.м.
(двеста и
четиридес
ет кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
902.3 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
девет,
нула, две.
три) по
КККР на
гр.Каварн
ас
масивна
конструкц
ия
построена

едно) по КККР на
гр.Каварна с
масивна
конструкция
построена през
1976г.;

през
1976г.;
-Сграда за
образован
ие на 1
(един)
етаж със
застроена
площ от
644кв.м.
(шестстот
ин
четиридес
ет и
четири
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
902.4 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
девет,
нула, две.
четири) по
КККР на
гр.Каварн
а,
представл
яваща
физкултур
ен салон с
масивна
конструкц
ия
построена
през
1976г.;
-Сграда за
образован
ие на 2
(два)

етажа със
застроена
площ от
545кв.м.
(петстотин
четиридес
ет и пет
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
902.5 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
девет,
нула, две.
пет) по
КККР на
гр.Каварн
а, с
масивна
конструкц
ия
построена
през
1976г.;
110

112
01.02.2012

112

ПИ №66281.501.136по КККР
на с.Септемврийщи,
общ.Каварна;
ул.Седма
Стар идентификатор: кв.11,
парцел ІІ;

-Поземлен имот с
площ от 291кв.м.
(двеста деветдесет
и един кв.м.) и
идентификатор №
66281.501.136
(шест, шест, две,
осем, едно.
петстотин и едно.
едно, три, шест) по
КККР на
с.Септемврийщи,
общ.Каварна;
-Административна
сграда
представляваща

Изх. №
5805003083/
30.01.2012г.
Адм. сграда 2`168лв.;
Склад - 516лв.
земя - 472,40лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

111

113
01.02.2012

113

ПИ №35064.501.1140 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
ул.Черноморска
Стар идентификатор: кв.83,
парцел І;

Кметство, на 1
(един) етаж със
Застроена площ от
102кв.м. (сто и два
кв.м.) и
идентификатор №
66281.501.136.1
(шест, шест, две,
осем, едно.
петстотин и едно.
едно, три, шест.
едно) по КККР на
с.Септемврийщи,
общ.Каварна;
Конструкция
масивна, построена
през 1976г.;
-Едноетажна
сграда
представляваща
склад със
Застроена площ
от31кв.м. (тридесет
и едни кв.м.) и
идентификатор
№66281.501.136.2
(шест, шест, две,
осем, едно.
петстотин и едно.
едно, три, шест.
две) по КККР на
с.Септемврийщи,
общ.Каварна;
Конструкция паянтова,
построена през
1976г.;
-Поземлен имот с
площ от 644кв.м.
(шестстотин
четиридесет и
четири кв.м.)
представляващ
идеална част от
имот с

Изх. №
5805003099/
31.01.2012г.
Музей сгр.1 32`480лв.;
Музей сгр.2 48`521,20лв.;
земя - 4`843,50лв.

Имота е
предаден за
управление
отдел
"Култура,
медийна
политика,
реклама,

идентификатор №
35064.501.1140
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, едно, четири,
нула) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
-Сграда за култура
представляваща
музей, на 1 (един)
етаж със Застроена
площ от 245кв.м.
(двеста
четиридесет и пет
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.1140.1
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, едно, четири,
нула. едно) по КККР
на гр.Каварна,
общ.Каварна;
Конструкция
масивна, построена
през 1940г.;
-Сграда за култура
представляваща
музей, на 2 (два)
етажа с Разгъната
застроена площ от
366кв.м. (триста
шестдесет и шест
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.1140.2
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, едно, четири,
нула. две) по КККР
на гр.Каварна,

вероизповеда
ния" на
основание
чл.12, ал.1 от
ЗОС;

112

114
09.04.2012

114

ПИ №35064.501.579 по КККР
на гр.Каварна, общ.Каварна
ул.”В.Левски”
Стар идентификатор: кв.142,
парцел І-579;

общ.Каварна;
Конструкция
масивна, построена
през 1940г.;
Сграда –Здравно
заведение на
4/четири/ етажа,
ЗП-1836 кв.м.
/хиляда осемстотин
тридесет и шест
кв.м./ с
идентификатор
35064.501.579.1(тр
и, пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. пет, седем,
девет. едно),
ЖБ-масивна
конструкция;
построена през
1972г.;
Сграда –Здравно
заведение на
1/един/ етаж,
ЗП-118кв.м. /сто и
осемнадесет кв.м./
с идентификатор
35064.501.579.2
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
пет, седем, девет.
две), ЖБ-масивна
конструкция;
построена през
1972г.;
Сграда –ГСМ и
парно на 1/един/
етаж,
ЗП-190кв.м./сто и
деветдесет кв.м./ с
идентификатор
35064.501.579.3(тр
и, пет, нула, шест,
четири. петстотин и

Изх.№
5805003300/
02.03.2012г.
-земя
-468`486,80лв.
- сгради 1`930`036,50лв.

Имота се
управлява от:
„МБАЛ”-ЕОО
Д – 80,5%
/осемдесет
цяло и пет
процента/,
„МЦ-1”-ЕООД
– 17%
/седемнадесе
т процента/ и
Община
Каварна –
2,5% /две
цяло и пет
процента/
съгласно
разделителен
протокол от
31.08.1999г.

Сграда-га
раж на
1/един/
етаж,
ЗП-30кв.м.
/тридесет
кв.м./ с
идентифи
катор
35064.501.
579.4(три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
пет,
седем,
девет.
четири),
метална
конструкц
ия,
построена
през
1984г.;
Сграда-ск
лад и
морга на
1/един/
етаж,
ЗП-316кв.
м. /триста
и
шестнадес
ет кв.м./ с
идентифи
катор
35064.501.
579.6 (три,

едно. пет, седем,
девет. три),
ЖБ-масивна
конструкция;
построена през
1972г.;

пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
пет,
седем,
девет.
шест) ,
ЖБ-масив
на
конструкц
ия;
построена
през
1972г.;
Сграда-га
раж на
1/един/
етаж,
ЗП-325кв.
м. /триста
двадесет
и пет кв.м./
с
идентифи
катор
35064.501.
579.7 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
пет,
седем,
девет.
седем) ,
ЖБ-масив
на
конструкц
ия;
построена
през
1984г.;

Сграда-аг
регатно на
1/един/
етаж,
ЗП-38кв.м.
/тридесет
и осем
кв.м./ с
идентифи
катор
35064.501.
579.8 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
пет,
седем,
девет.
осем) ,
ЖБ-масив
на
конструкц
ия;
построена
през
1972г.;
Сграда-ди
агностика
на 1/един/
етаж,
ЗП-35кв.м.
/тридесет
и пет кв.м./
с
идентифи
катор
35064.501.
579.9 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.

пет,
седем,
девет.
девет),
паянтова
конструкц
ия,
построена
през
1984г.;
Сградапропускат
елен пункт
-магазин
на 1/един/
етаж,
ЗП-29кв.м.
/двадесет
и девет
кв.м./ с
идентифи
катор
35064.501.
579.10
(три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
пет,
седем,
девет.
десет) ,
ЖБ-масив
на
конструкц
ия;
построена
през
1972г.;
Поземлен
имот с
площ от
41`009кв.м

.
(четириде
сет и една
хиляди и
девет
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
579 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
пет,
седем,
девет) по
КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар
на.
113

115
11.06.2012

115

ПИ № 35064.501.110 по КККР
гр.Каварна, ул."Ахелой " 1
Стар идентификатор: кв.124,
парцел ХХІ

Сграда за
просветни и
културни дейности
– Художествена
галерия, на един
етаж, със ЗП от
532кв.м. /петстотин
тридесет и два
кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.110.1
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, едно, нула.
едно/ по КККР на
гр.Каварна,
построена през
1930г. с масивна
конструкция, и
прилежащ терен от
1855кв.м. /хиляда

Изх.№
5805003984/
11.06.2012г.
сграда - 119
546,10лв.;
земя - 23
310,70лв.;

Имота се
управлява от
отдел”
КМПРВ” при
Община
Каварна
съгласно
чл.12 от ЗОС

С
решение
№ 489 от
протокол
№
36/26.06.2
018г. на
Общински
съвет
Каварна е
преобразу
ван вида
на
собствено
стта от
публична
в частна
на част от
имота с
площ от
112 кв.м. и

е
приобщен
а към имот
с
идентифи
катор
35064.501.
3386 по
КККР на
гр.Каварн
аие
прододен
с договор
№ 199 т.V,
вх.р.1706/
22.08.2018
г. на
Радослав
Йовчев
Георгиев.
Със
заповед
№
563/27.08.
2018г.
част от
имота с
площ от
112 кв.м. е
деактуван
а.

осемстотин
петдесет и пет
кв.м./ и
идентификатор №
35064.501.110 /три,
пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. едно, едно,
нула/ по КККР на
гр.Каварна.

114

116
12.06.2012

116

ПИ № 35064.501.9834 по
КККР
гр.Каварна, ул.Марица
Стар идентификатор: кв.19,
парцел ІІ;

ГРОБИЩЕН ПАРК
представляващ
поземлен имот с
площ от 2821 кв.м.
(две хиляди
осемстотин
двадесет и осем
кв.м.) и
идентификатор №
35064..501.9834
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
девет, осем, три,

Изх. №
5805003710/
25.04.2012г.
27 657,10лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

115

117
12.06.2012

117

ПИ № 35064.501.9833 по
КККР
гр.Каварна, ул.Марица
Стар идентификатор: кв.19,
парцел ХІ;

116

118
03.07.2012

118

ПИ № 35064.501.2494 по
КККР на гр.Каварна;
сграда № 35064.501.2494.1
по КККР на гр.Каварна;
сграда № 35064.501.2494.2
по КККР на гр.Каварна;
гр.Каварна,
ул."Добротица"№ 50
Стар идентификатор: кв.226,
парцел І; по-стар - кв.165,
парцел І;

четири) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
ГРОБИЩЕН ПАРК
представляващ
поземлен имот с
площ от 7077 кв.м.
(седем хиляди
седемдесет и
седем кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.9833
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
девет, осем, три,
три) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Административна
сграда състояща се
от две тела:
-сграда с
идентификатор: №
35064.501.2494.1
/три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
две, четири, девет,
четири. едно/ по
КККР на
гр.Каварна, на три
етажа със ЗП от
224кв.м. /двеста
двадесет и четири/
и РЗП от 672кв.м./
шестстотин
седемдесет и два
кв.м./;
-сграда с
идентификатор №
35064.501.2494.2
/три, пет, нула,
шест, четири.

Изх. №
5805003711/
25.04.2012г.
69 382,90лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№
5805004107/
03.07.2012г.
сграда 1 138`892,90лв;
сграда 2 161`490,60лв;
сграда 3 929,80лв.;
сграда 4 3`792,40лв.;
сграда 5 - 2
700лв.;
земя 60`656,80лв.;

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

В точка 3 "ВИД И
ОПИСАНИ
Е НА
ИМОТА":
Построена
през
1975г. с
масивна
конструкц
ия.
Прилежащ
терен към
сградата с
площ от
7347кв.м.
/седем
хиляди
триста
четиридес
ет и седем
кв.м./ и
идентифи
катор №

петстотин и едно.
две, четири, девет,
четири. две/ по
КККР на
гр.Каварна, на един
етаж със ЗП от
586кв.м. /петстотин
осемдесет и шест
кв.м./; мази под
двете тела на
сградата с ЗП от
810кв.м.
/осемстотин и
десет кв.м./.;

35064.501.
2494 /три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две,
четири,
девет,
четири/.
Инфрастр
уктурна
сграда с
идентифи
катор: №
35064.501.
2494.3
/три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две,
четири,
девет,
четири.
три/ по
КККР на
гр.Каварн
а, на един
етаж със
ЗП от
13кв.м.
/тринадес
ет кв.м./,
построена
през
1975г., със
сондаж и
метална
цистерна;
Сграда
предназна

чение
гараж с
идентифи
катор: №
35064.501.
2494.4
/три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две,
четири,
девет,
четири.
четири/ по
КККР на
гр.Каварн
а, на един
етаж със
ЗП от
105кв.м.
/сто и пет
кв.м./,
построена
през
2001г.;
Сграда с
предназна
чение
склад с
идентифи
катор: №
35064.501.
2494.5
/три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две,
четири,
девет,

четири.
пет/ по
КККР на
гр.Каварн
а, на един
етаж със
ЗП от
29кв.м.
/двадесет
и девет
кв.м./,
построена
през
2001г.;
117

119
05.07.2012

119

ПИ № 07257.52.110 по КККР
на с.Българево,
общ.Каварна;
Стар идентификатор:
000100;

118

120
09.07.2012

120

ПИ№ 62092.401.25 по КККР
на с.Раковски, общ.Каварна;
Стар идентификатор:
000025;

Спортен терен
представляващ
поземлен имот с
площ от 17 281кв.м.
(седемнадесет
хиляди двеста
осемдесет и един
кв.м.) и
идентификатор №
07257.52.110 (нула,
седем, две, пет,
седем. петдесет и
две. едно, едно,
нула) по КККР на
с.Българево,
общ.Каварна;
Спортно итрище
представляващо
поземлен имот с
площ от 10 321кв.м.
(десет хиляди
триста двадесет и
един кв.м.) и
идентификатор №
62092.401.25 (шест,
две, нула, девет,
две. четиристотин и
едно. две, пет) по
КККР на с.Раковски,
общ.Каварна;

Изх. №
5805004133/
04.07.2012г.
84 711,50лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№580500421
6
17256,70лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

119

121
31.07.2012

121

ПИ №80340.501.9505 по
КККР на с.Челопечене,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.15;
по-стар: кв.15, парц.І, пл.23;

120

122
31.07.2012

122

ПИ №80340.501.9505 по
КККР на с.Челопечене,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.15;
по-стар: кв.15, парц.І, пл.23;

- Административна
сграда –Кметство
на 1етаж (един
етаж) със
застроена площ от
48кв.м.
(четиридесет и
осем кв.м.) с
идентификатор №
80340.501.9505.2
(осем, нула, три,
четири, нула.
петстотин и едно.
девет, пет, нула,
пет. две) по КККР
на с.Челопечене,
общ.Каварна,
състояща се от
коридор, две стаи и
санитарен възел.
Построена през
1960г.; Конструкция
- масивна с дървен
гредоред;
- Прилежащ терен
от 48кв.м.
(четиридесет и
осем кв.м.)
представляващи
част от имот с
идентификатор №
80340.501.9505
(осем, нула, три,
четири, нула.
петстотин и едно.
девет, пет, нула,
пет) по КККР на
с.Челопечене,
общ.Каварна;
- Сграда за
просветна дейностЧиталище на 1етаж
(един етаж) със
застроена площ от
117кв.м. (сто и

Изх.№580500431
8/ 31.07.2012г.
сграда - 554,10лв.
земя - 8,80лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№580500431
7/ 31.07.2012г.
сграда 1350,70лв.
земя - 21,30лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно

121

123
31.07.2012

123

ПИ №80340.501.23 по КККР
на с.Челопечене,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.15;
по-стар: кв.15, парц.І, пл.23;

седемнадесет
кв.м.) с
идентификатор №
80340.501.9505.1
(осем, нула, три,
четири, нула.
петстотин и едно.
девет, пет, нула,
пет. едно) по КККР
на с.Челопечене,
общ.Каварна,
състояща се от
зала със сцена.
Построена през
1960г.; Конструкция
- масивна с дървен
гредоред;
- Прилежащ терен
от 117кв.м. (сто и
седемнадесет
кв.м.)
представляващи
част от имот с
идентификатор №
80340.501.9505
(осем, нула, три,
четири, нула.
петстотин и едно.
девет, пет, нула,
пет) по КККР на
с.Челопечене,
общ.Каварна;
- Сграда за
просветна дейност
- училище на 1етаж
(един етаж) със
застроена площ от
122кв.м. (сто
двадесет и два
кв.м.) с
идентификатор №
80340.501.23.1
(осем, нула, три,
четири, нула.
петстотин и едно.

чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№580500431
6/ 31.07.2012г.
сгради 1553,20лв.
земя 10143,30лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

122

124
15.12.2012

124

ПИ № 35064.501.129 по КККР
на гр.Каварна;
Стар идентификатор: кв.132,

две, три. едно) по
КККР на
с.Челопечене,
общ.Каварна.
Построена през
1960г.; Конструкция
- масивна с дървен
гредоред;
- Склад на 1етаж
(един етаж) със
застроена площ от
16кв.м.
(шестнадесет кв.м.)
с идентификатор №
80340.501.23.3
(осем, нула, три,
четири, нула.
петстотин и едно.
две, три. три) по
КККР на
с.Челопечене,
общ.Каварна;
Построена през
1960г.; Конструкция
- масивна с дървен
гредоред;
- Поземлен имот с
площ от 5561кв.м.
(пет хиляди
петстотин
шестдесет и един
кв.м.)
представляващи
имот с
идентификатор №
80340.501.23 (осем,
нула, три, четири,
нула. петстотин и
едно. две, три) по
КККР на
с.Челопечене,
общ.Каварна;
- Сграда за
просветни дейноти
- детска ясла на

Изх.№
5805005515/
15.12.2012г.

Имота е
предаден за
управление

УПИ № ІІ;

2ет. (два етажа) със
РЗП от 790кв.м.
(седемстотин и
деветдесет кв.м.) и
идентификатор№
35064.501.129.1
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, две, девет.
едно) по КККР на
гр.Каварна.
Построена
през1975г. с
масивна
конструкция;
- Сграда за
просветни дейноти
- детска ясла на
2ет. (два етажа) със
РЗП от 284кв.м.
(двеста осемдесет
и четири кв.м.) и
идентификатор№
35064.501.129.2
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, две, девет.
две) по КККР на
гр.Каварна.
Построена
през1975г. с
масивна
конструкция;
- Сграда за
просветни дейноти
- детска ясла на
2ет. (два етажа) със
РЗП от 430кв.м.
(четиристотин и
тридесет кв.м.) и
идентификатор№
35064.501.129.3
(три, пет, нула,

сграда .1- 94
140,20лв.
сграда .2 - 33
842,80лв.
сграда .3 - 51
240,90лв.
сграда .4 - 87
119лв.
сграда .5 - 1
219,60лв.
сграда .6 - 4
429лв.
земя - 68
178,40лв.

на Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

шест, четири.
петстотин и едно.
едно, две, девет.
три) по КККР на
гр.Каварна.
Построена
през1975г. с
масивна
конструкция;
- Сграда за
просветни дейноти
- детска ясла на
1ет. (един етаж)
със ЗП от 373кв.м.
(триста седемдесет
и три кв.м.) и
идентификатор№
35064.501.129.4
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, две, девет.
четири) по КККР на
гр.Каварна.
Построена
през1975г. с
масивна
конструкция;
- Гараж на 1ет.
(един етаж) със ЗП
от 19кв.м.
(деветнадесет
кв.м.) и
идентификатор№
35064.501.129.5
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, две, девет.
пет) по КККР на
гр.Каварна.
Построена
през1975г. с
полумасивна
конструкция;

123

125
11.01.2013

125

ПИ № 11003.501.438 по КККР
на с.Видно, общ.Каварна;
стар идентификатор: кв.22;

- Склад на 1ет.
(един етаж) със ЗП
от 69кв.м.
(шестдесет и девет
кв.м.) и
идентификатор№
35064.501.129.6
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, две, девет.
шест) по КККР на
гр.Каварна.
Построена
през1975г. с
полумасивна
конструкция;
- Поземлен имот с
площ от 5968кв.м.
(пет хиляди
деветстотин
шестдесет и осем
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.129 (три,
пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. едно, две,
девет) по КККР на
гр.Каварна;
- Сграда за култура
и изкуство на 2ет.
(два етажа) със
застроена площ от
111кв.м. (сто и
единадесет кв.м.),
идентификатор №
11003.501.438.1
(едно, едно, нула,
нула, три.
петстотин и едно.
четири, три, осем.
едно). Построена
през1949г., с
масивна

Изх. №
5805000077/
10.01.2013г.
1071,10лв.

Имата се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

124

126
25.01.2013

126

ПИ № 35064.501.3445 по
КККР на гр.Каварна;
ПИ № 35064.501.3447 по
КККР на гр.Каварна;

конструкция;
- Сграда за култура
и изкуство на 1ет.
(един етаж) със
застроена площ от
222кв.м. (двеста
двадесет и два
кв.м.),
идентификатор №
11003.501.438.2
(едно, едно, нула,
нула, три.
петстотин и едно.
четири, три, осем.
две). Построена
през1949г., с
масивна
конструкция;
- Поземлен имот с
площ от 1657кв.м.
(хиляда шестстотин
петдесет и седем
кв.м.) с
идентификатор №
11003.501.438
(едно, едно, нула,
нула, три.
петстотин и едно.
четири, три, осем);
Канализационна
мрежа Крайбрежна
зона и две помпени
станции:
- Сграда за
канализацияпомпена станция на
1ет. (един етаж)
със застроена
площ от 43кв.м.
(четиридесет и три
кв.м.),
идентификатор №
35064.501.3445.1
(три, пет, нула,
шест, четири.

Изх.№
5805000170/
25.01.2013г.
12`151,90лв.

Имата се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

125

127

127

ПИ № 35064.501.2300 по

петстотин и едно.
три, четири, четири,
пет. едно).
Построена през
2009г., с масивна
конструкция;
- Поземлен имот с
площ от 86кв.м.
(осемдесет и шест
кв.м.) с
идентификатор №
35064.501.3445
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
три, четири, четири,
пет/;
- Сграда за
канализация на
1ет. (един етаж)
със застроена
площ от 62кв.м.
(шестдесет и два
кв.м.),
идентификатор №
35064.501.3447.1
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
три, четири, четири,
седем. едно).
Построена през
2009г., с масивна
конструкция;
-Поземлен имот с
площ от 203кв.м.
(двеста и три кв.м.)
с идентификатор №
35064.501.3447
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
три, четири, четири,
седем/;
Чешма с каменно

Изх. №

Имота се

01.03.2013

КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.305

тяло и корито, със
застроена площ от
5кв.м. (пет кв.м) и
прилежащ плочник,
построена в ПИ №
35064.501.2300 по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Построена през
1982г.

5805000353/
22.02.2013г.

управлява от
Кмета на
Община
Каварна,
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Координат
и на
граничнит
е точки по
координат
на
система от
1970г.:
629675053,3
78
4711071,2
05
639674053,9
64
4711072,2
19
649675051,9
66
4711073,5
46
659675051,0
29
4711073,2
04
669675051,0
11
4711072,7
73
679675051,7
61
4711072,1
58
689675051,5
23
4711071,8
15
699675051,5

58
4711071,5
69
709675052,1
24
4711071,1
98
719675052,3
50
4711071,2
83
739675049,2
12
4711072,6
76
749675049,1
80
4711073,2
92
126

128
01.03.2013

128

ПИ № 35064.501.3300 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.323;

Чешма с каменно
тяло и корито, със
застроена площ от
4кв.м. (четири кв.м)
и прилежащ
плочник, построена
в ПИ №
35064.501.3300
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
три, три, нула,
нула) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Построена през
1982г.

Изх. №
5805000355/
22.02.2013г.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна,
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Координат
и на
граничнит
е точки по
координат
на
система от
1970г.:
199675515,0
70
4709658,2
13
209675514,9
26
4709657,9
01
219675516,7
48

4709657,0
65
229675518,7
31
4709655,9
69
239675517,0
80
4709657,7
80
249675517,5
66
4709657,7
52
259675518,8
74
4709657,1
31
269675519,1
75
4709656,7
64
279675520,4
69
4709655,1
00
289675520,6
52
4709655,4
60
127

129
01.03.2013

129

ПИ № 35064.501.3631 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.324;

Чешма с каменно
тяло и корито, със
застроена площ от
7кв.м. (седем кв.м)
и прилежащ
плочник, построена
в ПИ №
35064.501.3631

Изх. №
5805000356/
22.02.2013г.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна,
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Координат
и на
граничнит
е точки по
координат
на
система от

(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
три, шест, три,
едно) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Построена през
1982г.

1970г.:
35965500,00
1
4710140,3
25
36965500,07
2
4710140,8
52
37965500,09
3
4710142,6
49
38965499,96
1
4710143,8
93
39965496,02
2
4710145,3
92
40965497,02
2
4710147,8
16
41965496,71
1
4710148,1
37
42965495,43
3
4710145,0
86
43965499,45
7
4710143,5

19
44965499,45
4
4710143,2
85
45965498,87
1
4710142,3
57
46965498,75
4
4710141,3
32
47965499,37
2
4710140,4
40
48965499,37
3
4710140,0
57
128

130
01.03.2013

130

ПИ № 35064.501.3606 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.308;

Чешма с каменно
тяло и корито, със
застроена площ от
6кв.м. (шест кв.м) и
прилежащ плочник,
построена в ПИ №
35064.501.3606
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
три, шест, нула,
шест) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Построена през
1982г.

Изх. №
5805000354/
22.02.2013г.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна,
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Координат
и на
граничнит
е точки по
координат
на
система от
1970г.:
19675114,2
96
4710666,4
28
39675113,9
60
4710666,8
98

49675111,8
10
4710664,5
31
59675110,5
86
4710663,1
48
69675111,0
67
4710669,0
09
89675111,6
22
4710669,2
14
109675111,3
02
4710662,5
78
119675111,7
14
4710662,8
81
139675112,2
23
4710663,4
75
149675112,4
96
4710663,9
04
129

131
18.03.2013

131

ПИ № 65543.14.26 по КККР
на с.Свети Никола,
общ.Каварна;
Стар идентификатор:
000043;

Гробищен парк
представляващ
поземлен имот с
площ от 5172кв.м.
(пет хиляди сто

Изх. №
5805000510/
15.03.2013г.
8647,60лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна,

130

132
02.04.2013

132

ПИ №35064.501.4234 по
КККР на гр.Каварна;
Стар идентификатор: кв. 346,
парц. VІ; по-стар: кв.330,
парц. ІІ;

131

133
13.05.2013

133

ПИ № 62092.501.120 по КККР
на с.Раковски, общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.11,
пл.120; по-стар: кв.10, парц.
VІ, пл. VІ-120;

132

134
16.05.2013

134

ПИ № 35064.501.9787 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв. 101,
парцел І и ІІ;

седемдесет и два
кв.м.) и
идентификатор №
65543.14.26 (шест,
пет, пет, четири,
три. едно, четири.
две, шест) по КККР
на с.Свети Никола,
общ.Каварна;
Поземлен имот с
площ от 474кв.м.
(четиристотин
седемдесет и
четири кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.4234
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
четири, две, три,
четири) по КККР на
гр.Каварна;
Гробищен парк
представляващ
поземлен имот с
площ от 3677кв.м.
(три хиляди
шестстотин
седемдесет и
седем кв.м.) и
идентификатор №
62092.501.120
(шест, две, нула,
девет, две.
петстотин и едно.
едно, две, нула) по
КККР на с.Раковски,
общ.Каварна;
Поземлен имот с
площ от 6613кв.м.
(шест хиляди
шестстотин и
тринадесет кв.м.) и
идентификатор №

съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх. №
5805000593/
02.04.2013г.
5584,20лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх. №
5805000776/
07.05.2013г.
8383,60лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх. №
5805000825/
15.05.2013г.
66198,80лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна,
съгласно

133

135
31.05.2013

135

ПИ № 35064.501.2341 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.4,
УПИ № І и УПИ№ ІІ;

35064.501.9787
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
девет, седем, осем,
седем) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
- Поземлен имот с
площ от 142
311кв.м. (сто
четиридесет и две
хиляди триста и
единадесет кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.2341
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
две, три, четири,
едно) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;

чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх. №
5805000933/
31.05.2013г.
земя - 1 174
919,60лв.;
сграда .1 - 455
423,40лв.;
сграда .2 - 105
992,60лв.;
сграда .3 - 9
918,60лв.;
сграда .4 688,30лв.;
сграда .5 - 383
222,20лв.;
сграда .6 - 38
919,80лв.;
сграда .9 - 41
994,60лв.;
сграда .10 - 1
811,10лв.;
сграда .13 - 10
218,40лв.;
сграда .14 - 61
315,40лв.;

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

В ГРАФА
"3. ВИД И
ОПИСАНИ
Е НА
ИМОТА":
- Сграда
за
образован
ие на 3
(три)
етажа със
ЗП от
779кв.м.
(седемсто
тин
седемдес
ет и девет
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
2341.1
(три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две, три,
четири,
едно.
едно) по
КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар

на. Избен
етаж с
РЗП от
779кв.м.(с
едемстоти
н
седемдес
ет и девет
кв.м.);
Сградата
е
построена
с масивна
конструкц
ия през
1967г.;
- Сграда
за хранене
- столова
на 1 (един)
етаж със
ЗП от
666кв.м.
(шестстот
ин
шестдесет
и шест
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
2341.2
(три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две, три,
четири,
едно. две)
по КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар

на;
Сградата
е
построена
с масивна
конструкц
ия през
1970г.;
Промишле
на сграда
на 1 (един)
етаж със
ЗП от
61кв.м.
(шестдесе
т и един
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
341.3 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две, три,
четири,
едно. три)
по КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар
на;
Сградата
е
построена
с масивна
конструкц
ия през
1989г.;
Промишле
на сграда

на 1 (един)
етаж със
ЗП от
13кв.м.
(тринадес
ет кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
2341.4
(три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две, три,
четири,
едно.
четири) по
КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар
на;
Сградата
е
построена
с масивна
конструкц
ия през
1967г.;
Общежити
е
представл
яващо
сграда на
4 (четири)
етажа със
ЗП от
513кв.м.
(петстотин
и
тринадесе

т кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
2341.5
(три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две, три,
четири,
едно. пет)
по КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар
на. Избен
етаж с
РЗП от
513кв.м.(п
етстотин и
тринадесе
т кв.м.);
Сградата
е
построена
с масивна
конструкц
ия през
1971г.;
Промишле
на сграда
на 1 (един)
етаж със
ЗП от
760кв.м.
(седемсто
тин и
шестдесет
кв.м.) и
идентифи
катор №

35064.501.
2341.6
(три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две, три,
четири,
едно.
шест) по
КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар
на;
Сградата
е
построена
с полумасивна
конструкц
ия през
1964г.;
- Сграда
за
образован
ие на 1
(един)
етаж със
ЗП от
742кв.м.
(седемсто
тин
четиридес
ет и два
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
2341.9
(три, пет,
нула,
шест,

четири.
петстотин
и едно.
две, три,
четири,
едно.
девет) по
КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар
на;
Сградата
е
построена
с полумасивна
конструкц
ия през
1971г.;
- Сграда
за
образован
ие на 1
(един)
етаж със
ЗП от
32кв.м.
(тридесет
и два
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
2341.10
(три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две, три,
четири,
едно.
едно,

нула) по
КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар
на;
Сградата
е
построена
с полумасивна
конструкц
ия през
1971г.;
Селскосто
панска
сграда на
1 (един)
етаж със
ЗП от
145кв.м.
(сто
четиридес
ет и пет
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
2341.13
(три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две, три,
четири,
едно.
едно, три)
по КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар
на;

Сградата
е
построена
с полумасивна
конструкц
ия през
1977г.;
Физкултур
ен салон
представл
яващ
сграда на
1 (един)
етаж със
ЗП от
326кв.м.
(триста
двадесет
и шест
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
2341.14
(три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
две, три,
четири,
едно.
едно,
четири) по
КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар
на;
Сградата
е
построена

с масивна
конструкц
ия през
1967г.;
134

136
03.06.2013

136

ПИ № 11003.501.419 по КККР
на с.Видно, общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.9,
пл. 419;

135

137
05.06.2013

137

ПИ № 11003.502.511 по КККР
на с.Видно, общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.51,
парцел VІ, пл. 511;

136

138
05.06.2013

138

ПИ № 11003.501.85 по КККР
на с.Видно, общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.32,
парцел VІІІ, пл. 85;

Гробищен парк
представляващ
поземлен имот с
площ от 2452кв.м.
(две хиляди
четиристотин
петдесет и два
кв.м.) и
идентификатор №
11003.501.419
(едно, едно, нула,
нула, три.
петстотин и едно.
четири, едно.
девет) по КККР на
с.Видно,
общ.Каварна;
Гробищен парк
представляващ
поземлен имот с
площ от 2380кв.м.
(две хиляди триста
и осемдесет кв.м.) и
идентификатор №
11003.502.511
(едно, едно, нула,
нула, три.
петстотин и две.
пет, едно, едно) по
КККР на с.Видно,
общ.Каварна;
Гробищен парк
представляващ
поземлен имот с
площ от 4286кв.м.
(четири хиляди
двеста осемдесет и
шест кв.м.) и
идентификатор №
11003.501.85 (едно,

Изх. №
5805000957/
31.05.2013г.
5590,60лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх. №
5805000974/
05.06.2013г.
5140.80лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх. №
5805000973/
05.06.2013г.
9257.80лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

137

139
01.07.2013

139

ПИ № 62092.501.450 по КККР
на с.Раковски, общ.Каварна;
Стар идентификатор:
501.120; 501.146; 501.148;
квартал 11, ПИ №120 и ПИ №
146; по-стар: кв.10, парцел
VІ;

138

140
02.09.2013

140

ПИ№ 07257.501.566 по КККР
на с.Българево,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.47,
УПИ № І;

едно, нула, нула,
три. петстотин и
едно. осем, пет) по
КККР на с.Видно,
общ.Каварна;
Поземлен имот с
площ от 8024кв.м.
(осем хиляди
двадесет и четири
кв.м.) и
идентификатор №
62092.501.450
(шест, две, нула,
девет, две.
петстотин и едно.
четири, пет, нула)
по КККР на
с.Раковски,
общ.Каварна;
- Детска градина
представляваща
сграда на 1 ет.
(един етаж) със
застроена площ от
679кв.м.
(шестстотин
седемдесет и девет
кв.м.) и
идентификатор №
07257.501.566.1
(нула, седем, две,
пет, седем.
петстотин и едно.
пет, шест, шест.
едно) по КККР на
с.Българево,
общ.Каварна.
Построена през
1950г. с масивна
конструкция;
- Поземлен имот с
площ от 4453кв.м.
(четири хиляди
четиристотин

Изх. №
5805001135/
26.06.2013г.
18294,70лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№
5805001632/
02.09.2013г.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

139

141
02.09.2013

141

ПИ№ 12173.501.115.1 по
КККР на с.Вранино,
общ.Каварна
Стар идентификатор: кв.14,
парцел № ІІІ;

петдесет и три
кв.м.) и
идентификатор №
07257.501.566
(нула, седем, две,
пет, седем.
петстотин и едно.
пет, шест, шест) по
КККР на
с.Българево,
общ.Каварна.
1. Детска градина с
РЗП от 235кв.м.
/двеста тридесет и
пет/,
представляваща
част от сграда на 2
ет. (два етажа),
цялата с РЗП от
336кв.м. /триста
тридесет и шест/,
състояща се от
67кв.м. (шестдесет
и седем кв.м.) ЗП в
западната част от
първия етаж и
целият втори етаж
със ЗП от 168кв.м.
(сто шестдесет и
осем кв.м.).
-Идентификатор на
сградата №
12173.501.115.1
(едно, две, едно,
седем, три.
петстотин и едно.
едно, едно, пет.
едно) по КККР на
с.Вранино,
общ.Каварна;
-Построена през
1970г. с масивна
конструкция;
2. Поземлен имот с
площ от 1812кв.м.

Изх.№
5805001640/
02.09.2013г.
7924,40лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

140

142
02.09.2013

142

ПИ№ 12173.501.115 по КККР
на с.Вранино, общ.Каварна
Стар идентификатор: кв.14,
парцел № ІІІ;

(хиляда осемстотин
и дванадесет кв.м.),
представляващ
част от имот с
идентификатор №
12173.501.115
(едно, две, едно,
седем, три.
петстотин и едно.
едно, едно, пет) по
КККР на с.Вранино,
общ.Каварна,
целият с площ от
2415кв.м. (две
хиляди
четиристотин и
петнадесет кв.м.).
1. Здравна служба,
представляваща
част от сграда на 2
ет. (два етажа), със
ЗП от 101кв.м. (сто
и един кв.м.) в
източната част от
първия етаж, целия
със ЗП от 168кв.м.
(сто шестдесет и
осем кв.м.).
-Идентификатор на
сградата №
12173.501.115.1
(едно, две, едно,
седем, три.
петстотин и едно.
едно, едно, пет.
едно) по КККР на
с.Вранино,
общ.Каварна;
-Построена през
1970г. с масивна
конструкция;
2. Гараж,
представляващ
сграда на 1 ет.
(един етаж) със ЗП

Изх.№
5825001641/
02.09.2013г.
3085,20лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

141

143
17.09.2013

143

ПИ № 65543.14.128 по КККР
на с. Свети Никола, общ.
Каварна;
Стар идентификатор: ПИ №
14.26

от 40кв.м.
(четиридесет кв.м.)
и идентификатор
на сградата №
12173.501.115.2
(едно, две, едно,
седем, три.
петстотин и едно.
едно, едно, пет.
две) по КККР на
с.Вранино,
общ.Каварна;
-Построена през
1970г. с полумасивна
конструкция;
3. Поземлен имот с
площ от 603кв.м.
(шестстотин и три
кв.м.),
представляващ
част от имот с
идентификатор №
12173.501.115
(едно, две, едно,
седем, три.
петстотин и едно.
едно, едно, пет) по
КККР на с.Вранино,
общ.Каварна,
целият с площ от
2415кв.м. (две
хиляди
четиристотин и
петнадесет кв.м.).
Поземлен имот с
площ от 3763 кв.м.
(три хиляди
седемстотин
шестдесет и три
кв.м.) и
идентификатор №
65543.14.128 (шест,
пет, пет, четири,
три.

Изх.№
5805001715/
11.09.2013г.
6291.70 лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна,
съгласно
чл.12, ал. 5 от
ЗОС

142

144
24.09.2013

144

гр. Каварна, ПИ №
35064.501.700

143

145
08.10.2013

145

ПИ № 35064.501.1399 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
Стар идентификатор: кв.21,
парцел ХХХІ;

четиринадесет.
едно, две, осем ) по
КККР на с. Свети
Никола, общ.
Каварна,
представляващ
''Гробищен парк''.
Поземлен имот с
площ от 4283 кв.м. (
четири хиляди
двеста осемдесет и
три кв.м.), с
идентификатор №
35064.501.700 (три,
пет, нула,шест,
четири. петстотин и
едно. седем, нула,
нула) по КККР на гр.
Каварна,
представляващ
брегоукрепително
съоръжение
''Дамба''- път
- Култова,
религиозна сграда
на 1ет. (един етаж)
със ЗП от 209кв.м.
(двеста и девет
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.1399.1
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, три, девет,
девет. едно) по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Сградата е
построена 1980г. с
масивна
конструкция;
- Поземлен имот с

Изх.№
5805001773 /
18.09.2013г.
67277.40лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС

Изх.№
5805001840/
02.10.2013г.
земя 219876,30лв.
сграда 18538,50лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

144

146
25.11.2013

146

ПИ № 35064.501.703 по КККР
на гр.Каварна, общ.Каварна;
Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.181, парцел ІV; по
предходен план: УПИ І-579 в
кв.142;

145

147
10.04.2014

147

ПИ № 35064.501.1504 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна, ул.Стефан
Караджа;
Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.1, парцел XLIV;

площ от 28034кв.м.
(двадесет и осем
хиляди тридесет и
четири кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.1399
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
едно, три, девет,
девет) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Поземлен имот с
площ от 300кв.м.
(триста кв.м.)
представляващ
част от имот с
идентификатор №
35064.501.703 (три,
пет, нула, шест,
четири. пет, нула,
едно. седем, нула,
три) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
- Поземлен имот с
площ от 4818кв.м.
(четири хиляди
осемстотин и
осемнадесет кв.м.)
и идентификатор
№ 35064.501.1504
(три, пет, нула,
шест, четири. пет,
нула, едно. едно,
пет, нула, четири)
по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
- Едноетажна
сграда за
образование със
застроена площ от

Изх. №
5805002307/
22.11.2013г.
4284лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№
5805000968/
09.04.2014г.
- земя 45867,40лв;
- сгради 266175,60;

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

1150кв.м. (хиляда
сто и петдесет
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.1504.1
(три, пет, нула,
шест, четири. пет,
нула, едно. едно,
пет, нула, четири.
едно) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна.
Построена през
1984г. с панелна
конструкция;
- Едноетажна
сграда за
образование със
застроена площ от
290кв.м. (двеста и
деветдесет кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.1504.2
(три, пет, нула,
шест, четири. пет,
нула, едно. едно,
пет, нула, четири.
две) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна.
Построена през
1984г. с панелна
конструкция;
- Едноетажна
сграда за
образование със
застроена площ от
240кв.м. (двеста и
четиридесет кв.м.)
и идентификатор
№
35064.501.1504.3
(три, пет, нула,
шест, четири. пет,
нула, едно. едно,

146

148
10.04.2014

148

ПИ №35064.501.704 по КККР
на гр.Каварна, общ.Каварна
ул.”В.Левски”
Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.181, парцел ІІІ, а по
отменения: кв.142, парцел
І-579;

пет, нула, четири.
три) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна.
Построена през
1984г. с панелна
конструкция;
- Едноетажна
сграда
представляваща
склад със
застроена площ от
50кв.м. (петдесет
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.1504.4
(три, пет, нула,
шест, четири. пет,
нула, едно. едно,
пет, нула, четири.
четири) по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна.
Построена през
1984г. с панелна
конструкция;
Сграда –Здравно
заведение на
4/четири/ етажа,
ЗП-1836 кв.м.
/хиляда осемстотин
тридесет и шест
кв.м./ с
идентификатор
35064.501.704.1(тр
и, пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. седем, нула,
четири. едно),
ЖБ-масивна
конструкция;
построена през
1972г.;
Сграда –Здравно
заведение на

Изх.№
5805000902/
04.04.2014г.
-земя
-465`048,20лв.
- сгради 1`932`249,60лв.

Имота се
управлява от:
„МБАЛ”-ЕОО
Д – 80,5%
/осемдесет
цяло и пет
процента/,
„МЦ-1”-ЕООД
– 17%
/седемнадесе
т процента/ и
Община
Каварна –
2,5% /две
цяло и пет
процента/
съгласно
разделителен
протокол от

Сграда-га
раж на
1/един/
етаж,
ЗП-30кв.м.
/тридесет
кв.м./ с
идентифи
катор
35064.501.
704.4(три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
седем,
нула,

1/един/ етаж,
ЗП-118кв.м. /сто и
осемнадесет кв.м./
с идентификатор
35064.501.704.2
(три, пет, нула,
шест, четири.
петстотин и едно.
седем, нула,
четири. две),
ЖБ-масивна
конструкция;
построена през
1972г.;
Сграда –ГСМ и
парно на 1/един/
етаж,
ЗП-190кв.м./сто и
деветдесет кв.м./ с
идентификатор
35064.501.704.3(тр
и, пет, нула, шест,
четири. петстотин и
едно. седем, нула,
четири. три),
ЖБ-масивна
конструкция;
построена през
1972г.;

31.08.1999г.

четири.
четири),
метална
конструкц
ия,
построена
през
1984г.;
Сграда-ск
лад и
морга на
1/един/
етаж,
ЗП-316кв.
м. /триста
и
шестнадес
ет кв.м./ с
идентифи
катор
35064.501.
704.6 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
седем,
нула,
четири.
шест) ,
ЖБ-масив
на
конструкц
ия;
построена
през
1972г.;
Сграда-га
раж на
1/един/
етаж,
ЗП-325кв.
м. /триста
двадесет

и пет кв.м./
с
идентифи
катор
35064.501.
704.7 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
седем,
нула,
четири.
седем) ,
ЖБ-масив
на
конструкц
ия;
построена
през
1984г.;
Сграда-аг
регатно на
1/един/
етаж,
ЗП-38кв.м.
/тридесет
и осем
кв.м./ с
идентифи
катор
35064.501.
704.8 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
седем,
нула,
четири.
осем) ,
ЖБ-масив
на

конструкц
ия;
построена
през
1972г.;
Сграда-ди
агностика
на 1/един/
етаж,
ЗП-35кв.м.
/тридесет
и пет кв.м./
с
идентифи
катор
35064.501.
704.9 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
седем,
нула,
четири.
девет),
паянтова
конструкц
ия,
построена
през
1984г.;
Сградапропускат
елен пункт
-магазин
на 1/един/
етаж,
ЗП-29кв.м.
/двадесет
и девет
кв.м./ с
идентифи
катор
35064.501.

704.10
(три, пет,
нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
седем,
нула,
четири.
десет) ,
ЖБ-масив
на
конструкц
ия;
построена
през
1972г.;
Поземлен
имот с
площ от
40708кв.м.
(четириде
сет хиляди
и
седемстот
ин и осем
кв.м.) и
идентифи
катор №
35064.501.
704 (три,
пет, нула,
шест,
четири.
петстотин
и едно.
седем,
нула,
четири) по
КККР на
гр.Каварн
а,
общ.Кавар
на.

147

149
22.05.2014

149

ПИ №07257.501.151 по КККР
на с.Българево,
общ.Каварна.
ул.”Трета” №23
Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.10, а по отменения:
кв.10, парцел І;

Сграда за
образование училище на 3/три/
етажа, ЗП-669 кв.м.
/шестстотин
шестдесет и девет
кв.м./ с
идентификатор №
07257.501.151.1
(нула, седем, две,
пет, седем. пет,
нула, едно. едно,
пет, едно. едно) по
КККР на
с.Българево,
общ.Каварна.
Прилежащ избен
етаж със РЗП от
669 кв.м.
/шестстотин
шестдесет и девет
кв.м./. Построена
през 1974г. със ЖБ
конструкция;
Сграда за
образование физкултурен салон
на 1/един/ етаж,
ЗП-374кв.м. /триста
седемдесет и
четири кв.м./ с
идентификатор №
07257.501.151.2
(нула, седем, две,
пет, седем. пет,
нула, едно. едно,
пет, едно. две).
Построена през
1974г. със ЖБ
конструкция;
Поземлен имот с
площ от 13887кв.м.
(тринадесет хиляди
и осемстотин
осемдесет и седем

Изх.№
5805001206/21.05
.2014г.
-земя -82
322,10лв.
- сгради - 246
631,20лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12 ал.5 от
ЗОС

148

149

150
14.07.2014

150

151
12.09.2014

151

ПИ №35064.501.3631по КККР
на гр.Каварна, общ.Каварна
ул.”Простор"
Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.344, УПИ № Х,
а по отменения: кв.320, УПИ
№ І;

- П№ 35064.501.4302 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
ул.Добротица №22А
- Идетификатор по
действащия регулационен
план: кв.147, парцел VІІІ, а по
отменения: кв.85, УПИ № ІІ;

кв.м.) и
идентификатор №
07257.501.151
(нула, седем, две,
пет, седем. пет,
нула, едно. едно,
пет, едно) по КККР
на с.Българево,
общ.Каварна.
Поземлен имот с
площ от 457кв.м.
/четиристотин
петдесет и седем
кв.м./ с
идентификатор
35064.501.3631
(три, пет, нула,
шест, четири. пет,
нула, едно. три,
шест, три, едно), по
КККР на
гр.Каварна;

- Сграда за култура
и изкуство със ЗП
от 500кв.м.
(петстотин кв.м.) и с
идентификатор №
35064.501.4302.1
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, четири,
три, нула, две,
точка, едно) по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна, с
открита тераса със
ЗП от 232кв.м.
(двеста тридесет и
два кв.м.).
- Поземлен имот с

Изх.№
5805001621/
14.07.2014г.
-земя 6460,70лв.

Изх.№
5805001993/
11.09.2014г.
158185,50лв.

В имота
има
изградена
Чешма с
каменно
тяло и
корито с
площ от
7кв.м.
/седем/,
актувана с
АПОС №
129/01.03.
2013г.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

150

152
23.09.2014

152

- П№ 35064.501.3145 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
- Идетификатор по
действащия регулационен
план: кв.69, УПИ№ ІІ,
отреден за "Гробищен парк"

151

153
23.09.2014

153

- П№ 35064.501.4316 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
- Идетификатор по
действащия регулационен
план: кв.70, УПИ№ VІІІ,
отреден за "Зелени площи"

площ от 844кв.м.
(осемстотин
четиридесет и
четири кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.4302
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, четири,
три, нула, две) по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Гродищен парк
представляващ
поземлен имот с
площ от 13641кв.м.
(тринадесет хиляди
шестстотин
четиридесет и един
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.3145
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, три,
едно, четири, пет)
по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Зелени площи
представляващи
поземлен имот с
площ от 3513кв.м.
(три хиляди
петстотин и
тринадесет кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.4316
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,

Изх.№
5805002027/
17.09.2014г.
105 581,30лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№
5805002000/
16.09.2014г.
27 190,60лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

152

154
23.09.2014

154

- П№ 35064.501.4319 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
- Идетификатор по
действащия регулационен
план: кв.69, УПИ№ ІІІ,
отреден за "Зелени площи"

153

155
23.09.2014

155

- П№ 35064.501.4317по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;
- Идетификатор по
действащия регулационен
план: кв.69, УПИ№ І,
отреден за "Зелени площи"

154

156
23.09.2014

156

- П№ 35064.501.4315по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна;

едно, точка, четири,
три, едно, шест) по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Зелени площи
представляващи
поземлен имот с
площ от 4489кв.м.
(четири хиляди
четиристотин
осемдесет и девет
кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.4319
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, четири,
три, едно, девет) по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Зелени площи
представляващи
поземлен имот с
площ от 12610кв.м.
(дванадесет
хиляди шестстотин
и десет кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.4317
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, четири,
три, едно, седем)
по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Зелени площи
представляващи
поземлен имот с
площ от 1444кв.м.

Изх.№
5805002002/
16.09.2014г.
34 744,90лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№
5805002017/
16.09.2014г.
97 601,40лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№
5805002024/
17.09.2014г.
11 176,60лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община

- Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.213, УПИ№ ХІІІ,
отреден за "Зелени площи"

155

156

157
29.10.2014

158
19.11.2014

157

158

ПИ № 03318.501.120.8 по
КККР на с.Белгун,
общ.Каварна.
ул.”Първа”
Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.18, а по отменения:
кв.17`, парцел ІІІ;

- П№ 07257.501.1054 по
КККР на с.Българево,
общ.Каварна;
- Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.47
-Идентификатор по
отменения план: кв.48 ,
УПИ№ І

(хиляда
четиристотин
четиридесет и
четири кв.м.) и
идентификатор №
35064.501.4315
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, четири,
три, едно, пет) по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
Административна
сграда - кметство
на един етаж,
ЗП-141 кв.м. /сто
четиридедесет и
един кв.м./ с
идентификатор №
03318.501.120.8
(нула, три, три,
едно, осем. пет,
нула, едно. едно,
две, нула. осем) по
КККР на с.Белгун,
общ.Каварна, с
изба с площ от 15
кв.м. /петнадесет
кв.м./. Построена
през 1920г., със
полумасивна
конструкция;
Поземлен имот с
площ от 4104кв.м.
(четири хиляда сто
и четири кв.м.) и
идентификатор №
07257.501.1054
(нула, седем, две,
пет, седем. пет,
нула, едно. едно,
нула, пет, четири)

Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№
5805002330/28.10
.2014г.
- сграда - 1
695,30лв.

Изх.№
5805002437/
19.11.2014г.
25 342,20лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12 ал.5 от
ЗОС

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

В Графа
№2
„ПРАВНО
ОСНОВАН
ИЕ“ –
добавя се
текста
„Заповед
№
ДжС-09-01
-58 от
15.12.2014
г. на
Областен
управител
на Област
Добрич“

157

158

159
23.02.2015

160
19.10.2016

159

160

ПИ № 03318.501.327 по
КККР на с.Белгун,
общ.Каварна.
Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.29, а по отменения:
кв.12;

ПИ № 03318.501.501.1.1 по
КККР на с.Белгун,
общ.Каварна.
Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.17 УПИ № ІІ;
по стар план пл.№ 120;

по КККР на
с.Българево,
общ.Каварна;
Спортен терен поземлен имот с
площ от 10 000кв.м.
/десет хиляди кв.м./
представляващ
част от имот с
идентификатор №
03318.501.327
(нула, три, три,
едно, осем. пет,
нула, едно. три,
две, седем) по
КККР на с.Белгун,
общ.Каварна,
целият с площ от
50 692 кв.м.
/петдесет хиляди
шестстотин
деветдесет и два
кв.м./.

Самостоятелен
обект в сграда с
идентификатор №
03318.501.501.1.1
(нула три три едно
осем точка пет нула
едно точка пет нула
едно точка едно
точка едно) по

Изх.№
5805000446/10.02
.2015г.
20 880,00лв.

Изх.№
5805001427/
07.10.2016г.
6 666,90лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12 ал.5 от
ЗОС

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12 ал.5 от
ЗОС

В графа №
3 "Вид и
описание
на имота"
се добавя
текста:
"Сграда
със
застроена
площ от
212 кв.м.
/двеста и
дванадесе
т кв.м., на
един етаж,
представл
яваща
съблекалн
и.
Конструкц
ия масивна;
Година на
построява
не - 1970г.
/хиляда
деветстот
ин и
седемдес
ета
година/."

159

161
08.12.2016

161

ПИ №80340.501.114 по КККР
на с.Челопечене,
общ.Каварна;
По действащ ПУП в кв.3 ПИ
114;
По отменен ПУП в кв.2,
парц.ХХІ, пл.114;

КККР на с.Белгун,
общ.Каварна, с
предназначение за
здравни и социални
услуги, на първи
етаж, със
застроена площ от
185,15кв.м (сто
осемдесет и пет
цяло и петнадесет
стотни), с общи
части 30,972%
(тридесет цяло и
деветстотин
седемдесет и два
процента) идеални
части от общите
части на сградата с
площ от 51,83 кв.м
(петдесет и едно
цяло и осемдесет и
три стотни); Склад
№ 2 (две) в избен
етаж, с площ от
16,99 (шестнадесет
цяло и деветдесет
и девет стотни);
ОПС върху РЗП от
236,98 кв.м (двеста
тридесет и шест
цяло деветдесет и
осем стотни) ;
конструкцияпанелна; Година на
построяване 1982г.(хиляда
деветстотин
осемдесет и втора).
Поземлен имот с
площ от 463кв.м
(четиристотин
шестдесет и три
кв.м)
представляващи
имот с

Изх.№580500183
1/ 08.12.2016г.
сгради 1037,70лв.
земя - 773,40лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от

160

162
08.12.2016

162

- П№ 07257.501.1086 по
КККР на с.Българево,
общ.Каварна;
- Идентификатор по
действащия регулационен
план: кв.9 УПИ № ХІV - За
озеленяване;

161

163

163

гр.Каварна, ул."Добри

идентификатор №
80340.501.114
(осем нула три
четири нула точка
пет нула едно точка
едно едно четири)
по КККР на
с.Челопечене,
общ.Каварна;
Сграда на
транспорта автоспирка на
1етаж (един етаж)
със застроена
площ от 59кв.м
(петдесет и девет
кв.м) с
идентификатор №
80340.501.114.1
(осем нула три
четири нула точка
пет нула едно точка
едно едно четири
точка едно) по
КККР на
с.Челопечене,
общ.Каварна.
Построена през
1960г.; Конструкция
- масивна ;
Поземлен имот с
площ от 366кв.м
(триста шестдесет
и шест кв.м) и
идентификатор №
07257.501.1086
(нула седем две
пет седем точка пет
нула едно точка
едно нула осем
шест) по КККР на
с.Българево,
общ.Каварна;
Обект за детско

ЗОС;

Изх.№
5805001830/
08.12.2016г.
2483,70в.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх. №

предаден за

16.03.2017

Орлов" № 2
ПИ № 35064.501.2193 по
КККР
по ПУП в кв.67, парцел ІХ

заведение - детска
градина "Детелина"
с обща РЗП - 2480
(две хиляди
четиристотин и
осемдесет) кв.м.,
построена през
1986г., с панелна
конструкция,
състояща се от:
1.сграда на 3 (три)
етажа, с
идентификатор №
35064.501.2193.1
(три, пет, нула,
шест, четири точка
пет, нула, едно
точка две, едно,
девет, три точка
едно) със ЗП - 236
(двеста тридесет и
шест) кв.м. и с РЗП
от 708
(седемстотин и и
осем) кв.м. по КККР
на гр.Каварна;
2.сграда на 3 (три)
етажа, с
идентификатор №
35064.501.2193.2
(три, пет, нула,
шест, четири точка
пет, нула, едно
точка две, едно,
девет, три точка
две) със ЗП - 437
(четиристотин
тридесет и седем)
кв.м. и с РЗП от
1311(хиляда триста
и единадесет) кв.м.
по КККР на
гр.Каварна;
3.сграда на 1 (един)
етаж, с

5805000341/
09.03.2017г.
сграда .2193.1102565,20лв.
сграда .2193.2189919,40лв.
сграда .2193.422599,10лв.
сграда .2193.535781,90лв.
сграда .2193.665618,70лв.
земя 65618,70лв.

управление
на отдел
"Образование
, младежки
дейности,
спорт"

идентификатор №
35064.501.2193.4
(три, пет, нула,
шест, четири точка
пет, нула, едно
точка две, едно,
девет, три точка
четири) със ЗП 156 (сто петдесет и
шест) кв.м. по КККР
на гр.Каварна;
4.сграда на 1 (един)
етаж, с
идентификатор №
35064.501.2193.5
(три, пет, нула,
шест, четири точка
пет, нула, едно
точка две, едно,
девет, три точка
пет) със ЗП - 247
(двест четиридесет
и седем) кв.м. по
КККР на
гр.Каварна;
5.сграда на 1 (един)
етаж, с
идентификатор №
35064.501.2193.6
(три, пет, нула,
шест, четири точка
пет, нула, едно
точка две, едно,
девет, три точка
шест) със ЗП - 58
(сто петдесет и
осем) кв.м. по КККР
на гр.Каварна;
Поземлен имот с
площ от 7948
(седем хиляди
деветстотин
четиридесет и осем
кв.м.) кв.м. с
идентификатор №

162

163

164
17.03.2017

164

165

165

ПИ №40049.501.21 по КККР
на с.Крупен, общ.Каварна;
Стар идентификатор: пл.21;

ПИ №77044.501.205 по КККР

35064.501.2193
(три, пет, нула,
шест, четири точка
пет, нула, едно
точка две, едно,
девет, три ) по КККР
на гр.Каварна;
- Сграда за
просветна дейностЧиталище на 1
(един) етаж със
застроена площ от
167 (сто шестдесет
и седем) кв.м., с
идентификатор №
40049.501.21.1
(четири, нула, нула,
четири, девет точка
пет, нула, едно
точка две, едно
точка едно) по
КККР на с.Крупен,
общ.Каварна,
състояща се от
зала със сцена.
Построена през
1960г.; Конструкция
- масивна с дървен
гредоред;
Поземлен имот с
идентификатор №
40049.501.21
(четири, нула, нула,
четири, девет точка
пет, нула, едно
точка две, едно) по
КККР на с.Крупен,
общ.Каварна, с
площ от 5463 (пет
хиляди
четиристотин
шестдесет и три)
кв.м.;
Сграда за

Изх.№580500350/
17.03.2017г.
сграда 1887,40лв.
земя - 9964,50лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№580500004

Имота се

В двора се
намира
сондажен
кладенец
с
дълбочин
а 70 м. и
диаметър
на
тръбата15
00мм., на
15м. в
ляво от
магазина,
не се
ползва.

21.03.2017

164

166
22.03.2017

на с.Х. Димитър,
общ.Каварна;
ул." Първа" № 15
По ПУП в кв.10 УПИ ІІ- пл.94;

166

ПИ №77044.501.9528 по
КККР на с.Х. Димитър,
общ.Каварна;
ул."Девета";
По ПУП в кв.13 ПИ 124;

обществена
дейност- читалище
и кметство на 1
(един) етаж със
застроена площ от
129 (сто двадесет и
девет) кв.м., с
идентификатор №
77044.501.205.1
(седем, седем,
нула, четири,
четири, точка пет,
нула, едно точка
две, нула, пет точка
едно) по КККР на
с.Х. Димитър,
общ.Каварна;
Построена през
1960г.; Конструкция
- масивна с дървен
гредоред;
Поземлен имот с
идентификатор №
77044.501.205
(седем, седем,
нула, четири,
четири, точка пет,
нула, едно точка
две, нула, пет) по
КККР на с.Х.
Димитър,
общ.Каварна, с
площ от 922
(деветстотин
двадесет и две)
кв.м.;
Гробищен парк поземлен имот с
идентификатор №
77044.501.9528
(седем, седем,
нула, четири,
четири, точка пет,
нула, едно точка
девет, пет, две,

4/ 16.01.2017г.
сграда 1489,30лв.
земя -1681,70лв.

управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№580500005
1/ 16.01.2017г.
земя -10782,10лв.

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

165

167
29.05.2017

167

ПИ № 07257.501.25 по КККР
на с.Българево,
общ.Каварна;
ул."Дванадесета";
По ПУП в кв.73 ПИ 25;

166

168
20.11.2017

168

ПИ № 80340.501.69 по КККР
на с.Челопечене,
общ.Каварна;
ул."Парва" № 3;
По ПУП в кв.12 ПИ 69;

167

169
29.01.2018

169

ПИ № 57861.24.31 по КККР
на с.Поручик Чунчево,
общ.Каварна;
ул."Първа";
По ПУП в кв.2 ПИ 124;

осем) по КККР на
с.Х. Димитър,
общ.Каварна, с
площ от 4729
(четири хиляди
седемстотин
двадесет и девет)
кв.м.;
Гробищен парк поземлен имот с
идентификатор №
07257.501.25 (нула,
седем, две, пет,
седем, точка, пет,
нула, едно, точка,
две, пет) по КККР
на с.Българево,
общ.Каварна, с
площ от 10079
(десет хиляди
седемдесет и
девет) кв.м.;
Гробищен парк поземлен имот с
идентификатор №
80340.501.69 (осем,
нула, три, четири,
нула, точка, пет,
нула, едно, точка,
шест, девет) по
КККР на
с.Челопечене,
общ.Каварна, с
площ от 2614 (две
хиляди шестстотин
и четиринадесет)
кв.м.;
Гробищен парк поземлен имот с
идентификатор №
57861.24.31 (пет,
седем, осем, шест,
едно, точка, пет,
нула, едно, точка,

Изх.№580500050
0/ 24.03.2017г.
земя -45246,60лв.

Имота се
управлява от
кмета на
община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№580500167
2/ 22.08.2017г.
земя -5017,00лв.

Имота се
управлява от
кмета на
община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№580500007
0/ 08.01.2018г.
земя -2725,10лв.

Имота се
управлява от
кмета на
община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от

КЪМ
ГРАФА №
3
В
Гробищни
я парк има

168

170
29.01.2018

170

ПИ № 62092.501.60 по КККР
на с.Раковски, общ.Каварна,
ул."Трета " 5
действащ ПУП кв.17, ПИ 60
по стар ПУП кв.16, УПИ № ІV

три, едно) по КККР
на с.Поручик
Чунчево,
общ.Каварна, с
площ от 1494
(хиляда
четиристотин
деветдесет и
четири) кв.м.;
Административна
сграда на 2 (два)
етажа с РЗП от 448
(четиристотин
четиридесет и
осем) кв.м., с
идентификатор №
62092.501.60.1
(шест, две, нула,
девет, две, точка,
пет, нула, едно,
точка, шест, нула,
точка, едно) по
КККР на с.Раковски,
общ.Каварна;
Административна
сграда на 1 (един)
етаж с
идентификатор №
62092.501.60.2
(шест, две, нула,
девет, две, точка,
пет, нула, едно,
точка, шест, нула,
точка, две) по КККР
на с.Раковски,
общ.Каварна, ЗП –
74 (седемдесет и
четири) кв.м.
Административна
сграда на 1 (един)
етаж с
идентификатор №
62092.501.60.3
(шест, нула, две,
девет, две, точка,

ЗОС;

Изх.
№5805000015/
04.01.2018г.
сграда .60.18806,10лв.
сграда .60.21424,00лв.
сграда .60.3384,90лв.
земя 10856,40лв.

имота са
ползва за
кметство в
с.Раковски,
общ.Каварна

изграден
навес за
тъжни
обреди с
площ от 32
(триседет
и два)
кв.м.

169

171
30.01.2018

171

ПИ № 66113.501.79 по КККР
на с.Селце, общ.Каварна;
ул."Шеста" № 7;
По ПУП в кв.20 УПИ IV;

170

172
30.01.2018

172

ПИ № 66113.501.167 по
КККР на с.Селце,
общ.Каварна;
ул."Първа"
По ПУП в кв.20 УПИ I- 167;

пет, нула, едно,
точка, шест, нула,
точка, три) по КККР
на с.Раковски,
общ.Каварна, ЗП –
20 (двадесет) кв.м.
Построени през
1960г., с масивна
конструкция;
Проземлен имот с
площ 6452 (шест
хиляди
четиристотин
петдесет и два)
кв.м. с
идентификатор №
62092.501.60 (шест,
две, нула, девет,
две, точка, пет,
нула, едно, точка,
шест, нула) по
КККР на с.Раковски,
общ.Каварна.
Гробищен парк поземлен имот с
идентификатор №
66113.501.79 (шест,
шест, едно, едно,
три, точка, пет,
нула, едно, точка,
седем, девет) по
КККР на с.Селце,
общ.Каварна, с
площ от 2263 (две
хиляди шестстотин
и три) кв.м.;
Стадион -спортно
игрище - поземлен
имот с
идентификатор №
66113.501.167
(шест, шест, едно,
едно, три, точка,
пет, нула, едно,

Изх.№580500238
6/ 14.12.2017г.
земя -4725,10лв.

Имота се
управлява от
кмета на
община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№580500238
4/ 14.12.2017г.
земя 20831,00лв.

Имота се
управлява от
кмета на
община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

171

173
20.02.2018

173

- П№ 35064.501.1141 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна,
ул."Черноморска"
- по действащия
регулационен план кв.147,
парцел ІІ
- по отменения в кв.85;

172

174
20.02.2018

174

- П№ 66113.501.34 по КККР
на с.Селце, общ.Каварна,
ул."Шеста" № 7
- по действащия

точка, едно, шест,
седем) по КККР на
с.Селце,
общ.Каварна, с
площ от 9644
(девет хиляди
шестстотин
четиридесет и
четири) кв.м.;
- Култова
религиозна града
за музей "РИМСКА
БАНЯ" със ЗП от
166 (сто шестдесет
и шест) кв.м. и с
идентификатор №
35064.501.1141.1
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, едно,
едно, четири, едно,
точка, едно) по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
- Поземлен имот с
площ от 970
(деветстотин и
седемдесет) кв.м. и
идентификатор №
35064.501.1141
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, едно,
едно, четири, едно)
по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна,
Административна
сграда на един
етаж със застроена

Изх.№
5805000231/
07.02.2018г.
20954,20лв. сграда
11579,90лв. земя

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.№
5805000232/2018
г.
сграда 1 -

Имота се
управлява от
Кмета на
Община

регулационен план кв.1,
парцел І;

173

175
22.02.2018

175

ПИ № 35746.501.215 по КККР
на с.Камен бряг,
общ.Каварна, ул."Първа "
действащ ПУП кв.2, УПИ І208
по стар ПУП кв.28, УПИ № І

площ от 184 (сто
осемдесет и
четири) кв.м. и с
идентификатор №
66113.501.34.1
(шест, шест, едно,
едно, три, точка,
пет, нула, едно,
точка, три, четири,
точка, едно) по
КККР на с.Селце,
общ.Каварна, с
масивна
конструкция,
построена през
1955г.;
Поземлен имот с
площ от 3124 (три
хиляди сто
двадесет и четири)
кв.м. с
идентификатор №
66113.501.34 (шест,
шест, едно, едно,
три, точка, пет,
нула, едно, точка,
три, четири) по
КККР на с.Селце,
общ.Каварна;
Административна
сграда на един
етаж със застроена
площ от 137 (сто
тридесет и седем)
кв.м., с
идентификатор №
35746.501.215.1
(три, пет, седем,
четири, шест,
точка, пет, нула,
едно, точка, две,
едно, пет, точка,
едно) по КККР на
с.Камен бряг,
общ.Каварна;

3540,60лв.
земя - 5698,20лв.

Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

Изх.
№5805000077/
09.01.2018г.
сграда - 215.13704,00лв.
земя - 4620,80лв.

имота са
ползва за
кметство

174

176
27.02.2018

176

ПИ № 57861.501.90 по КККР
на с.Поручик Чунчево,
общ.Каварна, ул."Пета "
действащ ПУП кв.10, ПИ 90
по стар ПУП кв.1, УПИ № ІV

Построена през
1960г., с панелна
конструкция;
Проземлен имот с
площ 1900 (хиляда
и деветстотин)
кв.м. с
идентификатор №
35746.501.215 (три,
пет, седем, четири,
шест, точка, пет,
нула, едно, точка,
две, едно, пет) по
КККР на с.Камен
бряг, общ.Каварна;
Административна
сграда на един
етаж със застроена
площ от 336 (триста
тридесет и шест)
кв.м., с
идентификатор №
57861.501.90.1
(пет, седем, осем,
шест, едно, точка,
пет, нула, едно,
точка, девет, нула,
точка, едно) по
КККР на с.Поручик
Чунчево,
общ.Каварна;
Построена през
1960г., с масивна
конструкция;
Проземлен имот с
площ 782
(седемстотин
осемдесет и два)
кв.м. с
идентификатор №
57861.501.90(пет,
седем, осем, шест,
едно, точка, пет,
нула, едно, точка,
девет, нула) по

Изх.
№5805000039/
08.01.2018г.
сграда - 90.16813,10лв.
земя - 1312,30лв.

имота са
ползва за
кметство

175

177
12.03.2018

177

ПИ № 03318.19.134 по КККР
на с.Белгун, общ.Каварна;
ул."Седма";

176

178
19.03.2018

178

- П№ 35064.501.1437 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна, ул."Сава
Ганчев" № 16
- по действащия
регулационен план кв.96,
парцел ІХ-1437;
- по отменения в кв.76
парцел V-718;

КККР на с.Поручик
Чунчево,
общ.Каварна;
Гробищен парк поземлен имот с
идентификатор №
03318.19.134 (нула,
три, три, едно,
осем, точка, едно,
девет, точка, едно,
три, четири) по
КККР на с.Белгун,
общ.Каварна, с
площ от 8324 (осем
хиляди триста
двадесет и четири)
кв.м. и сграда с
идентификатор №
03318.19.134.1
(нула, три, три,
едно, осем, точка,
едно, девет, точка,
едно, три, четири,
едно) по КККР на
с.Белгун,
общ.Каварна, със
застроена площ от
64 (шестдесет и
четири) кв.м., на
един етаж с
масивна
конструкция;
ЕТНОГРАФСКИ
КОМПЛЕКС
състояща се от:
Сграда за култура и
изкуство на един
етаж със застроена
площ от 147 (сто
четиридесет и
седем) кв.м. и с
идентификатор №
35064.501.1437.1
(три, пет, нула,

Изх.№580500044
6/ 08.03.2018г.
земя -13185,20лв.
сграда- 910,30лв.

Изх.№
5805000232/
07.02.2018г.
сграда 1 19400,40лв.
сграда 2 17397,60лв.
сграда 3 1164,00лв.
земя - 8877,60лв.

Имота се
управлява от
кмета на
община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, едно,
четири, три, седем,
точка, едно) по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна, с
масивна
конструкция,
построена през
1985г.;
Сграда -стара
жилищна сграда етнографска къща
на един етаж със
застроена площ от
119 (сто и
деветнадесет)
кв.м., с веранда от
12 (дванадесет)
кв.м., с приземен
етаж от 42
(четиридесет и два)
кв.м., с масивна
конструкция,
строена през 1869г.
и с идентификатор
№
35064.501.1437.2
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, едно,
четири, три, седем,
точка, две) по КККР
на гр.Каварна,
общ.Каварна;
Сграда за
обитаванесанитарен възел,
на един етаж със
застроена площ от
9 (девет) кв.м. и с
идентификатор №

177

179
19.04.2018

179

- П№ 35064.501.1141 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна,
ул."Черноморска"
- по действащия
регулационен план кв.147,
парцел ІІ
- по отменения в кв.85;

35064.501.1437.3
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, едно,
четири, три, седем,
точка, три) по КККР
на гр.Каварна,
общ.Каварна,
масивна
конструкция,
построена през
1985г.;
Поземлен имот с
площ от 818
(осемстотин и
осемнадесет) кв.м.
с идентификатор №
35064.501.1437
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, едно,
четири, три, седем)
по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна;
- Култова
религиозна сграда
за музей - Турска
баня "ХАМАМ" от
ХV век, със ЗП от
166 (сто шестдесет
и шест) кв.м. и с
идентификатор №
35064.501.1141.1
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, едно,
едно, четири, едно,
точка, едно) по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна, с

Изх.№
5805000231/
07.02.2018г.
20954,20лв. сграда
11579,90лв. земя

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

178

180
19.04.2018

180

ПИ № 62092.501.184 по
КККР на с.Раковски,
общ.Каварна, ул."Осма "
действащ ПУП кв.14, ПИ 184

179

181
30.08.2018

181

- П№ 35064.501.3328 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна,
ул."Черноморска"
- по действащия
регулационен план кв.147,
УПИ І отреден за
"Озеленяване" и УПИ VІ
отреден за "Рибарник";
- по отменения
регулационен план в кв.85;

масивна
конструкция камък,
възстановена през
1988г.;
- Поземлен имот с
площ от 970
(деветстотин и
седемдесет) кв.м. и
идентификатор №
35064.501.1141
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, едно,
едно, четири, едно)
по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна,
Проземлен имот с
площ 4165 (четири
хиляди шестдесет
и пет) кв.м. с
идентификатор №
62092.501.184
(шест, две, нула,
девет, две, точка,
пет, нула, едно,
точка, едно, осем,
четири) по КККР на
с.Раковски,
общ.Каварна.
Поземлен имот с
площ от 10880
(десет хиляди
осемстотин и
осемдесет) кв.м. и
идентификатор №
35064.501.3328
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, три,
три, две, осем) по

Изх.
№5805000620/
19.04.2018г.
земя - 7597,00лв.

В има
монтирана
автоспирка и
обществена
тоалетна,
част от него
се ползва за
парк- градина
с детска
площадка.

Изх.№
5805000664/
27.04.2018г.
148685,60лв. земя

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

180

182
03.09.2018

182

- П№ 35064.501.3327 по
КККР на гр.Каварна,
общ.Каварна,
ул."Г.С.Раковски" №4
- по действащия
регулационен план кв.147,
УПИ VІІ отреден за
"Озеленяване";
- по отменения
регулационен план в кв.85;

181

2042
17.12.1999

2042

Българево ул.Първа кв.:48
парц.:І

182

2326
19.09.2000

2326

Каварна, ул.Добротица № 27
кв.:186 парц.:ХІІ; пл.№ 3354 и
1183;

КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна.
Поземлен имот с
площ от 919
(деветстотин и
деветнадесет) кв.м.
и идентификатор
№ 35064.501.3327
(три, пет, нула,
шест, четири,
точка, пет, нула,
едно, точка, три,
три, две, седем) по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна.
1.ЗДРАВЕН ДОМ
застроена площ от
209кв.м.,
конструкция панелна, год. на
построяване 1985г.
първи етаж от
сградата, състоящ
се от седем стаи,
коридор, санитарни
възли - 2бр.
1.ДВОРНО
МЯСТО:
площ - 312.00 кв.м.
2.Цял 2етаж и 1/2
от партер от
АДМ.СГРАДА:
застроена площ 250.00 кв.м., етажи
- 2, конструкция МАСИВНА, год. на
построяване 1920г.

Изх.№
5805000665/
27.04.2018г.
12559,00лв. земя

Имота се
управлява от
Кмета на
Община
Каварна
съгласно
чл.12, ал.5 от
ЗОС;

С договор
от
10.10.2001
г. Община
Каварна е
закупила
1/2 ид.ч. от
партера от
Алекси
Леонидов
Каранфил
ов за
18550лв.
Целият
имот е

общинска
собствено
ст.Специа
лист:
/М.Стойче
ва/
183

184

2373
26.10.2000

2373

2384
06.11.2000

2384

Българево, ул.Първа кв.33,
парц.VІІ

Камен бряг ул.Първа, кв.28
парц.І

1.АДМИНИСТРАТИ
ВНА СГРАДА:
застроена площ332кв.м., етажи- 1,
конструкция масивна, годида на
построяване 1950г.
Сграда на
кметската
администрация с
прилежащ терен
1440кв.м. с пл.№
244
2.ПЛОЩАД: площ
-6000кв.м.
Площадът
представлява южна част от
парц.VІІ целият с
площ от 10000кв.м.
в който са
построени:
Читалище,
Административна
Сграда и сградата
на кметството
1.Административна
сграда: застроена
площ от 150кв.м.,
етажи - 1,
конструкция-готови
сгл.плоскости, год.
на построяване
1960г.
Кметство
2.Парцел: площ от
4300.00кв.м.

В парцел
№ VІІ има
следните
съсобстве
ници :
Васил
Димитров
Кърчанов пл.243 и
пл.675 ЕТ
"АнелияЮлияна
Борисова"
Коста
Железов
Петров
РПК
"Съгласие
" Каварна

Сградата
се състои
от
следните
помещени
я:
кметска
стая,
архив,
WC,

коридор,
клуб,
склад,
лекарски
кабинет и
стая
185

2412
03.11.2000
2584
29.03.2002

2412

БЪЛГАРЕВО пл.№ 000149

2584

Община Каварна
н.м.:КРУПЕН пл.№:22;

187

2591
11.02.2002

2591

Община Каварна н.м.:Видно
кв.:62 пл.№ 438

188

2592
30.09.2009

2592 (1)

ПИ № 35064.501.3354 по
КККР
гр.Каварна, общ.Каварна
Стар идентификатор: кв.186,
3354

189

2593
30.09.2009

2593 (1)

ПИ № 35064.501.1183 по
КККР
гр.Каварна, ул."Добротица"
№ 27, общ.Каварна
Ритуална зала

186

1."Лесопарк"
площ от 29,745дка
1.АДМИНИСТРАТИ
ВНА СГРАДА:
застроена площ 72кв.м., етажи- 1р
конструкция полумасивна
2.ДВОРНО
МЯСТО:
реална площ795кв.м.
1.АДМИНИСТРАТИ
ВНА СГРАДА:
застроена площ 333кв.м.,
конструкция масивна
бивше училище,
сега е Читалище
2.ДВОРНО
МЯСТО: реална
площ - 2115
Поземлен имот с
площ от 53кв.м. и
идентификатор
№35064.501.3354
по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна
1.Поземлен имот с
площ от 237кв.м. и
идентификатор
№35064.501.1183
по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна
2.Двуетажна сграда

Изх.№
0317001284 /
11.06.2009г.
832,50лв

- имот - земя Изх.№
0317001286 /
11.06.2009г. :
297,80лв
- сграда :
60197,90лв

190

2594
08.10.2009

2594(1)

ПИ № 35064.501.9819 по
КККР
гр.Каварна, общ.Каварна,
ул."В. Левски"
Стар идентификатор : кв.102,
УПИ № ІІ

191

4555
03.12.2008

4555

гр.Каварна
Стар идентификатор № 216

192

4556
03.12.2008

4556

гр.Каварна

със застроена
площ от 237кв.м. и
идентификатор №
35064.501.1183.3
по КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна
Поземлен имот с
площ от 3298кв.м. и
идентификатор №
35064.501.9819 по
КККР на
гр.Каварна,
общ.Каварна Стадион
Поземлен имот с
идентификатор №
35064.50.67 с площ
от 26`584кв.м.,
находящ се в
гр.Каварна,
представляващ
"Пречиствателна
станция за отпадни
води", състояща се
от
административна
сграда, помпена
станция за битово фекални води,
помпена станция за
утайки,
трансфорбатор,
изсушителни
полета биобасейни.
Поземлен имот с
идентификатор №
35064.50.36 с площ
от 3`613кв.м.,
находящ се в
гр.Каварна,
представляващ
Изсушителни

Изх.№
0317002696
34035,40лв

Изх.№
0804003736/
05.12.2008г.
185`024,60лв.

Изх.№
0804003738/
05.12.2008г.
25`146,50лв.

На
основание
решение
№
93.7.13.20
01г. на
Общински
съвет
гр.Каварн
а имота е
отреден за
публична
общинска
собствено
ст.

На
основание
решение
№
93.7.13.20
01г. на

полета - лагуни към
"Пречиствателна
станция за отпадни
води".
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Общински
съвет
гр.Каварн
а имота е
отреден за
публична
общинска
собствено
ст.

