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1 30 6.11.1996 г. 30 с.Горна Росица 19 I  0 6600 Бозалък чаир
Дворно място-6600 кв.м.
детска градина-340 кв.м.,двуетажна,масивна,строена 1978 год.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 151450
НОВ АОС 
3548/15.12.2009 г

2 31 6.11.1996 г. 31 с.Горна Росица 15 І 0 6700
ЗДРАВЕН ДОМ
Дворно място- 6700 кв.м.
здравин дом-180 кв.м.,двуетажна ,масивна,1953 год.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

3 37 11.11.1996 г. 37 с.Кормянско 63 I  0 4800
дворно място-4800 кв.м.
училищна сграда-406 кв.м.,двуетажна,масивна,стр.1936 год.
тоалетна-53 кв.м.,едноетажта,масивна,стр.1964 год.

УЧИЛИЩНА СГРАДА 49520
НОВ АОС 
5872/31.07.2015 г

4 38 11.11.1996 г. 38 с.Кормянско 60 І 0 18000 Гробищен парк -18000 кв.м. ГРОБИЩЕН ПАРК

5 39 11.11.1996 г. 39 с.Кормянско 38 VІІІ 0 3800
Дворно място- 3800 кв.м.
детска градине-320 кв.м.,един етаж,масивна,1982 год.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

6 40 11.11.1996 г. 40 с.Ряховците 74 ІХ 0 5500
Дворно място - 5500 кв.м.
Здравен дом - 458 кв.м.,двуетажна,масивна,строена 1947 год.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

7 41 11.11.1996 г. 41 с.Ряховците 50 І 0 1500
Дворно място-1500 кв.м.
Административна сграда - 256 кв.м.,двуетажна,масивна,1928 г.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

8 42 11.11.1996 г. 42 с.Ряховците 47 І 0 10800
Дворно място - 10800 кв.м.
училищна сграда-1224 кв.м.,двуетажна,масивна,строена 1912 год.

УЧИЛИЩНА СГРАДА

9 44 11.11.1996 г. 44 с.Ряховците 10 V 0 2400
Дворна място- 2400 кв.м.
детска градина-1307 кв.м.,двуетажна,масивна,стр.1974 год.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

10 45 11.11.1996 г. 45 с.Добромирка 54 ХІІ 0 840

музей "Н.Цървуланов"
дворно място- 840 кв.м.
музей-81 кв.м.,двуетажна масивна,строена 1932 кв.м.
стопанска постройка -52 кв.м.,едноетажна масивна
стопанска постройка-140 кв.м.,едноетажна масивна

МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

11 47 11.11.1996 г. 47 с.Добромирка 12 І 0 1250
музей "Пеньо Пенев"
дворно място-1250 кв.м.
музей -79 кв.м.,двуетажен,масивен,стрен 1928 год.

МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

12 48 11.11.1996 г. 48 с.Добромирка 4 І 0 0

Дом за стари хора и здравна служба
дворно място от 8320 кв.м.
здравна служба и дом за стари хора -672 кв.м.,триетажна,масивна,строена 1948 год.
гараж-26 кв.м.,едноетажна,масивна,строена 1948 год.
павилион- 60 кв.м.,едноетажен,масивен,строен 1948 год.
Цена на имота 19140 лв.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

13 51 11.11.1996 г. 51 с.Добромирка 48 ІІ 0 3220
Дворно място -3220 кв.м.
детска градина-480 кв.м.,едноетажна,масивна 1969 год.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

14 55 11.11.1996 г. 55 с.Добромирка 4 І 593 10000
Дворно място- 10000 кв.м.
училищна сграда-700 кв.м.,двуетажна,масивна,1938 год.
тоалетна-40 кв.м.,едноетажна,масивна,1938 год.

УЧИЛИЩНА СГРАДА

15 57 11.11.1996 г. 57 с.Бериево 57 V 239 1445
Дворно място-1445 кв.м.
детска градива -309 кв.м. ,един етаж,масивна,стр.1980 год.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 74445
НОВ АОС 
3545/16.11.2009 г

16 60 11.11.1996 г. 60 с.Агатово 8 V 0 4100

дворно място-4100 кв.м.
училищна сграда-550 кв.м.,един етаж,масивна,строена 1923 год.
навес-40 кв.м.,един етаж,паянтов,строен 1960 год.
клозет-24 кв.м.,масивен,един етаж,строен 1960 год.
планетариум-100 квн.м.,строен 1960 год.

УЧИЛИЩНА СГРАДА 145670
НОВ АОС 6596/ 
21.07.2016 г

17 64 11.11.1996 г. 64 с.Батошево 16 III 81 2000

Дворно място -2000кв.м.                                                                                                
Административна сграда - 140 кв.м., два етажа, масивна, стр.1982 год.
I-ви етаж -здравен дом
II-ри етаж -детско заведение
дворно място от 2000 кв.м.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

18 67 29.11.1996 г. 67 с.Градница 1 I 0 3800

ЗДРАВНА СЛЕЖБА
дворно място -3800 кв.м.
здравна-250 кв.м. ,два етажа,масивна,стр.1947 год.
гараж

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

43273
Заповед за деактуване зап. 
№ 1031/26.09.2007 

19 73 29.11.1996 г. 73 с.Душево 26 І 0 11700

училище - целия имот
дворно място -11700 кв.м.
училище-660 кв.м.,два етажа,масивна,стр.1941 год.
пристройка-257 кв.м.,два етажа,масивна,стр.1993 год.
интернат-420 кв.м.,два етажа,масивен,стр.1969 год.
кухня-столова-300 кв.м.,един етаж,масивна,1969 год.
склад-50 кв.м.,един етаж,масивно,1993 год.
работилница-90 кв.м.,един етаж,масивна,1993 год.
котелно помещение-28 кв.м.,един етаж,масивно,1993 год.

УЧИЛИЩНА СГРАДА

20 75 29.11.1996 г. 75 с.Душево 27 VII 0 3700
Дворно място-3700 кв.м.
детска градина-340 кв.м.,два етажа,масивна,1983 год.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 186200

21 76 29.11.1996 г. 76 с.Душево 2 І 0 4800
дворно място-4800 кв.м.
здравен дом-230 кв.м.,два етажа,масивна,1948 год.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

22 77 29.11.1996 г. 77 с.Бериево 39 VІ 445 0

ЗДРАВНА СЛУЖБА
дворно място
Здравна служба -120 кв.м.,двуетажнта,масивна,стр.1948 год.
Пристройка-14 кв.м. ,двуетажна ,масивна

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

23 81 29.11.1996 г. 81 с.Карамичевци 0 60
кметство
дворно място-60 кв.м.
сграда на кметството-60 кв.м.,двуетажна,масивна,стр.1980 год.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

24 82 29.11.1996 г. 82 с.Кастел 0 1000
кметство
дворно място-1000 кв.м.
административна сграда -100 кв.м.,един етаж,масивна,строена 1926 год.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

11680
НОВ АОС 
5810/17.06.2015 г

25 86 29.11.1996 г. 86 с.Богатово 28 IX 166 400
Здравна служба от 58 кв.м.,един етаж,масивен ,стр.1985 год.Дворно място с площ 
400кв.м., представляващо УПИ ІХ-166 кв.28 по плана на селото, на стойност 480лв.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

26 88 29.11.1996 г. 88 с.Петко Славейков 16 І 0 0
Дворна място от 4200 кв.м.
Здравен дом от 370 кв.м.,двуетажна,масивна,строена 1979 год.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

27 90 29.11.1996 г. 90 с.Петко Славейков 24 ІІІ 0 4000
Дворно място-4000 кв.м.
детска градина-340 кв.м.,двуетажна,масивна,строена 1986 год.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

28 169 21.10.1997 г. 169 с.Градница 5 V 0 5040
Дворно място от 5040 кв.м.
Детска градина -560 кв.м.,двуетажна ,масивна ,стр.1980 год. ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

29 175 21.10.1997 г. 175 с.Столът 9 XII 0 3300

дом за социални грижи
дворно място - 3300 кв.м.
дом социални грижи-301 кв.м. ,двуетажен,масивен,1949 г.
пристройка-80 кв.м.,двуетажна,масивна,строена 1994 год.
гараж-28 кв.м.,един етаж,масивнта,строена 1966 г.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

70480

30 176 21.10.1997 г. 176 с.Добромирка 0 6000 гробищен парк - 6000 кв.м. ГРОБИЩЕН ПАРК 600
НОВ АОС 
3374/25.11.2005 г

№ и дата на 

съставяне на акта за 

общинска 

собственост

Местонахождение: населено място, улица, номер на улица, номер на блок/вход, жилищен комплекс, квартал, УПИ, поземлен имот №, площ, местност Описание и вид на имота

Актове, по силата на които имотът/част от имота е 

престанал да бъде общинска собственост            

Заповед за отписване на акта за общинска 

собственост, № и дата на съставяне на акт за 

поправка на акта за общинска собственост, № и 

дата на съставяне на нов акт за общинска 

собственост

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ



31 177 21.10.1997 г. 177 с.Батошево 0 26251

дом за социални грижи-целия-дв.място 26251 кв.м.
административна сграда-115 кв.м.,два етажа,масивна,1925 год.
жилищен блок 1- 280 кв.м.,два етажа,масивен,1925 г.
жилищен блок 2- 265 кв.м.,два етажа,масивен,1925 г.
кухня столова -270 кв.м.,един етаж,масивна,1925 г.
работилница-жилище-340 кв.м.,масивна,два етажа,1976 г.
свинарник-200 кв.м.,един етаж,масивен,1976 г.
навес-120 кв.м.,един етаж,масивен,1975 г.
барака всекидневна-100 кв.м.един етаж,дървена,1985 год.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

189160

32 179 21.10.1997 г. 179 с.Петко Славейков 24 ІІ 194 5400
Дворно място-5400 кв.м.
училищна сграда-1118 кв.м.,два етажа,масивна,1961 г.

УЧИЛИЩНА СГРАДА

33 180 21.10.1997 г. 180 с.Петко Славейков 188 120.84 Ливадито Язовир от 120.84 дка ЯЗОВИР

34 181 22.10.1997 г. 181 с.Табашко 13 40 0
дворно място парцел пл.№ 40,кв.13
административна сграда на кметството със застроена
площ 180 кв.м.,двуетажна,масивна,строена 1981 год.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

35 182 22.10.1997 г. 182 с.Сенник 47 ІV 467 0
Дворно място -910 кв.м.
Здравен дом -150 кв.м.,едноетажен,масивен,строен 1981 год.
Гараж- 30 кв.м. едноетажен,масивен,строен 1981 год.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

36 183 22.10.1997 г. 183 с.Шумата 0 51.294
Широка 
поляна

язовир № 1 с площ на парцела 51294 кв.м. ЯЗОВИР

37 184 22.10.1997 г. 184 с.Шумата 0 38428
Широка 
поляна

Язовир № 2с площ на парц;ела 38428 кв.м. ЯЗОВИР

38 192 22.10.1997 г. 192 с.Млечево 7 9 3500

административна сграда
читалище-345 кв.м.,двуетажна,масивна,1952 год.
административна сграда-160 кв.м.,триетажна,масивна
дворно място -3500 кв.м.
Административна двуетажна сграда със ЗП 240 кв. м. - втория етаж

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

13000

39 194 12.11.1997 г. 194 с.Сенник 285 2.711 Дряндере язовир от 2.711 дка,имот № 285 ЯЗОВИР

40 195 12.11.1997 г. 195 с.Сенник 280 2.695 Дряндере язовир от 2.695 дка,имот № 280 ЯЗОВИР

41 196 12.11.1997 г. 196 с.Сенник 632 181.205 Под вланца Язовир от 181.205 дка,имот № 632 ЯЗОВИР 165340000
ПОПРАВЕН С АОС 
6009/28.08.2015 г

42 197 12.11.1997 г. 197 с.Сенник 282 3.027 Дряндере язовир от 3.027 дка,имот № 282 ЯЗОВИР

43 198 12.11.1997 г. 198 с.Сенник 729 3.071 Кантарско  язовир от 3.071х дка,имот № 729 ЯЗОВИР

44 201 12.11.1997 г. 201 с.Кръвеник 5 ІІ 186 0
Дворно място от 1215 кв.м. с изградена в него полумасивна двуетажна сграда -
ЗДРАВНА СЛУЖБА със ЗП 106 кв.м.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

45 204 12.11.1997 г. 204 с.Сенник 12 ІХ 36 650

КЪЩА-МУЗЕЙ "ДАН КОЛОВ"
     Дворно място от 650кв.м.,масивна двуетажна жилищна сграда със ЗП 
113кв.м.,масивна едноетажна лятна кухня със ЗП 32кв.м.,паянтова едноетажна 
стопанска постройка със ЗП
72кв.м.,паянтова двуетажна стопанска постройка със ЗП 73кв.м.,паянтова едноетажна 
стопанска постройка със ЗП 51кв.м.
     Целият имот

МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

46 205 12.11.1997 г. 205 с.Градница 28 ХV 0 0
Втори етаж от масивна двуетажна сграда с площ 200кв.м.

     Целият втори етаж

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

47 329 17.11.1997 г. 329 с.Хирево 051 6.495 Мочурището Язовир от 6.495 дка, имот с номер 000051 ЯЗОВИР

48 330 17.11.1997 г. 330 с.Хирево 129 45.636 Селище Язовир от 45.636 дка. имот с № 000129 в землището на с.Хирево ЯЗОВИР 45636
НОВ АОС 
3589/18.07.2011 г

49 331 17.11.1997 г. 331 с.Хирево 182 15.965 Язовир от 15.965 дка ,имот № 000182 ЯЗОВИР 15965
НОВ АОС 
3590/18.07.2011 г

50 359 17.11.1997 г. 359 гр.Севлиево пл.Свобода 1 80 ІІ 0 1450
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНАТА
Административна сграда -   1450 кв.м.,на три етажа,масивна,строена 1981 год.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

51 369 25.3.1998 г. 369 с.Търхово 28 ІІ 218 998
Дворно място от 998 кв.м., съставляващо парцел ІІ, кв.28 с построена в него масивна 
двуетажна сграда - КМЕТСТВО със застроена площ 115 кв.м.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

52 370 25.3.1998 г. 370 гр.Севлиево 79 I   0 64100

Физкултурен комплекс - дворно място от 64 100 кв.м., ведно с масивна едноетажна 
сграда - спортна зала със ЗП 590 кв.м., масивна едноетажна сграда - съблекални със 
ЗП 138 кв.м., масивна едноетажна сграда - склад и гараж със ЗП 115 кв.м., санитарен 
възел - 36 кв.м.

спортен обект
НОВ АОС 
4532/25.03.2013 г

53 374 14.5.1998 г. 374 гр.Севлиево Ст.Пешев 2 77 I 0 2240
СПОРТНА ЗАЛА "ДАН КОЛОВ"
Масивна,с различна етажност сграда със ЗП 2240 кв.м.

спортен обект

54 399 1.7.1998 г. 399 с.Кръвеник 7 ХІІІ 0 1290
Дворно място от 1290 кв.м., съставляващо парцел ХІІІ, кв.7 по плана селото, с 
незавършена сграда със ЗП 156 кв.м.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

55 401 16.11.1998 г. 401 с.Кормянско 50 V 0 0
Дворно място от 306 кв.м.
Двуетажна масивна сграда от 118 кв.м. застроена площ,строена 1983 год.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

56 403 14.12.1998 г. 403 с.Агатово 365 5599 Микроязовира язовир от 5.599 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 
6412/29.10.2015 г

57 404 14.12.1998 г. 404 с.Агатово 358 87971
Димчовата 
вода

язовир от 87.971 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 
3625/29.08.2011 г

58 405 14.12.1998 г. 405 с.Столът 190 7804 Кованлъка язовир с площ 7.804 дка ЯЗОВИР

59 406 14.12.1998 г. 406 с.Столът 262 9569 Неновци язовир с площ от 9.569 дка ЯЗОВИР

60 407 14.12.1998 г. 407 с.Душево 004 15487 Бозърна язовир от 15.487 дка ЯЗОВИР

61 408 14.12.1998 г. 408 с.Душево 049 82647 Бяло поле язовир от 82.647 дка, имот № 000049 ЯЗОВИР
НОВ АОС 
3597/18.07.2011 г

62 410 16.12.1998 г. 410 с.Градница 007 79921 Гюр чешма язовир от 79.921 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 
3482/24.10.2007 г

63 411 16.12.1998 г. 411 с.Батошево 066 16182 Микроязовира язовир от 16.182 дка ЯЗОВИР

Прехвърлен на СН "Кастело" 
с.Батошево
Заповед за деактуване зап. 
№ 817/16.08.2006 

64 413 16.12.1998 г. 413 с.Горна Росица 034 34935 Баадалата язовир от 34.935 дка ЯЗОВИР

65 415 16.12.1998 г. 415 с.Добромирка 157 117.254 Балъклъ бунар язовир от 117.254 дка ЯЗОВИР да

66 416 16.12.1998 г. 416 с.Добромирка 187 111.001
Студен 
кладенец

язовир от 111.001 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 
7140/05.02.2020 г.

67 417 16.12.1998 г. 417 с.Ловнидол 374 22808 Рибарника язовир от 22.808 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 
3591/18.07.2011 г

68 419 16.12.1998 г. 419 с.Търхово 202 93179 Стоева курия язовир от 93.179 дка ЯЗОВИР

69 420 17.12.1998 г. 420 с.Душево 056 17088 Чиповското язовир от 17.088 дка ЯЗОВИР

Със заповед № 
577/21.06.2004г. имота е 
деактуван и предаден на 
Сдружение за напояване 
“Нивища” с.Душево

70 421 17.12.1998 г. 421 с.Кръвеник 001 975 6309 Микроязовира Язовир от 6.309 дка имот №001975 ЯЗОВИР

71 423 18.12.1998 г. 423 с.Ловнидол 370 5856 Рибарника Язовир от 5.856 дка ЯЗОВИР

72 425 18.12.1998 г. 425 с.Градница 119 14935 Киселица Язовир от 14.935 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 
3595/18.07.2011 г

73 426 18.12.1998 г. 426 с.Градница 122 4889 Вехти лозя Язовир от 4.889 дка ЯЗОВИР

74 427 18.12.1998 г. 427 с.Бериево 152 6111 Язовир от 6.111 дка ЯЗОВИР

75 429 18.12.1998 г. 429 с.Бериево 014 24241 Язовир от 24.241 дка ЯЗОВИР

76 430 18.12.1998 г. 430 с.Идилево 101 62329 Адъб язовир от 62.329 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 
3800/20.12.2011 г

77 435 18.12.1998 г. 435 с.Дамяново 436 6996 Язовира Язовир от 6.996 дка ЯЗОВИР

78 436 18.12.1998 г. 436 с.Дамяново 450 7497 Язовир от 7.497 дка ЯЗОВИР

79 437 18.12.1998 г. 437 с.Дамяново 453 13053 Язовир от 13.053 дка ЯЗОВИР

80 438 18.12.1998 г. 438 с.Дамяново 369 6653 Язовир от 6.653 дка ЯЗОВИР



81 439 18.12.1998 г. 439 с.Дамяново 205 13848 Язовир от 13.848 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 
6724/24.11.2016 г

82 440 18.12.1998 г. 440 с.Дамяново 367 5018 Язовир от 5.018 дка ЯЗОВИР

83 452 9.6.1999 г. 452 с.Шумата 0 8460 Язовир от 8.460 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 
3594/18.07.2011 г

84 453 9.6.1999 г. 453 с.Шумата 059 30964 Язовир от 30.964 дка, имот № 000059 ЯЗОВИР

85 454 9.6.1999 г. 454 с.Шумата 030 21719 Язовир от 21.719 дка, имот № 000030 ЯЗОВИР

86 455 9.6.1999 г. 455 с.Шумата 025 16895 Язовир 16.895 дка, имот № 000025 ЯЗОВИР

87 456 9.6.1999 г. 456 с.Шумата 046 1677 Язовир от 1.677 дка, имот № 000046 ЯЗОВИР

88 457 9.6.1999 г. 457 с.Шумата 0 1303 Язовир от 1.303 дка ЯЗОВИР

89 458 9.6.1999 г. 458 с.Шумата 044 2776 Язовир от 2.776 дка, имот № 000044 ЯЗОВИР

90 459 9.6.1999 г. 459 с.Шумата 038 5605 Язовир от 5.605 дка, имот № 000038 ЯЗОВИР

91 465 21.7.1999 г. 465 с.Ловнидол 344 38685 Водоем /язовир/ от 38.685 дка, имот № 000344 ЯЗОВИР
НОВ АОС 
3592/18.07.2011 г

92 466 21.7.1999 г. 466 с.Горна Росица 151 9087 Микроязовир имот № 000151 от 9.087 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 3593/ 
18.07.2011 г.

93 470 20.9.1999 г. 470 с.Петко Славейков 188 101.79 Абраша Язовир "Под куза" от 101.79 дка, м."Абраша", имот пл.№ 188 ЯЗОВИР

94 471 11.10.1999 г. 471 с.Сенник 45 IV 0 2200

Дворно място от 2200 кв.м. с построени в него:
Масивна двуетажна сграда със ЗП 725 кв.м.-кметство-публична общинска собственост
Масивна триетажна сграда с киносалон със ЗП 280 кв.м.
Масивна сграда на три етажа със ЗП 180 кв.м.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

95 480 10.2.2000 г. 480 гр.Севлиево 410 109743 Балък ямасъ
Сметище-имот пл.№ 410 съгласно скица № 2116/12.06.2000г. на ПК Севлиево с площ 
от 109.743дка

СМЕТИЩЕ
НОВ АОС 
4301/05.09.2012 г

96 481 10.2.2000 г. 481 с.Петко Славейков 188 74823 Абраша
Язовир от 74.823 дка площ в м."Абраша" - имот пл.№ 188, съгласно скица № 43 от 
02.02.2000г. на ПК Севлиево

ЯЗОВИР
НОВ АОС 3596/ 
18.07.2011 г.

97 485 5.4.2000 г. 485 с.Горна Росица 38 IV 0 0

Административна сграда-кметство
Масивна триетажна сграда със застроена площ 231 кв.м. 
   С решение № 129/02.05.2000г. на ОбС-Севлиево първият /партерен/ етаж е обявен 
за частна общинска собственост.
     Дворно място от 3 360кв.м., съставляващо парцел ІV кв.38.
     Културен дом-масивна двуетажна сграда със застроена площ 511кв.м., стр.1964г.
     Масивна едноетажна сграда-котелно с площ 40кв.м.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

98 495 28.7.2000 г. 495 с.Крушево 43 I 0 8600

Дворно място от 8600 кв.м. съставляващо парц.І,кв.43 по плана на селото,с 
построените в него масивна двуетажна училищна сграда със ЗП 300 кв.м.,масивна 
двуетажна сграда-здравен дом със ЗП 250 кв.м. и масивна двуетажна сграда-читалище-
частна общинска собственост-със застроена площ 650кв.м.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

Читалище-право на 
ползване на читалище 
"Цв.Иванов" със заповед № 
1179/18.11.2004г.

99 496 28.7.2000 г. 496 гр.Севлиево 112 58510 Функата

ГРОБИЩЕН ПАРК - дворно място от 58 510 кв.м., съставляващо имот № 000112 по 
плана за земеразделяне на гр.Севлиево, м.Функата, с построени в него масивна 
едноетажна сграда-дом на покойника с площ 278 кв.м., масивна едноетажна сграда-
магазин с площ 60 кв.м., масивна едноетажна сграда-тоалетна с площ 30 кв.м.

ГРОБИЩЕН ПАРК
НОВ АОС 6845/ 
11.04.2017 г

100 497 28.7.2000 г. 497 гр.Севлиево 122 ІV 0 28000
СТАР ГРОБИЩЕН ПАРК - дворно място от 28 000 кв.м., съставляващо парцел ІV, 
кв.122 по плана на града с построена в него масивна едноетажна сграда-работилница 
за паметници с площ 84 кв.м.

ГРОБИЩЕН ПАРК

101 498 7.8.2000 г. 498 гр.Севлиево Сава Тошев 11 29 I 831 2231

ОДЗ "Щастливо детство"-дворно място от 2231кв.м.,съставляващо имот пл.№ 831,  
включен в отреждането на парцел І кв.29 по плана на града, с построена в него 
масивна       
двуетажна сграда-детска градина със ЗП 491кв.м. и масивна едноетажна жилищна 
сграда
с площ 40кв.м.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
НОВ АОС 
5849/15.07.2015 г

102 499 7.8.2000 г. 499 гр.Севлиево
СВ.св.Кирил и 
Методи

33 24 IV 0 1866

ОДЗ "СЛЪНЦЕ" - дворно място от 1866 кв.м., съставляващо парцел ІV, кв.24 по плана 
града, с построени в него масивна триетажна сграда-детска градина със ЗП 333 кв.м., 
масивна едноетажна сграда-парова централа с площ 60 кв.м. и масивна едноетажна 
сграда-кухня с площ 124 кв.м.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
НОВ АОС 
6552/18.02.2016 г

103 506 2.11.2000 г. 506 гр.Севлиево Васил Левски 16 53 IX      553 0
Масивна едноетажна сграда-столова със ЗП 280 кв.м.
Масивна двуетажна училищна сграда със ЗП 509 кв.м.
Поземлен имот № 553 кв.53 с площ 3715 кв.м.

УЧИЛИЩНА СГРАДА
НОВ АОС 
3441/12.09.2007 г

104 538 27.11.2000 г. 538 с.Кръвеник 003 72.713 Лъката
Земя - санитарно охранителна зона от 72.713 дка, пазачница - 70 кв.м., утайтел - 150 
кв.м., бент - 40 кв.м., с балансова стойност 17 486.68 лв.

търговско дружество

105 539 27.11.2000 г. 539 с.Стоките 000 877 122.599
Земя - Санитарно охранителна зона от 122.599 дка.Пазачница, утаител водохващане, 
с балансова стойност 555.31 лв.

търговско дружество

106 645 11.6.2001 г. 645 с.Ловнидол 33 XIII  167 1245
Дворно място от 1245 кв.м. представляващо парц.ХІІІ-167 кв.33 по плана на 
с.Ловнидол,заедно с построената в него масивна двуетажна сграда със ЗП 220 кв.м.-
здравна служба

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

НОВ АОС 
3393/25.01.2006 г

107 646 11.6.2001 г. 646 с.Малки Вършец 49 І 440 5672
Дворно място от 5672 кв.м.представляващо парц.І-440,кв.49 по плана на 
с.М.Вършец,заедно с построената в нега масивна двуетажна сграда -здравна служба с 
ЗП 179 кв.м.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

108 659 5.7.2001 г. 659 с.Кръвеник 6 I 130 5456

Урегулиран поземлен имот /парцел/  І  -  130  кв.6
по ЗРП на селото с площ 5456 кв.м. с построени  в него
масивна двуетажна училищна сграда със ЗП  300 кв.м.,
масивна едноетажна сграда с площ 200 кв.м.,масивна
едноетажна сграда-читалище с площ 292 кв.м.,паянтова
едноетажна сграда -музей с площ 56 кв.м.

МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

Продажба зап. № 
251/20.09.2007 на осн.  на 
"Медицински център Апекс" 
ООД

109 661 16.7.2001 г. 661 с.Дебелцово 9 І 172 2820
  Дворно място от 2820 кв.м. с построената в него сграда - едноетажна
  полумасивна стр.  1930 г. със  ЗП  от  438  кв.м.

УЧИЛИЩНА СГРАДА
Заповед за деактуване зап. 
№ 258/13.08.2001 

110 662 17.7.2001 г. 662 с.Душево 0 1500
  Дворно място от 1500 кв.м. с построената в него сграда:
едноетажна паянтова стр. 1913 год., със  ЗП  от  130  кв.м.

ДВОРНО М.НА 
СГРАДА ИЗВЪН 
СТР.ГР.Н.М

Заповед за деактуване зап. 
№ 257/13.08.2001 

111 663 18.7.2001 г. 663 гр.Севлиево Ненко Илиев 1 25 II 0 5840

Урегулиран поземлен имот /парцел / ІІ  кв.25
  по плана на града от 5840 кв.м. с построени  в
  него масивна двуетажна сграда със ЗП 487 кв.м.
/ ОДЗ "Слънце" /,   масивна едноетажна сграда /кухня/
с площ 197кв.м.,масивнаедноетажна сграда/пералня и котелно/
с площ  162 кв.м., масивен гараж с площ  18  кв.м.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
НОВ АОС 
5848/15.07.2015 г

112 664 18.7.2001 г. 664 гр.Севлиево Ст.Бъчваров 4 25 III 0 5218

Урегулиран поземлен имот  /парцел/ ІІІ кв.25
по плана на града от 5218 кв.м. с построена в него
масивна двуетажна сграда със ЗП 400 кв.м.
   /  ОДЗ  "Слънце "  /

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
 НОВ АОС 
5846/15.07.2015 г

113 665 18.7.2001 г. 665 гр.Севлиево
СВ.св.Кирил и 
Методи

22 I 0 4400
Урегулиран поземлен имот /парцел /  І кв.22 по плана на града от 4400 кв.м. 
  с построена в него масивна двуетажна сграда със ЗП  508  кв.м.
   /  ОДЗ   " Слънце  "  /

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
НОВ АОС 5847/ 
15.07.2015 г

114 666 20.7.2001 г. 666 гр.Севлиево
ЖК "Д-р 
Ат.Москов"

3
"Д-р 
Ат.Москов"

9 III    0 5365

Урегулиран поземлен имот /парцел / ІІІ  кв.9 по плана
на града от 5365 кв.м. с построена в него  масивна  
двуетажна сграда със ЗП  1164 кв.м.
  /   ОДЗ  " Щастливо  детство"  /

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
НОВ АОС 
3848/30.01.2012 г

115 667 23.7.2001 г. 667 гр.Севлиево Мара Гидик 86 3005 1990
  Дворно място от 1990 кв.м.,представляващо имот пл.№ 3005,включен в отреждането 
на парцел ХІ кв.86 по плана на града,с построена в него  масивна  едноетажна
сграда с площ от 445 кв.м. /Второ основно училище"Стефан  Пешев"  /

УЧИЛИЩНА СГРАДА

116 668 23.7.2001 г. 668 гр.Севлиево Стара планина 92 110 II    0 10365

Урегулиран поземлен имот /парцел/  ІІ
кв.110 по плана на града от  10365 кв.м. с
построена в него масивна  двуетажна сграда
със ЗП  1275 кв.м.  / ОДЗ"Росица" /

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
НОВ АОС 
3127/07.07.2004 г

117 682 8.8.2001 г. 682 гр.Севлиево
СВ.св.Кирил и 
Методи

6 39 I  1723 3132

Поземлен имот І - 1723 от 3132 кв.м.,урегулиран
от 3000 кв.м.,кв.39 по ЗРП на града,с построени в
него масивна двуетажна училищна сграда със ЗП 530 кв.м.,
масивна едноетажна сграда /физкултурен салон/ с площ
160 кв.м.,масивна едноет.сграда/кухня и столова/с площ 136 кв.м.

УЧИЛИЩНА СГРАДА
НОВ АОС 
6548/16.02.2016 г



118 684 8.8.2001 г. 684 гр.Севлиево М.Палаузов 1 84 XIX 0 2590
Урегулиран поземлен имот ХІХ кв.84 от 2590 кв.м. с построени в него масивна дву-
етажна сграда /ЦДГ"Първи юни"/ със  ЗП 400 кв.м. и масивна  едноетажна сграда
/кухня /  с  площ  170  кв.м.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
НОВ АОС 
5850/15.07.2015 г

119 691 8.8.2001 г. 691 гр.Севлиево Ат.Влаев 18 103 X 0 3790
Урегулиран поземлен имот Х кв.103 по ЗРП на града
  от 3790 кв.м. с построена масивна двуетажна сграда
/ ЦДГ "Пролет" /  със  ЗП  902  кв.м.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
НОВ АОС 
5851/15.07.2015 г

120 787 27.11.2001 г. 787 гр.Севлиево Канлъ дере 14 76 VII 1378 0
У.п.и- VІІ-1378,кв.76 по плана на гр.Севлиево с площ 7900 кв.м. с построената в него 
триетажна масивна сграда /ОУ"Хр.Ботев"/ със ЗП 1467 кв.м.

УЧИЛИЩНА СГРАДА
НОВ АОС 
6547/16.02.2016 г

121 788 27.11.2001 г. 788 гр.Севлиево Гочо Москов 5 76 VIII 1379 4344
Урегулиран поземлен имот VІІІ - 1379 кв.76 по ЗРП на града от 4344 кв.м.
 с построена в него масивна двуетажна сграда/ОДЗ"Снежанка"/ със ЗП 421 кв.м.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
НОВ АОС 
5844/15.07.2015 г

122 789 27.11.2001 г. 789 гр.Севлиево Батенберг 76 0 0 Масивна сграда - часовникова кула със застроена площ 20 кв.м.
МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

123 838 13.12.2001 г. 838 гр.Севлиево П.Р.Славейков 47 І 0 630

АВК"ДАНДОЛОВИ КЪЩИ" - поземлени имоти №№ 1762,1764 и 1765,включен в УПИ І 
кв.47 по ЗРП на града с обща площ  630 кв.м. с построени в тях двуетажна паянтова
сграда от 424 куб.м, двуетажна паянтова сграда от  398 куб.м.,двуетажна паянтова 
сграда 
от 516,6 куб.м.   и  двуетажна паянтова сграда от  608,7 куб.м.  

МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

124 839 13.12.2001 г. 839 гр.Севлиево Скобелев 10 44 ХХVІІІ 1707 261   Масивна двуетажна сграда - градски исторически музей със ЗП  261 кв.м.
МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

125 840 13.12.2001 г. 840 гр.Севлиево Гладстон 22 19 VIII 1064 20634

П.И.№1064 от 20634 кв.м. за който е отреден у.п.и-VІІІ кв.19 по ЗРПс площ 18824 кв.м. 
с построени в него масивна двуетажна сграда със ЗП 1293 кв.м.Масивна триетажна 
сграда със ЗП-1236 кв.м. и масивна двуетажна сграда-/физкултурен салон и 
басеин/със ЗП 374 кв.м.
/СОУ В.Левски/

УЧИЛИЩНА СГРАДА
НОВ АОС 
6549/17.02.2016 г

126 873 19.12.2001 г. 873 с.Шумата 43 I 0 17780

Дворно място от 17780 кв.м.,включено в отреждането на УПИ І кв.43 по ЗРП на селото 
с 
построени в него масивна едноетажна сграда-кметство с площ 500 кв.м.,масивна 
двуетажна
сграда - училище  със застроена площ 950 кв.м. с двуетажна масивна  пристройка със  
ЗП
280 кв.м.,масивна едноетажна сграда -кухня   и столова със ЗП 180 кв.м.,масивна 
едноетажна сграда - пералня със ЗП 90 кв.м.,
масивна едноетажна сграда - детска градина  със ЗП  330 кв.м.  / бивша / .

УЧИЛИЩНА СГРАДА

127 874 19.12.2001 г. 874 гр.Севлиево Росица 16 91 I 0 8818

У.П.И.І кв.91 по ЗРП на града с площ 8818 кв.м. с построени в него триетажна масивна 
сграда със ЗП 1020 кв.м., масивна едноетажна сграда /физкултурен салон/ с площ 230 
кв.м., масивна двуетажна сграда със ЗП 95 кв.м.
/ ІІро основно училище "Ст.Пешев"/

УЧИЛИЩНА СГРАДА
НОВ АОС 
6550/17.02.2016 г

128 939 28.2.2002 г. 939 с.Крамолин 22 II 187 2920
Урегулиран поземлен имот ІІ-187 кв.22 с площ 2 920кв.м. по действащия ЗРП на селото 
на стойност 4 400лв. с построената в него масивна двуетажна сграда-здравен дом със 
ЗП 288кв.м. на стойност 10 400лв.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

14800

129 940 28.2.2002 г. 940 с.Крамолин 37 І 0 12865

Урегулиран поземлен имот/парцел/ І,кв.37 с площ 12 865 кв.м. по действащия ЗРП  на
селото, на стойност 19 300 лв.,с построената в него масивна триетажна  училищна 
сграда
със ЗП 745 кв.м. на стойност  40 000 лв.

УЧИЛИЩНА СГРАДА

130 943 1.3.2002 г. 943 с.Градница 21 І 0 6730

Урегулиран поземлен имот/парцел/ І - обществено обслужване,кв. 21а по действащия 
ЗРП
на селото с площ 6730  кв.м. на стойност 13500 лв.,с построените в него масивна 
двуетажна
училищна сграда с ъс ЗП 680 кв.м. и масивна пристройка - класни стаи,столова  и 
кухня със
ЗП 240 кв.м. на стойност 34 100 лв.,масивна едноетажна сграда- котелно помещение 
със ЗП 100 кв.м. на стойност 1800 лв. и външна тоалетна 

УЧИЛИЩНА СГРАДА

131 1004 3.6.2002 г. 1004 с.Крушево 216 10.086 Дълбоки
Земя- санитарно охранителна зона от 10 086 дка, с помпена зала - 45 м2 и
каптаж 2.0 / 2.0 м с балансова стойност 1 102 .14 лв.

търговско дружество

132 1011 6.6.2002 г. 1011 с.Крушево 215 0.9 Дълбоки
Земя- санитарно охранителна зона
0.900 дка, каптаж с размер 2.0/2.0 м
и балансова стойност 261.67 лв.

търговско дружество

133 1020 6.6.2002 г. 1020 с.Добромирка 342 0.949
 Земя - санитарно охранителна зона 0.949 дка,
 каптаж с размер 2.0 / 2.0 м. с балансова
 стойност  184.62 лв.

търговско дружество

134 1023 6.6.2002 г. 1023 с.Добромирка 344 0.258

Земя - санитарно охранителна зона 0.258 дка
  каптаж с разме  2.0 / 2.0 м. и  балансова
  стойност  164.90 лв.

търговско дружество

135 1074 12.6.2002 г. 1074 с.Агатово 378 0.462
   Земя - санитарно охранителна зона от 0.462 дка, каптаж 2.0/2.0 м, с балансова 
стойност 90.87 лв.

търговско дружество

136 1141 28.6.2002 г. 1141 с.Агатово 028 1.373 Рошито
Земя - санитарно охранителна зона от 1.373 дка, 2бр. каптажи,с размер 2.о/2.о м и 
балансова стойност       лв.

търговско дружество

137 1187 26.7.2002 г. 1187 с.Буря 254 6.48   Водоем от 6.480 дка,на стойност 1100 лв. ЯЗОВИР

138 1189 1.8.2002 г. 1189 с.Кормянско 075 10.448 Язовир от 10,448 дка ЯЗОВИР
НОВ АОС 
6897/07.11.2017 г

139 1284 24.3.2003 г. 1284 с.Буря 21 I кметството 1500

Урегулиран поземлен имот І,кв.21 по плана на селото с площ 1500 кв.м. на стойност 
2250 лв. заедно с построената в него масивна двуетажна сграда с площ на първия 
етаж 391 кв.м.,площ на зтория етаж 163 кв.м. и сутерен с площ 247 кв.м. на стойност 
36650 лв. стр.1989 год.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

140 1288 14.4.2003 г. 1288 с.Агатово 43 І 427 0
Масивна двуетажна сграда със ЗП 412 кв.м. на стойност 50470 лв./здравна 
служба/,стр.1995 год.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

141 1391 16.5.2003 г. 1391 с.Шумата 13 X 61 0
У.П.И. Х-61 кв.13 по плана на селото с площ от 1075 кв.м.на стойност 970 лв.,заедно с 
построената в него масивна едноетажна сграда/здравна служба/ с площ 104 кв.м.на 
стойност 2000лв.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

142 1564 29.5.2003 г. 1564 с.Хирево 19 Х 184 364
Урегулиран поземлен имот Х-184,кв.19 по плана на селото с площ 364 кв.м. на 
стойност 440 лв.,заедно с построената в него масивна двуетажна сграда /здравна 
служба/със ЗП 100 кв.м. на стойност 8250 лв.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

143 1565 29.5.2003 г. 1565 с.Валевци 2 II 42 672
Урегулиран поземлен имот ІІ-42,кв.2 по плана на с.Валевци с площ 672 кв.м. на 
стойност 970 лв.,заедно с построената в него масивна двуетажна сграда/здравна 
служба и кметсдтво/ със ЗП 90 кв.м. на стойност 7560 лв.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

8530
Събаряне зап. № 
1393/08.12.2009 г

НОВ АОС № 
6597/03.08.2016 г

144 1945 14.7.2003 г. 1945 с.Кормянско 39 I   0 1566

Урегулиран поземлен имот І,кв.36 по плана на с.Кормянско с площ 1566 кв.м. на 
стойност 2349 лв.заедно с целия сутеренен етаж със ЗП 307.65 кв.м. и част от втори 
етаж със ЗП 210 кв.м. и 75.3% ид.части от общите части на сградата на стойност 10500 
лв./кметство/

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

12849

Отписване имот/част от 
него/ от акт. книги зап. № 
1132/08.10.2015 

НОВ АОС 
3566/13.12.2010 г  
ПОПРАВКА

145 2017 18.7.2003 г. 2017 гр.Севлиево Табашка 32 709 1045
Поземлен имот № 709 кв.32 по плана на гр.Севлиево с площ 1045 кв.м. на стойност 
4180 лв. с построената в него триетажна паянтова сграда-табахна от 117 кв.м. 
застроена площ на стойност 3000 лв.

МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

146 2141 28.7.2003 г. 2141 с.Буря 253 27.362 Водоем от 27.362 дка на стойност 4651 лв. ЯЗОВИР 4651
НОВ АОС 
6904/14.12.2017 г ЗА 
ПОПРАВКА

147 2142 28.7.2003 г. 2142 с.Буря 249 162.652 Сатма Бунар Язовир "Кална курия" от 299.861 дка на стойност 51000лв. ЯЗОВИР

148 2143 28.7.2003 г. 2143 с.Буря 258 1.856 Сатма Бунар
Имот извън регулация от 1856 кв.м. на стойност 2784 лв. с построените в него стадион 
от 570 кв.м. и двуетажна масивна сграда-съблекалня със ЗП 112 кв.м.м на стойност 
2240 лв.

спортен обект

149 2419 3.11.2003 г. 2419 гр.Севлиево 53 ІХ 0 18070

Урегулиран поземлен имот ІХ,кв.53 по плана на гр.Севлиево с площ 18070 кв.м. на 
стойност 108420 лв.,заедно с пострлоената в него масивна двуетажна сграда-дом на 
културата със ЗП 3060 кв.м. на стойност 510200 лв. и водна каскада на стойност 29040 
лв.

КУЛТУРЕН ДОМ ИЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ

150 3055 22.12.2003 г. 3055 с.Бериево 58 ІІ 272 11400
Гробищен парк представляващ у.п.и-ІІ-272,кв.58 по плана на с.Бериево от 11400 кв.м. 
на стойност 13680 лв.

ГРОБИЩЕН ПАРК



151 3103 22.1.2004 г. 3103 с.Стоките 15 VІІ 184 0
Поземлен имот VІІ-184 кв.15 по плана на селото с площ 1 540 кв.м. на стойност 3850 
лв.,заедно с построената в него масивна триетажна сграда/дом за стари хори  и 
здравна служба/ със ЗП 308 кв.м. на стойност 34 650 лв.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

152 3112 29.3.2004 г. 3112 с.Градница 13 XVI 0 218
Първи,втори и трети етаж от  четириетажна административна сграда/кметство/ със ЗП 
218 кв.м. ,масивна,строена 1981 год.,без аседателната зала на третия етаж с площ 40 
кв.м. на стойност 38200 лв.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

153 3117 19.4.2004 г. 3117 с.Стоките 20 329 3015
Гробищен парк,представляващ п.и- 329 кв.20 по плана на с.Стоките от 3015 кв.м. на 
стойност 6030 лв. с построената в него полумасивна сграда с площ 72 кв.м. на 
стойност 1600 лв.

ГРОБИЩЕН ПАРК
НОВ АОС 
3385/15.12.2005 г

154 3127 7.7.2004 г. 3127 гр.Севлиево Стара планина 92 136 I 2529 11205
Урегулиран поземлен имот І-2529,2530 кв.136 по плана на града с площ 11 205кв.м.  с 
построена в него масивна двуетажна сграда със ЗП 1275кв.м.  /ОДЗ Пролет 2"/

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
НОВИ 
5845,5857,5858,5859 от 
28.07.2015 г

155 3163 1.10.2004 г. 3163 с.Идилево 5 ІХ 0 6340
    ГРОБИЩЕН ПАРК- У.П.И ІХ,кв.5 по плана на с.Идилево,общ.Севлиево с площ 6340 
кв.м. на стойност 7608 лв. с построената в него  едноетажна сграда с площ 50 кв.м. на 
стойност 587 лв.

ГРОБИЩЕН ПАРК

156 3172 5.11.2004 г. 3172 гр.Севлиево 193 12819 Мармарча
Имот 000193  по КВС на гр.Севлиево в м."Мармарча"с площ 12819 кв.м. на стойност 
513 лв.заедно с построената в него едноетажна масивна сграда със ЗП 77.33 кв.м. на 
стойност 800 лв. 

ДВОРНО М.НА 
СГРАДА ИЗВЪН 
СТР.ГР.Н.М

157 3173 5.11.2004 г. 3173 гр.Севлиево Ст.Пешев 11 I 0 121215

У.П.И І-3621,кв.11по плана на гр.Севлиево с площ 121 215 кв.м. на стойност 484860 
лв.с построените в нето едноетажна масивна сграда /КПП/със ЗП 23.40 кв.м.на 
стойност  400 лв.;едноетажна полумасивна сграда/гл.ел.табло/ със ЗП 2 кв.м. на 
стойност 20 лв.;навес от метална конструкция със ЗП 36 кв.м. на стойност 200 
лв.;двуетажна масивна сграда/склад/ със ЗП 1403.04 кв.м. на стойност 88200 
лв.;едноетажна масивна сграда/склад/ със ЗП 1406.02 кв.м. на стойност 44100 
лв.;едноетажна масивна сграда/гараж/ със ЗП 3516.78 кв.м. на стойност 110000 
лв.;Едноетажна масивна сграда/ГЗС/ със ЗП 18.83 кв.м. на стойност 500 
лв.;едноетажна масивна тоалетна със ЗП 
2.72 кв.м. на стойност 60 лв.;едноетажна масивна сграда/склад/ със ЗП 325.67 кв.м. на 
стойност 10200 лв.;едноетажна масивна сграда/склад/ със ЗП 296.46 кв.м. на стойност 
9300 лв.;едноетажна масивна сграда/навес/ със ЗП 12 кв.м. на стойност 350 
лв.;едноетажна масивна сграда/гараж/ със ЗП 1484.30 кв.м. на стойност 46700 
лв.;едноетажна масивна сграда/гараж/ със ЗП 1467.66 кв.м. на стойност46500 
лв.;едноетажна масивна сграда/гараж/ със ЗП 1448.45 кв.м. 45600 лв.едноетажна 
масивна сграда/гараж/ със ЗП 1461.26 кв.м. на стойност 46500 лв.;едноетажна 
масивна сграда/гараж/ със ЗП 1474.20 кв.м. на стойност 46700 лв.;едноетажна 
масивна сграда/складове и навес за МПС/ със ЗП 1536.07 кв.м. на стойност 40000 
лв.;едноетажна масивна сграда/гараж/ със ЗП 1779.05 кв.м. на стойност 56000 
лв.;едноетажна масивна сграда/гараж незавършен/ със ЗП 1749.66 кв.м. 45000 
лв.;едноетажна масивна сграда/старо караулно/ със ЗП 83.16 кв.м. на стойност 2600 
лв.;едноетажна масивна сграда/гараж/ със ЗП 1832.16 кв.м. на стойност 57700 
лв.едноетажна масивна сграда/гараж незавършен/ със ЗП 1749.66 кв.м. на стойност 
45000 лв.;едноетажна масивна сграда/гараж/ със ЗП 1174.38 кв.м. на стойност 37000 
лв.едноетажна масивна сграда-АЗС- със ЗП 509.68 кв.м. на стойност 16000 лв.;едно-и 
двуетажна масивна сграда-кухня,баня и склад с обща ЗП 924.60 кв.м. на стойност 
25000 лв.;едноетажна масивна сграда/гараж/ със ЗП 1381.65 кв.м. на стойност 43500 
лв.;едноетажна масивна сграда/тоалетна/ със ЗП 31 кв.м. на стойност 200 
лв.;едноетажна сграда с метална конструкция/навес/ със ЗП 44.63 кв.м. на стойност 
230 лв.;едноетажна масивна сграда/караулно/ със ЗП 109.47 кв.м. на стойност 3000 
лв.;едноетажна масивна сграда/котелно с навес/ със ЗП 66.42 кв.м. на стойност 2000 
лв.;едноетажна масивна сграда/щаб,битова сграда,склад с рампа/ със ЗП 1432.69 кв.м. 
на стойност 45000 лв.;едноетажна сграда с метална конструкция/навес/  със ЗП 78 
кв.м. на стойност 400 лв.

ЗАСТРОЕНО ДВОРНО 
МЯСТО

НОВИ АОС 3507, 3506, 
3504, 3505 от 01.09.2008 
г

158 3177 27.12.2004 г. 3177 гр.Севлиево Дедерица 1 26 I   0 0

Локална пречиствателна станция за отпадни води,изградена върху поземлен имот 
І,кв.26 по плана на гр.Севлиево,състояща се от механично стъпало/първи етап/ 
вкл.входна шахта със ЗП 7.50 кв.м.,помпена станция със ЗП 45 кв.м.,едноетажна 
масивна сграда с решетки със ЗП 241 кв.м.,пясъкозадържател от 136 кв.м.,канал и 
изходна шахта и  Биологично стъпало на стойност 6899082 лв.

Пречиствателна 
станция

6899082

159 3186 17.1.2005 г. 3186 с.Енев рът 0 1000
Поземлен имот в околовръстния полигон на с.Енев рът,общ.Севлиево с площ 1000 
кв.м. на стойност 600 лв. ,заедно с построената в него едноетажна масивна 
административна  сграда- кметство със ЗП 100 кв.м. на стойност 2000 лв.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

НОВ АПОС 
№7047/24.01.2019 г.

160 3189 31.1.2005 г. 3189 с.Стоките 18 VІІІ 0 3860
У.П.И VІІІ,кв.18 с площ 3860 кв.м. на стойност 5790 лв.с построената в него: втори етаж 
от триетажна административна  сграда /кметство/ със ЗП 390 кв.м. и 144 кв.м. от 
сутерена на стойност 10000 лв.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

161 3194 9.2.2005 г. 3194 гр.Севлиево 132 3680 11206
Поземлен имот № 3680,кв.132 по плана на гр.Севлиево представляващ санитарно -
охранителна зона  пояс "А" с площ 11206 кв.м. с построената в него помпена станция, 
събирателна шахта и шахти на стойност 50500 лв.

търговско дружество

162 3256 22.3.2005 г. 3256 гр.Севлиево Мармарча 7 VI   0 0
У.П.И VІ,кв.7 по плана на гр.Севлиево отреден за озеленяване, с площ 1450 кв.м. на 
стойност 6525 лв. с построените в него масивна сграда-портал със ЗП 27 кв.м. на 
стойност 300 лв. и навес със ЗП 25 кв.м. на стойност 100 лв.

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

0

163 3257 31.3.2005 г. 3257 гр.Севлиево 000 156, 164, 647 173.75 Каякчи баир
Кариера с площ 173.729 дка,представляваща имоти пл.№ 000164 , № 000156 и № 
000647 по картата на възстановената собственост на землище гр.Севлиево, в 
м."Каякчи баир" на стойност 7000 лв.

Кариера 7000

164 3274 28.5.2005 г. 3274 с.Дамяново 19 VІІІ 0 2780

Урегулиран поземлен имот VІІІ кв.19 по плана на селото с площ 2 780кв.м. на стойност 
3 336лв. с построени в него масивна едноетажна сграда-гаражи с площ 112кв.м. на 
стойност 4 000лв. и масивна двуетажна административна сграда с РЗП 1 463кв.м. на 
стойност 65 000лв. от която СЗУ-публ.общ.собств.-102кв.м. на първи етаж и кметство-
публ.общ.собств.-130кв.м. на втори етаж

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

165 3344 16.11.2005 г. 3344 с.Душево 130 1.735
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000130 по КВС на землището на 
с.Душево с площ 1.735 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 1873.80 лв.

166 3345 16.11.2005 г. 3345 с.Градница 079 8.165
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000079 по КВС на землището на 
с.Градница с площ 8.165 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 8818.20 лв.

167 3346 16.11.2005 г. 3346 с.Агатово 150 7.494
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000150 по КВС на землището на 
с.Агатово с площ 7.494 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 5695.40 лв.

168 3347 16.11.2005 г. 3347 с.Кръвеник 664 8.403
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000664 по КВС на землището на 
с.Кръвеник с площ 8.403 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 5848.50 лв. 

169 3348 16.11.2005 г. 3348 с.Търхово 205 8.971
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000205 по КВС на землището на 
с.Търхово с площ 8.971 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 6243.80 лв.

170 3349 16.11.2005 г. 3349 с.Крамолин 536 11.369
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000536 по КВС на землището на 
с.Крамолин с площ 11.369 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 7185.20 лв.

171 3350 16.11.2005 г. 3350 с.Ряховците 067 34.747
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000067 по КВС на землището на 
с.Ряховците с площ 34.747 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 36 275.90 лв.

172 3351 16.11.2005 г. 3351 с.Дебелцово 191 5.823
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000191 по КВС на землището на 
с.Дебелцово с площ 5.823 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 3493.80 лв.

173 3352 17.11.2005 г. 3352 с.Крушево 194 3735 Селска чука
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000194 по КВС на землището на 
с.Крушево с площ 3.735 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 2689.20 лв.

174 3353 17.11.2005 г. 3353 с.Горна Росица 103 15.83
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000103 по КВС на землището на 
с.Горна Росица с площ 15.830 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 10 004.60 лв.

175 3354 17.11.2005 г. 3354 с.Бериево 077 0.803
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000077 по КВС на землището на 
с.Бериево с площ 0.803 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 610.30 лв.

176 3355 17.11.2005 г. 3355 с.Хирево 106 7.625
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000106 по КВС на землището на 
с.Хирево с площ 7.625 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 5795 лв.

177 3356 17.11.2005 г. 3356 с.Дамяново 231 13.856
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000231 по КВС на землището на 
с.Дамяново с площ 13.856 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 9643.80 лв.

178 3357 17.11.2005 г. 3357 с.Младен 580 6.231
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000580 по КВС на землището на 
с.Младен с площ 6.231 дка с построената в него едноетажна сграда с площ 24 кв.м.

ГРОБИЩЕН ПАРК 4646.80 лв.

179 3358 21.11.2005 г. 3358 с.Батошево 12 VІ 0 1400
Урегулиран поземлен имот VІ, кв.12 по плана на с.Батошево с площ 1400 кв.м. заедно 
с втори етаж от построената в него двуетажна административна сграда със ЗП 370 
кв.м.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

7669.60 лв.



180 3359 22.11.2005 г. 3359 с.Сенник 40 І 0 14000
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ урегулиран поземлен имот І, кв.40 по плана на 
с.Сенник с площ 14 000 кв.м.

ГРОБИЩЕН ПАРК 12 782 лв.

181 3360 22.11.2005 г. 3360 с.Батошево 130 2.548
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000130 по КВС на землището на 
с.Батошево с площ 2.548 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 1528.80 лв.

182 3361 22.11.2005 г. 3361 с.Батошево 033 11.103
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000033 по КВС на землището на 
с.Батошево с площ 11.103 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 7994.20 лв.

183 3362 22.11.2005 г. 3362 с.Петко Славейков 177 8.085
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000177 по КВС на землището на 
с.Петко Славейков с площ 8.085 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 9216.90 лв.

184 3363 22.11.2005 г. 3363 с.Петко Славейков 179 28.58
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000179 по КВС на землището на 
с.Петко Славейков с площ 28.589 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 32 591.50 лв.

Заповед за деактуване зап. 
№ 908/04.08.2009 на осн. 
възстановена собственост 
на Мюсюлманско 

185 3364 22.11.2005 г. 3364 с.Богатово 156 2.024
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000156 по КВС на землището на 
с.Богатово с площ 2.024 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 1214.40 лв.

186 3365 23.11.2005 г. 3365 с.Буря 118 034 7.482
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 118034 по КВС на землището на 
с.Буря с площ 7.482 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 4489.20 лв.

187 3366 23.11.2005 г. 3366 с.Буря 049 4.334 Кйофери
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000049 по КВС на землището на 
с.Буря с площ 4.334 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 2600.40 лв.

188 3367 24.11.2005 г. 3367 с.Градница 158 2.164
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000158 по КВС на землището на 
с.Градница с площ 2.164 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 2129.40 лв.

189 3368 24.11.2005 г. 3368 с.Стоките 579 1.744 Крушака
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000579 по КВС на землището на 
с.Стоките с площ 1.744 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 1255.70 лв.

190 3369 24.11.2005 г. 3369 с.Стоките 514 0.338 Габрака
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот  № 000514 по КВС на землището 
на с.Стоките с площ 0.338 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 208.20 лв.

191 3370 24.11.2005 г. 3370 с.Стоките 456 1.546 Лазарица
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000456 по КВС на землището на 
с.Стоките с площ 1.546 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 952.30 лв.

192 3371 24.11.2005 г. 3371 с.Стоките 415 0.479
Мамулски 
огради

ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000415 по КВС на землището на 
с.Стоките с площ 0.479 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 287.40 лв.

193 3372 24.11.2005 г. 3372 с.Столът 549 3.062
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000549 по КВС на землището на 
с.Столът с площ 3.062 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 1837.20 лв.

194 3373 24.11.2005 г. 3373 с.Столът 048 5.699 Дундевци
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000048 по КВС на землището на 
с.Столът с площ 5.699 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 3419.40 лв.

195 3374 25.11.2005 г. 3374 с.Добромирка 072 7.03
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000072 по КВС на землището на 
с.Добромирка с площ 7.035 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 4221 лв.

196 3375 25.11.2005 г. 3375 с.Добромирка 071 5.647
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000071 по КВС на землището на 
с.Добромирка с площ 5.647 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 3749.60 лв.

197 3376 25.11.2005 г. 3376 с.Млечево 033 054 1.485
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 033054 по КВС на землището на 
с.Млечево с площ 1.485 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 986 лв.

198 3377 25.11.2005 г. 3377 с.Млечево 077 1.809
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000077 по КВС на землището на 
с.Млечево с площ 1.809 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 1085.40 лв.

199 3378 25.11.2005 г. 3378 с.Млечево 154 4.995
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000154 по КВС на землището на 
с.Млечево с площ 4.995 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 2997 лв.

200 3379 25.11.2005 г. 3379 с.Богатово 190 0.509
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000190 по КВС на землището на 
с.Богатово с площ 0.509 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 305.40 лв.

201 3380 14.12.2005 г. 3380 с.Шумата 090 7.286
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000090 по КВС на землището на 
с.Шумата с площ 7.286 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 5245.90 лв.

202 3381 14.12.2005 г. 3381 с.Душево 032 7.473
ГРОБИЩЕН ПАРК-представляващ поземлен имот № 000032 по КВС на землище на 
с.Душево с площ 7.473 дка.

ГРОБИЩЕН ПАРК 8519.20 лв.

203 3382 14.12.2005 г. 3382 с.Малки Вършец 37 ІV 0 13.94
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ урегулиран поземлен имот ІV, кв.37 по плана на 
с.Малък Вършец с площ 13 940 кв.м. с построената в него едноетажна масивна сграда 
със ЗП 44 кв.м.

ГРОБИЩЕН ПАРК 12 152.70 лв.

204 3383 15.12.2005 г. 3383 с.Енев рът 174 1.805
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 000174 по КВС на землището на 
с.Шумата с площ 1.805 дка, заедно с построената в него полумасивна едноетажна 
сграда - навес с площ 90 кв.м.

ГРОБИЩЕН ПАРК 1198.50 лв.

205 3384 15.12.2005 г. 3384 с.Валевци 25 1270
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ поземлен имот № 25 в землището на с.Валевци с 
площ 1270 кв.м., заедно с построената в него полумасивна едноетажна сграда-навес с 
площ 25 кв.м.

ГРОБИЩЕН ПАРК 994.70 лв.

206 3385 15.12.2005 г. 3385 с.Стоките 20 I 0 3015
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ урегулиран поземлен имот І, кв.20 по плана на 
с.Стоките с площ 3015 кв.м., заедно с построената в него полумасивна едноетажна 
сграда с площ 46 кв.м.

ГРОБИЩЕН ПАРК 2679.30 лв.

207 3386 15.12.2005 г. 3386 с.Градище 3 ІV 662 9480
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ урегулиран поземлен имот ІV-662, кв.3 по плана на 
с.Градище с площ 9480 кв.м.

ГРОБИЩЕН ПАРК 9906.60 лв.

208 3387 21.12.2005 г. 3387 с.Ловнидол 93 І 0 11500
ГРОБИЩЕН ПАРК - представляващ урегулиран поземлен имот І, кв.93 по плана на 
с.Ловнидол с площ 11 500 кв.м.

ГРОБИЩЕН ПАРК 12 017.50 лв.

209 3393 25.1.2006 г. 3393 с.Ловнидол 33 XIII  0 2650
Урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв.33 по плана на с.Ловнидол с площ 2650 кв.м., 
заедно с построената в него масивна двуетажна сграда със ЗП 220 кв.м. - здравен дом

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

8053.20 лв.

210 3423 8.11.2006 г. 3423 гр.Севлиево Васил Левски 11 37а ХХХІІ 765 236

Дворно място, съставляващо УПИ ХХХІІ-765 /тридесет и втори за имот седемстотин 
шестдесет и пети/ в квартал 37а /тридесет и седми "а"/ по плана на града, с площ 236 
/двеста тридесет и шест/ кв.м., заедно с построените в него едноетажна масивна 
сграда /ЦСРИ/ с площ 84,35 /осемдесет и четири цяло тридесет и пет стотни/ кв.м. и 
масивна едноетажна пристройка с площ 15,72 /петнадесет цяло седемдесет и две 
стотни/ кв.м.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

     15163,40 лева

     община 
Севлиево, Д№ 
1072001776, булстат 
000215889, за 
социална услуга-
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция, 

211 3424 20.11.2006 г. 3424 гр.Севлиево Хан Аспарух 7 ет.3, ап.12 48 XXXI   0 0

Апартамент №12 /дванадесет/ с площ 72,14 /седемдесет и две цяло и четиринадесет 
стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня тоалетна, антре и тераса, 
както и избено помещение № 12 /дванадесет/ от 2,90 /две цяло и деветдесет стотни/ 
кв.м., заедно с 2,138% /две цяло сто тридесет и осем хилядни върху сто/ ид.ч. от 
общите части на сградата и правото на строеж върху 1/4 /една четвърт/ идеални части 
от УПИ ХХХІ /тридесет и първи/ кв.48 /четиридесет и осми/

ЖИЛИЩЕ      18 670,00 лева

     община 
Севлиево, Д№ 
1072001776, булстат 
000215889, за 
социална услуга-
защитени жилища за 
младежи, напускащи 
специализираните 
институции за деца, 

212 3425 21.11.2006 г. 3425 гр.Севлиево ЖК "Д.Благоев"
бл.1, вх.Б, 
ет.5,ап. 13

"Димитър 
Благоев"

110 I 0 0

Апартамент № 13 /тринадесет/ с обща площ 76,45 /седемдесет и шест цяло и 
четиридесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, 
както и избено помещение № 13 /тринадесет/, заедно с 1,566% /едно цяло петстотин 
шестдесет и шест хилядни върху сто/ ид.ч. от общите части на сградата и от правото 
на строеж

ЖИЛИЩЕ      7 968,00 лева

     община 
Севлиево, Д№ 
1072001776, булстат 
000215889, за 
социална услуга-
защитени жилища за 
младежи, напускащи 

213 3426 21.11.2006 г. 3426 с.Шумата 15 ХХVІ 0 0
Едноетажна сглобяема сграда за административни нужди с площ 54 /петдесет и 
четири/ кв.м. с тераса 5,5 /пет цяло и пет десети/ кв.м.,въведена в експлоатация 2006г.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

   889,10 лева

214 3435 11.5.2007 г. 3435 с.Горна Росица 1 І 0 21298 Екенлик баир

     У.п.и. І-69,70,71,72,73,74,76,77 кв.1 по ПУП на обект "Мотополигон", масив 112 в 
землището на с.Г.Росица, с площ 21,298дка, с построените в него официална трибуна 
и пресцентър с РЗП 767,3кв.м.,трибуна за 160 места с РЗП 289,9кв.м.,обслужваща 
сграда І със ЗП 402кв.м.,обслужваща сграда ІІ със ЗП 288кв.м.,обслужваща сграда ІІІ 
със ЗП 15,3кв.м.,сграда директор "Старт" със ЗП 54,4кв.м.,вишка за награждаване със 
ЗП 39,5кв.м.,портиерна със ЗП 10,2кв.м.

спортен обект      72 145,70 лева

215 3441 12.9.2007 г. 3441 гр.Севлиево Васил Левски 12 53 XVII      553 3715

Урегулиран поземлен имот ХVІІ-553 /седемнадесети за имот петстотин петдесет и три/, 
кв.53 /петдесет и три/ с площ 3715 /три хиляди седемстотин и петнадесет/ кв.м., с 
построените в него масивна двуетажна сграда със ЗП 509 /петстотин и девет/ кв.м. и 
масивна едноетажна сграда със ЗП 281 /двеста осемдесет и един/ кв.м.

УЧИЛИЩНА СГРАДА 399 910 лв.

216 3443 21.9.2007 г. 3443 с.Душево 057 018 607.83 Бяло поле
Пасище, мера от 607.833 дка /шестстотин и седем точка осемстотин тридесет и три/, 
седма категория, имот № 057018 по КВС на землището на с.Душево

пасище,мера 9117.50 лв.

217 3444 21.9.2007 г. 3444 с.Горна Росица 137 045 89.346 Баалъка
Пасище, мера от 89.346 дка /осемдесет и девет точка триста четиридесет и шест/, 
шеста категория, имот № 137045 по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 1782.50 лв.
НОВИ АОС 6601 И 
6602/14.09.2016 г

218 3447 8.10.2007 г. 3447 с.Горна Росица 112 085 900 Екенлик баир
Пасище, мера от 900 /деветстотин/ кв.м., трета категория, имот № 112085 по КВС на 
землището на с.Горна Росица

пасище,мера 36.90 лв.

219 3449 8.10.2007 г. 3449 с.Горна Росица 112 083 1000 Екенлик баир
Пасище, мера от 1000 /хиляда/ кв.м., трета категория, имот № 112083 /сто и 
дванадесет хиляди осемдесет и трети/ по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 40.90 лв.



220 3451 8.10.2007 г. 3451 с.Горна Росица 112 060 1600 Екенлик баир
Пасище, мера от 1600 /хиляда и шестстотин/ кв.м., трета категория, имот № 112060 
/сто и дванадесет хиляди  и шестдесети/ по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 65.50 лв.

221 3456 9.10.2007 г. 3456 с.Горна Росица 112 088 4698 Екенлик баир
Пасище, мера от 4698 /четири хиляди шестстотин деветдесет и осем/ кв.м., трета 
категория, имот № 112088 /сто и дванадесет хиляди осемдесет и осми/ по КВС на 
землището на с.Горна Росица

пасище,мера 192.40 лв.

222 3457 10.10.2007 г. 3457 с.Горна Росица 112 104 2800 Екенлик баир
Пасище, мера от 2800 /две хиляди и осемстотин/ кв.м., десета категория, имот № 
112104 /сто и дванадесет хиляди сто и четвърти/ по КВС на землището на с.Горна 
Росица

пасище,мера 5.90 лв.

223 3458 10.10.2007 г. 3458 с.Горна Росица 112 101 1996 Екенлик баир
Пасище, мера от 1996 /хиляда деветстотин деветдесет и шест/ кв.м., десета категория, 
имот № 112101 /сто и дванадесет хиляди сто и първи/ по КВС на землището на с.Горна 
Росица

пасище,мера 4.20 лв.

224 3459 10.10.2007 г. 3459 с.Горна Росица 112 068 1799 Екенлик баир
Пасище, мера от 1799 /хиляда седемстотин деветдесет и девет/ кв.м., трета категория, 
имот № 112068 /сто и дванадесет хиляди шестдесет и осми/ по КВС на землището на 
с.Горна Росица

пасище,мера 73.70 лв.

225 3460 10.10.2007 г. 3460 с.Горна Росица 112 078 4500 Екенлик баир
Пасище, мера от 4500 /четири хиляди и петстотин/ кв.м., трета категория, имот № 
112078 /сто и дванадесет хиляди седемдесет и осми/ по КВС на землището на с.Горна 
Росица

пасище,мера 184.30 лв.

226 3462 11.10.2007 г. 3462 с.Горна Росица 112 091 3800 Екенлик баир
Пасище, мера от 3800 /три хиляди и осемстотин/ кв.м., десета категория, имот № 
112091 /сто и дванадесет хиляди деветдесет и първи/ по КВС на землището на с.Горна 
Росица

пасище,мера 8.00 лв.

227 3464 15.10.2007 г. 3464 с.Горна Росица 112 087 1000 Екенлик баир
Пасище, мера от 1000 /хиляда/ кв.м., трета категория, имот № 112087 /сто и 
дванадесет хиляди осемдесет и седми/ по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 40.90 лв.

228 3467 15.10.2007 г. 3467 с.Горна Росица 112 054 6500 Екенлик баир
Пасище, мера от 6500 /шест хиляди и петстотин/ кв.м., осма категория, имот № 112054 
/сто и дванадесет хиляди петдесет и четвърти/ по КВС на землището на с.Горна 
Росица

пасище,мера 61.40 лв.

229 3468 15.10.2007 г. 3468 с.Горна Росица 112 086 1500 Екенлик баир
Пасище, мера от 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., трета категория, имот № 112086 /сто 
и дванадесет хиляди осемдесет и шести/ по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 61.40 лв.

230 3469 15.10.2007 г. 3469 с.Горна Росица 112 058 2309 Екенлик баир
Пасище, мера от 2309 /две хиляди триста и девет/ кв.м., трета категория, имот № 
112058 /сто и дванадесет хиляди петдесет и осми/ по КВС на землището на с.Горна 
Росица

пасище,мера 94.60 лв.

231 3471 16.10.2007 г. 3471 с.Горна Росица 112 090 801 Екенлик баир
Пасище, мера от 801 /осемстотин и един/ кв.м., десета категория, имот № 112090 /сто 
и дванадесет хиляди и деветдесети/ по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 1.70 лв.

232 3472 16.10.2007 г. 3472 с.Горна Росица 112 066 1000 Екенлик баир
Пасище, мера от 1000 /хиляда/ кв.м, десета категория, имот № 112066 /сто и 
дванадесет хиляди шестдесет и шести/ по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 2.10 лв.

233 3473 17.10.2007 г. 3473 с.Горна Росица 112 079 2667 Екенлик баир
Пасище, мера от 2667 /две хиляди шестстотин шестдесет и седем/ кв.м., трета 
категория, имот № 112079 /сто и дванадесет хиляди седемдесет и девети/ по КВС на 
землището на с.Горна Росица

пасище,мера 109.20 лв.

234 3474 17.10.2007 г. 3474 с.Горна Росица 112 103 2998 Екенлик баир
Пасище, мера от 2998 /две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ кв.м, десета 
категория, имот № 112103 /сто и дванадесет хиляди сто и трети/ по КВС на землището 
на с.Горна Росица

пасище,мера 6.30 лв.

235 3475 17.10.2007 г. 3475 с.Горна Росица 112 064 2000 Екенлик баир
Пасище, мера от 2000 /две хиляди/ кв.м., десета категория, имот № 112064 /сто и 
дванадесет хиляди шестдесет и четвърти/ по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 4.20 лв.

236 3477 18.10.2007 г. 3477 с.Горна Росица 112 055 2000 Екенлик баир
Пасище, мера от 2000 /две хиляди/ кв.м., осма категория, имот № 112055 /сто и 
дванадесет хиляди петдесет и пети/ по КВС на землището в с.Горна Росица

пасище,мера 18.90 лв.

237 3478 18.10.2007 г. 3478 с.Горна Росица 112 080 4000 Екенлик баир
Пасище, мера от 4000 /четири хиляди/ кв.м., трета категория, имот № 112080 /сто и 
дванадесет хиляди и осемдесети/ по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 163.80 лв.

238 3479 18.10.2007 г. 3479 с.Горна Росица 112 062 1500 Екенлик баир
Пасище, мера от 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., трета категория, имот № 112062 /сто 
и дванадесет хиляди шестдесет и втори/ по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 61.40 лв.

239 3480 18.10.2007 г. 3480 с.Горна Росица 112 081 500 Екенлик баир
Пасище, мера от 500 /петстотин/ кв.м., трета категория, имот № 112081 /сто и 
дванадесет хиляди осемдесет и първи/ по КВС на землището на с.Горна Росица

пасище,мера 20.50 лв.

240 3481 18.10.2007 г. 3481 с.Горна Росица 112 057 5800 Екенлик баир
Пасище, мера от 5800 /пет хиляди и осемстотин/ кв.м., трета категория, имот № 
112057 /сто и дванадесет хиляди петдесет и седми/ по КВС на землището на с.Горна 
Росица

пасище,мера 237.50 лв.

241 3499 17.5.2008 г. 3499 гр.Севлиево Гочо Москов 10 73 ХХІІ 2700

Урегулиран поземлен имот ХХІІ-1433 /двадесет и втори за имот хиляда четиристотин 
тридесет и трети/ в кв.73 /седемдесет и три/ по плана на гр.Севлиево с площ 2700 /две 
хиляди и седемстотин/ кв.м., заедно с построената в него масивна триетажна сграда 
със ЗП 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м., година на въвеждане - 1973г. 

Дом за деца, лиишени 
от родителски грижи

542 033.40 лв.

Безвъзвездно за 
управление на Дом 
за отглеждане и 
възпитание на деца, 
лишени от 
родителски грижи 
"Велика и Георги 
Ченчеви" - 

242 3504 1.9.2008 г. 3504 гр.Севлиево Ст.Пешев 11 I  14450
Урегулиран поземлен имот І /първи/ кв.11 /единадесет/ по плана на гр.Севлиево с 
площ 14 450 /четиринадесет хиляди четиристотин и петдесет/ кв.м.

97 739,80 лева

243 3505 1.9.2008 г. 3505 гр.Севлиево Ст.Пешев 11 II  78896
Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ кв.11 /единадесет/ по плана на гр.Севлиево с 
площ 78 896 /седемдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и шест/ кв.м.

533 652,50 лева

244 3506 1.9.2008 г. 3506 гр.Севлиево Ст.Пешев 11 IV  застроен трафопост 217
Урегулиран поземлен имот ІV /четири/ кв.11 /единадесет/ по плана на гр.Севлиево с 
площ 217 /двеста и седемнадесет/ кв.м.

застроен УПИ 1 550,20 лева

245 3507 1.9.2008 г. 3507 гр.Севлиево Ст.Пешев
11 парк 
казармите

III    20628

Урегулиран поземлен имот ІІІ /три/ кв.11 /единадесет/ по плана на гр.Севлиево с площ 
20 628 /двадесет хиляди шестстотин двадесет и осем/ кв.м. с построени в него 
масивна едноетажна сграда-караулно със ЗП 109,47 /сто и девет цяло и четиридесет и 
седем стотни/ кв.м. и масивна едноетажна сграда-щаб, битова сграда и склад с рампа 
с обща ЗП 1432,69 /хиляда четиристотин тридесет и две цяло и шестдесет и девет 
стотни/ кв.м.

застроен УПИ 255 796,60 лева

246 3530 12.6.2009 г. 3530 гр.Севлиево Ст.Пешев 62 36 XI 1230 1138

ГРАДСКА КАРТИННА ГАЛЕРИЯ-Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1230 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
хиляда двеста и тридесет/ с площ 1138 /хиляда сто тридесет и осем/ кв.м. с построена 
в него масивна триетажна сграда със сутерен с идентификатор 65927.501.1230.1 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
хиляда двеста и тридесет точка едно/ със ЗП 300 /триста/ кв.м. и РЗП 960 /деветстотин 
и шестдесет/ кв.м.

МУЗЕЙ ИЛИ 
ДР.КУЛТУРНО-
ПРОСВ.СГРАДА

537213,60 лева

247 3565 15.11.2010 г. 3565 с.Младен 074 152 50000 Борец меше Пасище, мера с площ 50,000 /петдесет/ декара, четвърта категория пасище,мера 2000,00 лева

248 3566 13.12.2010 г. 3566 с.Кормянско 39 II 1566

Урегулиран поземлен имот ІІ /две/ кв.39 /тридесет и девет/ по плана на с.Кормянско с 
площ 1566 /хиляда петстотин шестдесет и шест/ кв.м., заедно с целия сутеренен етаж 
със ЗП 307,65 /триста и седем цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.м. и част от втори 
етаж  със ЗП 210 /двеста и десет/ кв.м., както и 75,3% /седемдесет и пет цяло и три 
десети върху сто/ ид.части от общите части на построената в имота масивна 
двуетажна административна сграда

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

16 727,20 лева
Продажба зап. № ОС-
140/24.09.2015 г

249 3567 7.3.2011 г. 3567 гр.Севлиево 77 І 4076 16210 Поземлен имот с площ 16210 /шестнадесет хиляди двеста и десет/ кв.м. спортен обект 364 725,00 лева

250 3571 8.6.2011 г. 3571 с.Кръвеник 364 011 32.78 Искърите
Пасище, мера с площ 32,780 /тридесет и две цяло седемстотин и осемдесет хилядни/ 
дка, девета категория 

пасище,мера 249,10 лева

251 3572 8.6.2011 г. 3572 с.Кръвеник 371 022 18.152 Козарките Пасище, мера с площ 18,152 /осемнадесет цяло сто петдесет и две хилядни/ дка пасище,мера 130,70 лева

252 3573 8.6.2011 г. 3573 с.Кръвеник 376 055 9.256 Киселицата
Пасище, мера с площ 9,256 /девет цяло двеста петдесет и шест хилядни/ дка, девета 
категория

пасище,мера 66,60 лева

253 3574 8.6.2011 г. 3574 с.Кръвеник 377 007 24.268 Киселицата
Пасище, мера с площ 24,268 /двадесет и четири цяло двеста шестдесет и осем 
хилядни/ дка, девета категория

пасище,мера 174,70



254 3576 27.6.2011 г. 3576 гр.Севлиево Н.Дабев 50 030 033 42.79 Мармарча

ПСОВ-застроен имот с площ 42793кв.м. с построени в него административна, делова 
сграда 65927.30.33.1 на 2 етажа със ЗП 233кв.м., хангар, депо, гараж на 1 етаж с площ 
160кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 237кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 
30кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 74кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 
186кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 161кв.м., сграда за ВиК на 2 етажа със ЗП 
48кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 837кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 
833кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 126кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 
740кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 736кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 
59кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 60кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 
269кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 59кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 
70кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 69кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 
401кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 78кв.м., сграда за ВиК на 1 етаж с площ 
56кв.м. 
Въведена в експлоатация през 2009г.

Пречиствателна 
станция

1 354 395,30 лева

255 3581 11.7.2011 г. 3581 с.Стоките 209 036 36.989 Зелениковец
Пасище, мера с площ 36,989 /тридесет и шест цяло деветстотин осемдесет и девет 
хилядни/ декара, пета категория

пасище,мера 1298,30 лева

256 3582 11.7.2011 г. 3582 с.Стоките 210 008 3.786 Равния рът
Пасище, мера с площ 3,786 /три цяло седемстотин осемдесет и шест хилядни/ декара, 
девета категория

пасище,мера 27,30 лева

257 3589 18.7.2011 г. 3589 с.Хирево 129 45.624
Язовир с площ 45.624 /четиридесет и пет цяло шестстотин двадесет и четири хилядни/ 
дка

ЯЗОВИР 60 223,70 лева
НОВ АПОС 
7143/18.02.2020 г.

258 3590 18.7.2011 г. 3590 с.Хирево 182 16.062 Язовир с площ 16.062 /шестнадесет цяло и шестдесет и две хилядни/ дка ЯЗОВИР 21 201.80 лева

259 3591 18.7.2011 г. 3591 с.Ловнидол 374 22.808 Язовир с площ 22.808 /двадесет и две цяло осемстотин и осем хилядни/ декара ЯЗОВИР 30 106.60 лева да

260 3592 18.7.2011 г. 3592 с.Ловнидол 344 38.685 Градево
Язовир с площ 38.685 /тридесет и осем цяло шестстотин осемдесет и пет хилядни/ 
декара

ЯЗОВИР 51 064.20 лева
НОВ АПОС 
7142/13.02.2020 г.

261 3593 18.7.2011 г. 3593 с.Горна Росица 151 9.088 Бялана Язовир с площ 9.088 /девет цяло осемдесет и осем хилядни/ декара ЯЗОВИР 11 996.20 лева

262 3594 18.7.2011 г. 3594 с.Шумата 088 8.459 Язовир с площ 8.459 /осем цяло четиристотин петдесет и девет хилядни/ декара ЯЗОВИР 11 165.90 лева

263 3595 18.7.2011 г. 3595 с.Градница 119 14.935 Дъбравата
Язовир с площ 14.935 /четиринадесет цяло деветстотин тридесет и пет хилядни/ 
декара

ЯЗОВИР 28 675.20 лева

264 3596 18.7.2011 г. 3596 с.Петко Славейков 188 74.823 Абраша
Язовир с площ 74.823 /седемдесет и четири цяло осемстотин двадесет и три хилядни/ 
декара

ЯЗОВИР 143 660.20 лева

265 3597 18.7.2011 г. 3597 с.Душево 049 82.647 Бяло поле
Язовир с площ 82.647 /осемдесет и две цяло шестстотин четиридесет и седем 
хилядни/ декара

ЯЗОВИР 158 682.20 лева

Заповед за деактуване зап. 
№ /17.12.2000 г и 
предоставен на СН 
"Орехите"

266 3619 15.8.2011 г. 3619 с.Шумата 057 014 0.761
Широка 
поляна

Пасище, мера с площ 0,761 /нула цяло седемстотин шестдесет и една хилядни/ 
декара, пета категория

пасище,мера 26,70 лева

267 3623 29.8.2011 г. 3623 с.Добромирка 296 136.751
Буренски 
язовир

Язовир с площ 136.751 /сто тридесет и шест цяло седемстотин петдесет и един 
хилядни/ декара

ЯЗОВИР 180 511.30 лева да

268 3624 29.8.2011 г. 3624 с.Буря 249 162.652 Сатма Бунар
Язовир с площ 162.652 /сто шестдесет и две цяло шестстотин петдесет и две хилядни/ 
декара

ЯЗОВИР 214 700.60 лева

269 3625 29.8.2011 г. 3625 с.Агатово 358 78.763
Димчова 
воденица

Язовир с площ 78.763 /седемдесет и осем цяло седемстотин шестдесет и три хилядни/ 
декара

ЯЗОВИР 103 967.20 лева
НОВ АПОС № 
7111/11.09.2019 г.

270 3630 30.8.2011 г. 3630 с.Столът 008 013 1 Кованлъка Пасище, мера с площ 1.000 /един/ декар, пета категория пасище,мера 35.10 лева

271 3632 30.8.2011 г. 3632 с.Столът 012 001 1.208
Горна 
оплазеница

Пасище, мера с площ 1.208 /едно цяло двеста и осем хилядни/ декара, шеста 
категория

пасище,мера 34.80 лева

272 3636 7.9.2011 г. 3636 с.Крамолин 085 049 7.64 Пропастта
Пасище, мера с площ 7.640 /седем цяло шестстотин и четиридесет/ декара, десета 
категория

пасище,мера 20.60 лева

273 3637 7.9.2011 г. 3637 с.Крамолин 085 050 0.365 Пропастта
Пасище, мера с площ 0.365 /нула цяло триста шестдесет и пет/ декара, десета 
категория

пасище,мера 1.00 лев

274 3638 7.9.2011 г. 3638 с.Крамолин 086 016 0.18 Къси дол
Пасище, мера с площ 0.180 /нула цяло сто и осемдесет хилядни/ декара, трета 
категория

пасище,мера 9.60 лева

275 3640 7.9.2011 г. 3640 с.Крамолин 158 039 0.845 Срещу село
Пасище, мера с площ 0.845 /нула цяло осемстотин четиридесет и пет/ декара, девета 
категория

пасище,мера 6.10 лева

276 3641 7.9.2011 г. 3641 с.Крамолин 158 040 0.486 Срещу село
Пасище, мера с площ 0.486 /нула цяло четиристотин осемдесет и шест хилядни/ 
декара, девета категория

пасище,мера 3.50 лева

277 3689 27.10.2011 г. 3689 с.Малки Вършец 069 001 0.615 Шетревец
Пасище, мера с площ 0.615 /нула цяло шестстотин и петнадесет хилядни/ декара, от 
които 0.380 /нула цяло триста и осемдесет хилядни/ декара четвърта категория и 0.235 
/нула цяло двеста тридесет и пет хилядни/ декара втора категория

пасище,мера 36.24 лева

278 3702 1.11.2011 г. 3702 с.Идилево 190 165 0.158 Мерата
Пасище, мера с площ 0.158 /нула цяло сто петдесет и осем хилядни/ декара, трета 
категория

пасище,мера 9.79 лева

279 3713 4.11.2011 г. 3713 с.Шумата 106 003 1.965
Дели 
хасановото

Пасище, мера с площ 1.965 /едно цяло деветстотин шестдесет и пет хилядни/ декара, 
пета категория

пасище,мера 80.47 лева

280 3714 4.11.2011 г. 3714 с.Шумата 107 008 3.201 Шумака
Пасище, мера с площ 3.201 /три цяло двеста и една хилядни/ декара, от които 1.701 
/едно цяло седемстотин и една хилядни/ декара осма категория и 1.500 /едно цяло и 
петстотин хилядни/ декара пета категория

пасище,мера 25.00 лева

281 3739 11.11.2011 г. 3739 с.Ловнидол 098 145 3.2 Сит бунар Пасище, мера с площ 3.200 /три цяло и двеста хилядни/ декара, шеста категория пасище,мера 97.30 лева

282 3740 11.11.2011 г. 3740 с.Ловнидол 119 032 187.261 Братенца

Пасище, мера с площ 187.261 /сто осемдесет и седем цяло двеста шестдесет и една 
хилядни/ декара, от които 26.577 /двадесет и шест цяло петстотин седемдесет и седем 
хилядни/ декара десета категория и 160.684 /сто и шестдесет цяло и шестстотин 
осемдесет и четири хилядни/ декара пета категория

пасище,мера 7297.40 лева

283 3748 15.11.2011 г. 3748 с.Ловнидол 174 008 17.121 Ръта

Пасище, мера с площ 17.121 /седемнадесет цяло сто двадесет и една хилядни/ 
декара, от които 16.224 /шестнадесет цяло двеста двадесет и четири хилядни/ декара 
шеста категория и 0.897 /нула цяло осемстотин деветдесет и седем хилядни/ декара 
четвърта категория

пасище,мера 592.20 лева

284 3750 15.11.2011 г. 3750 с.Ловнидол 174 012 1.7 Ръта
Пасище, мера с площ 1.700 /едно цяло и седемстотин хилядни/ декара, шеста 
категория

пасище,мера 57.10 лева

285 3754 16.11.2011 г. 3754 с.Ловнидол 120 002 27.639 Ръта

Пасище, мера с площ 27.639 /двадесет и седем цяло шестстотин тридесет и девет 
хилядни/ декара, от които 0.081 /нула цяло осемдесет и една хилядни/ декара осма 
категория, 5.602 /пет цяло шестстотин и две хилядни/ декара шеста категория, 21.740 
/двадесет и едно цяло седемстотин и четиридесет хилядни/ декара пета категория и 
0.216 /нула цяло двеста и шестнадесет хилядни/ декара четвърта категория

пасище,мера 1194.90 лева

286 3777 30.11.2011 г. 3777 с.Добромирка 139 012 2.66
Средни 
ливади

Пасище, мера с площ 2.660 /две цяло шестстотин и шестдесет хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 119.70 лева

287 3778 30.11.2011 г. 3778 с.Добромирка 247 009 1.748 Явора
Пасище, мера с площ 1.748 /едно цяло седемстотин четиридесет и осем хилядни/ 
декара, девета категория

пасище,мера 11.20 лева

288 3795 16.12.2011 г. 3795 с.Крушево 095 020 1.2 Гагалевец Пасище, мера с площ 1.200 /едно цяло и двеста хилядни/ декара, четвърта категория пасище,мера 48.00 лева

289 3800 20.12.2011 г. 3800 с.Идилево 101 62.329 Язовир с площ 62.329 /шестдесет и две цяло триста двадесет и девет хилядни/ декара ЯЗОВИР 95 438.20 лева да

290 3807 21.12.2011 г. 3807 с.Младен 016 008 11.418 Люляката
Използвана ливада с площ 11.418 /единадесет цяло четиристотин и осемнадесет 
хилядни/ декара, шеста категория

пасище,мера 292.30 лева

291 3809 21.12.2011 г. 3809 с.Младен 016 017 6.595 Люляката
Пасище, мера с площ 6.595 /шест цяло петстотин деветдесет и пет хилядни/ декара, 
шеста категория

пасище,мера 168.80 лева

292 3822 6.1.2012 г. 3822 с.Младен 016 008 11.418 Люляката
Пасище, мера с площ 11.418 /единадесет цяло четиристотин и осемнадесет хилядни/ 
декара, шеста категория

пасище,мера 292.30 лева

293 3823 20.1.2012 г. 3823 с.Младен 065 017 1.8 Лозята Пасище, мера с площ 1.800 /едно цяло и осемстотин хилядни/ декара, седма категория пасище,мера 25.90 лева

294 3824 20.1.2012 г. 3824 с.Младен 065 022 1.193 Лозята
Пасище, мера с площ 1.193 /едно цяло сто деветдесет и три хилядни/ декара, седма 
категория

пасище,мера 17.20 лева

295 3825 20.1.2012 г. 3825 с.Младен 065 023 1.003 Лозята Пасище, мера с площ 1.003 /едно цяло и три хилядни/ декара, пета категория пасище,мера 31.30 лева

296 3833 21.1.2012 г. 3833 с.Младен 073 002 2.098
Тъмневи 
ливади

Пасище, мера с площ 2.098 /две цяло деветдесет и осем хилядни/ декара, четвърта 
категория 

пасище,мера 90.20 лева

297 3848 30.1.2012 г. 3848 гр.Севлиево
ЖК "Д-р 
Ат.Москов"

3
"Д-р 
Ат.Москов"

9 65927.501.5165 5283
Урегулиран поземлен имот с площ 5283 /пет хиляди двеста осемдесет и три/ кв.м. с 
построена в него масивна двуетажна сграда за детско заведение с идентификатор 
65927.501.5165.5 със застроена площ 911 /деветстотин и единадесет/ кв.м.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 766304,10 лева
ОДЗ "Щастливо 
детство", булстат 
107520759



298 3853 31.1.2012 г. 3853 с.Младен 076 043 2.273
Средни 
ливади

Пасище, мера с площ 2.273 /две цяло двеста седемдесет и три хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 119.30 лева

299 3860 1.2.2012 г. 3860 с.Младен 079 022 0.817 Алмалъка
Пасище, мера с площ 0.817 /нула цяло осемстотин и седемнадесет хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 42.90 лева

300 3861 1.2.2012 г. 3861 с.Младен 079 025 5.35 Алмалъка
Пасище, мера с площ 5.350 /пет цяло триста и петдесет хилядни/ декара, четвърта 
категория

пасище,мера 280.90 лева

301 3862 1.2.2012 г. 3862 с.Младен 079 036 3 Алмалъка Пасище, мера с площ 3.000 /три/ декара, четвърта категория пасище,мера 157.50 лева

302 3863 1.2.2012 г. 3863 с.Младен 080 010 2.265 Житницата
Пасище, мера с площ 2.265 /две цяло двеста шестдесет и пет хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 118.90 лева

303 3864 1.2.2012 г. 3864 с.Младен 080 022 3.42 Житницата
Пасище, мера с площ 3.420 /три цяло четиристотин и двадесет хилядни/ декара, шеста 
категория

пасище,мера 114.90 лева

304 3865 1.2.2012 г. 3865 с.Младен 080 024 4.854 Житницата
Пасище, мера с площ 4.854 /четири цяло осемстотин петдесет и четири хилядни/ 
декара, шеста категория

пасище,мера 163.10 лева

305 3866 1.2.2012 г. 3866 с.Младен 080 027 1.638 Житницата
Пасище, мера с площ 1.638 /едно цяло шестстотин тридесет и осем хилядни/ декара, 
шеста категория

пасище,мера 55.00 лева

306 3872 9.2.2012 г. 3872 с.Младен 081 001 1.066 Житницата
Пасище, мера с площ 1.066 /едно цяло шестдесет и шест хилядни/ декара, шеста 
категория

пасище,мера 35.82 лева

307 3873 9.2.2012 г. 3873 с.Младен 081 002 1.216 Житницата
Пасище, мера с площ 1.216 /едно цяло двеста и шестнадесет хилядни/ декара, шеста 
категория

пасище,мера 40.86 лева

308 3874 9.2.2012 г. 3874 с.Младен 081 003 1.791 Житницата
Пасище, мера с площ 1.791 /едно цяло седемстотин деветдесет и една хилядни/ 
декара, шеста категория

пасище,мера 60.18 лева

309 3875 9.2.2012 г. 3875 с.Младен 081 004 2.31 Житницата Пасище, мера с площ 2.310 /две цяло триста и десет хилядни/ декара, шеста категория пасище,мера 77.62 лева

310 3876 9.2.2012 г. 3876 с.Младен 081 012 2.915 Житницата
Пасище, мера с площ 2.915 /две цяло деветстотин и петнадесет хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 153.04 лева

311 3882 10.2.2012 г. 3882 с.Крамолин 183 109 0.33
Попов 
кладенец

Пасище, мера с площ 0.330 /нула цяло триста и тридесет хилядни/ декара, десета 
категория

пасище,мера 1.04 лева

312 3883 10.2.2012 г. 3883 с.Търхово 011 001 11.247 Ватевско
Пасище, мера с площ 11.247 /единадесет цяло двеста четиридесет и седем хилядни/ 
декара, шеста категория

пасище,мера 323.91 лева

313 3884 10.2.2012 г. 3884 с.Търхово 013 168 3.7 Джерка
Пасище, мера с площ 3.700 /три цяло и седемстотин хилядни/ декара, четвърта 
категория

пасище,мера 166.50 лева

314 3885 13.2.2012 г. 3885 с.Търхово 016 078 7 Арменски лъки Пасище, мера с площ 7.000 /седем/ декара, четвърта категория пасище,мера 315 лева

315 3887 13.2.2012 г. 3887 с.Търхово 022 058 2.999 Цуманско
Пасище, мера с площ 2.999 /две цяло деветстотин деветдесет и девет хилядни/ 
декара, шеста категория

пасище,мера 86.37 лева

316 3888 13.2.2012 г. 3888 с.Търхово 022 063 2.7
Драганчов 
копак

Пасище, мера с площ 2.700 /две цяло и седемстотин хилядни/ декара, шеста категория пасище,мера 77.76 лева

317 3891 14.2.2012 г. 3891 с.Търхово 022 109 1.8
Драганчов 
копак

Пасище, мера с площ 1.800 /едно цяло и осемстотин хилядни/ декара, шеста категория пасище,мера 51.84 лева

318 3893 17.2.2012 г. 3893 с.Търхово 006 028 0.499 Кузът
Пасище, мера с площ 0.499 /нула цяло четиристотин деветдесет и девет хилядни/ 
декара, пета категория

пасище,мера 20.43 лева

319 3895 17.2.2012 г. 3895 с.Търхово 006 222 8.001 Мандра баир Пасище, мера с площ 8.001 /осем цяло и една хилядни/ декара, осма категория пасище,мера 117.61 лева

320 3947 7.3.2012 г. 3947 с.Ряховците 000 096 15.853 Язовир с площ 15.853 /петнадесет цяло осемстотин петдесет и три хилядни/ декара ЯЗОВИР 30 437.80 лева

321 3948 7.3.2012 г. 3948 с.Ряховците 000 097 8.947 Язовир с площ 8.947 /осем цяло деветстотин четиридесет и седем хилядни/ декара ЯЗОВИР 17 178.20 лева

322 3970 15.3.2012 г. 3970 с.Батошево 030 018 18.856 Босево круши
Пасище, мера с площ 18.856 /осемнадесет цяло осемстотин петдесет и шест хилядни/ 
декара, десета категория

пасище,мера 65.05 лева

323 3971 15.3.2012 г. 3971 с.Батошево 040 004 9.067 Колибите
Пасище, мера с площ 9.067 /девет цяло шестдесет и седем хилядни/ декара, десета 
категория

пасище,мера 28.56 лева

324 4025 9.4.2012 г. 4025 с.Млечево 052 001 74.944 Равнището
Пасище, мера с площ 74.944 /седемдесет и четири цяло деветстотин четиридесет и 
четири хилядни/ декара, шеста категория

пасище,мера 2 757.94 лева

325 4037 17.4.2012 г. 4037 с.Агатово 045 001 79.499 Голям кайрак
Пасище, мера с площ 79.499 /седемдесет и девет цяло четиристотин деветдесет и 
девет хилядни/ декара, осма категория

пасище,мера 1 001.69 лева

326 4038 17.4.2012 г. 4038 с.Агатово 045 012 399.97 Голям кайрак
Пасище, мера с площ 399.970 /триста деветдесет и девет цяло деветстотин и 
седемдесет хилядни/ декара, осма категория

пасище,мера 6 439.52 лева

327 4081 8.5.2012 г. 4081 с.Душево 064 002 94.042 Каца
Пасище, мера с площ 94.042 /деветдесет и четири цяло четиридесет и две хилядни/ 
декара, четвърта категория

пасище,мера 6 347.84 лева

328 4082 8.5.2012 г. 4082 с.Душево 057 020 495.322 Бяло поле
Пасище, мера с площ 495.322  /четиристотин деветдесет и пет цяло триста двадесет и 
две хилядни/ декара, седма категория

пасище,мера 11 144.74 лева

329 4083 9.5.2012 г. 4083 с.Хирево 076 014 9.59
Каеновец/Д.мо
гила

Пасище, мера с площ 9.590 /девет цяло петстотин и деветдесет хилядни/ декара, 
седма категория

пасище,мера 181.25 лева

330 4116 21.5.2012 г. 4116 с.Шумата 005 068 0.72 Габровско
Пасище, мера с площ 1.720 /едно цяло седемстотин и двадесет хилядни/ декара, пета 
категория

пасище,мера 53.66 лева

331 4117 21.5.2012 г. 4117 с.Шумата 007 010 0.802 Генето
Пасище, мера с площ 0.802 /нула цяло осемстотин и две хилядни/ декара, пета 
категория

пасище,мера 25.02 лева

332 4125 6.6.2012 г. 4125 с.Душево 057 018 110.586 Бяло поле
Пасище, мера с площ 110.586 /сто и десет цяло петстотин осемдесет и шест хилядни/ 
декара, седма категория

пасище,мера 2 289.13 лева

333 4128 6.6.2012 г. 4128 с.Петко Славейков 106 003 3.036 Алатлъка
Пасище, мера с площ 3.036 /три цяло тридесет и шест хилядни/ декара, трета 
категория

пасище,мера 205.11 лева
НОВ АОС 
4345/19.10.2012 г

334 4129 6.6.2012 г. 4129 с.Петко Славейков 106 009 1.924 Алатлъка
Пасище, мера с площ 1.924 /едно цяло деветстотин двадесет и четири хилядни/ 
декара, трета категория

пасище,мера 130.54 лева
НОВ АОС 
4346/19.10.2012 г

335 4139 7.6.2012 г. 4139 с.Шумата 019 082 1.63 Боруна
Пасище, мера с площ 1.630 /едно цяло шестстотин и тридесет хилядни/ декара, пета 
категория

пасище,мера 50.86 лева

336 4152 13.6.2012 г. 4152 с.Агатово 012 224 4.271 Катин
Пасище, мера с площ 4.271 /четири цяло двеста седемдесет и една хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 149.48 лева

337 4153 13.6.2012 г. 4153 с.Агатово 013 234 0.891 Площа
Пасище, мера с площ 0.891 /нула цяло осемстотин деветдесет и една хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 35.64 лева

338 4154 13.6.2012 г. 4154 с.Агатово 027 003 4.575
Маркова 
ливада

Пасище, мера с площ 4.575 /четири цяло петстотин седемдесет и пет хилядни/ декара, 
десета категория

пасище,мера 13.04 лева

339 4245 16.7.2012 г. 4245 с.Малки Вършец 096 001 2.11 Поляната Пасище, мера с площ 2.110 /две цяло сто и десет хилядни/ декара, втора категория пасище,мера 146.22 лева

340 4246 16.7.2012 г. 4246 с.Малки Вършец 098 001 11.91 Поляната
Пасище, мера с площ 11.910 /единадесет цяло деветстотин и десет хилядни/ декара, 
втора категория

пасище,мера 903.97 лева

341 4285 22.8.2012 г. 4285 с.Буря 022 038 1.137 Кьофери
Пасище, мера с площ 1.137 /едно цяло сто тридесет и седем хилядни/ декара, девета 
категория

пасище,мера 11.46 лева

342 4287 22.8.2012 г. 4287 с.Буря 023 001 2.34 Кюмка
Пасище, мера с площ 2.340 /две цяло триста и четиридесет хилядни/ декара, девета 
категория

пасище,мера 19.66 лева

343 4288 22.8.2012 г. 4288 с.Буря 023 010 6.102 Кюмка Пасище, мера с площ 6.102 /шест цяло сто и две хилядни/ декара, девета категория пасище,мера 51.26 лева

344 4289 22.8.2012 г. 4289 с.Буря 023 018 1.501 Кюмка
Пасище, мера с площ 1.501 /едно цяло петстотин и една хилядни/ декара, девета 
категория

пасище,мера 11.41 лева

345 4290 23.8.2012 г. 4290 с.Буря 023 019 1.501 Кюмка
Пасище, мера с площ 1.501 /едно цяло петстотин и една хилядни/ декара, девета 
категория

пасище,мера 11.41 лева

346 4291 3.9.2012 г. 4291 с.Буря 023 037 2.056 Кюмка
Пасище, мера с площ 2.056 /две цяло петдесет и шест хилядни/ декара, девета 
категория

пасище,мера 15.63 лева

347 4292 3.9.2012 г. 4292 с.Буря 023 038 2.571 Кюмка
Пасище, мера с площ 2.571 /две цяло петстотин седемдесет и една хилядни/ декара, 
девета категория

пасище,мера 19.54 лева

348 4293 3.9.2012 г. 4293 с.Буря 026 020 0.901 Горен кушлук
Пасище, мера с площ 0.901 /нула цяло деветстотин и една хилядни/ декара, четвърта 
категория

пасище,мера 47.30 лева

349 4294 3.9.2012 г. 4294 с.Буря 026 022 0.898 Горен кушлук
Пасище, мера с площ 0.898 /нула цяло осемстотин деветдесет и осем хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 47.14 лева

350 4295 3.9.2012 г. 4295 с.Буря 026 023 0.781 Горен кушлук
Пасище, мера с площ 0.781 /нула цяло седемстотин осемдесет и една хилядни/ 
декара, четвърта категория

пасище,мера 41.00 лева

351 4296 4.9.2012 г. 4296 с.Буря 026 030 5.751 Горен кушлук
Пасище, мера с площ 5.751 /пет цяло седемстотин петдесет и една хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 330.68 лева

352 4297 4.9.2012 г. 4297 с.Буря 026 096 3.576 Горен кушлук
Пасище, мера с площ 3.576 /три цяло петстотин седемдесет и шест хилядни/ декара, 
пета категория

пасище,мера 146.44 лева

353 4298 4.9.2012 г. 4298 с.Буря 027 037 2.437 Алатлъка
Пасище, мера с площ 2.437 /две цяло четиристотин тридесет и седем хилядни/ декара, 
пета категория

пасище,мера 85.54 лева



354 4301 5.9.2012 г. 4301 гр.Севлиево
Ловнидолско 
шосе

84 511 1 120143

ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /СМЕТИЩЕ/-застроен имот с ид.65927.511.1 с площ 
120143 /сто и двадесет хиляди сто четиридесет и три/ кв.м. заедно с построените в 
него административна, делова сграда с ид.65927.511.1.1 на 1 ет. със ЗП 140 /сто и 
четиридесет/ кв.м., административна, делова сграда с ид.65927.511.1.2 на 1 ет. със ЗП 
28 /двадесет и осем/ кв.м., сграда за енергопроизводство с ид.65927.511.1.3 на 1 ет. 
със ЗП 8 /осем/ кв.м., друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с 
ид.65927.511.1.4 на 1ет. със ЗП 43 /четиридесет и три/ кв.м., сграда за 
енергопроизводство с ид.65927.511.1.5 на 1 ет. със ЗП 33 /тридесет и три/ кв.м., 
хангар, депо, гараж с ид.65927.511.1.6 на 1 ет. със ЗП 54 /петдесет и четири/ кв.м., 
сграда за ВиК с ид.65927.511.1.7 на 1 ет. със ЗП 21 /двадесет и един/ кв.м., сграда за 
ВиК с ид.65927.511.1.8 на 1 ет. със ЗП 102 /сто и два/ кв.м., сграда за ВиК с 
ид.65927.511.1.9 на 1 ет. със ЗП 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м., друг вид 
производствена, складова, инфраструктурна сграда с ид.65927.511.1.10 на 1 ет. със ЗП 
5448 /пет хиляди четиристотин четиридесет и осем/ кв.м., Година на построяване-
сгради № 2 и 3-2003г., останалите сгради-2006г.

СМЕТИЩЕ 1469584,70 лева 

355 4305 10.9.2012 г. 4305 гр.Севлиево Стара планина 87 65927.501.2454 8594
Застроен урегулиран поземлен имот с площ 8594 /осем хиляди петстотин деветдесет и 
четири/ кв.м.

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

154692,00 лева

356 4306 11.9.2012 г. 4306 с.Буря 029 040 2.344 Сатма Бунар
Пасище, мера с площ 2.344 /две цяло триста четиридесет и четири хилядни/ декара, 
шеста категория

пасище,мера 67.51 лева

357 4307 11.9.2012 г. 4307 с.Буря 031 029 7.506 Топкоруз
Пасище, мера с площ 7.506 /седем цяло петстотин и шест хилядни/ декара, пета 
категория

пасище,мера 307.37 лева

358 4318 17.9.2012 г. 4318 с.Буря 115 029 4.344 Бекера
Пасище, мера с площ 4.344 /четири цяло триста четиридесет и четири хилядни/ 
декара, девета категория

пасище,мера 36.49 лева

359 4322 18.9.2012 г. 4322 с.Градище 124 006 2.205 Локвите Пасище с храсти с площ 2.205 /две цяло двеста и пет хилядни/ декара, осма категория Пасище с храсти 24.70 лева

360 4328 19.9.2012 г. 4328 гр.Севлиево 061 237 6612 Дуван чаир
Поземлен имот, представляващ пасище, мера с площ 6 612 /шест хиляди шестстотин и 
дванадесет/ кв.м., четвърта категория

пасище,мера 446.30 лева

361 4332 21.9.2012 г. 4332 с.Горна Росица 012 043 14.14 Адъта
Пасище, мера с площ 14.140 /четиринадесет цяло сто и четиридесет хилядни/ декара, 
трета категория

пасище,мера 876.00 лева

362 4333 21.9.2012 г. 4333 с.Горна Росица 110 198 9.07 Бюкят
Пасище, мера с площ 9.078 /девет цяло сто седемдесет и осем хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 522.00 лева

363 4335 21.9.2012 г. 4335 с.Крушево 130 017 69.101 Гюнето
Пасище, мера с площ 69.101 /шестдесет и девет цяло сто и една хилядни/ декара, 
седма категория

пасище,мера 1 306.00 лева

364 4348 19.10.2012 г. 4348 с.Горна Росица 011 026 3.39 Багдалата
Пасище, мера с площ 3.390 /три цяло триста и деветдесет хилядни/ декара, пета 
категория

пасище,мера 152.00 лева

365 4358 6.11.2012 г. 4358 с.Горна Росица 020 067 3.359 Мече дере
Пасище, мера с площ 3.359 /три цяло триста петдесет и девет хилядни/ декара, шеста 
категория

пасище,мера 112.90 лева

366 4359 6.11.2012 г. 4359 с.Горна Росица 118 181 10.845 Бикус
Пасище, мера с площ 10.845 /десет цяло осемстотин четиридесет и пет хилядни/ 
декара, десета категория

пасище,мера 34.20 лева

367 4360 6.11.2012 г. 4360 с.Горна Росица 118 182 11.32 Бикус
Пасище, мера с площ 11.320 /единадесет цяло триста и двадесет хилядни/ декара, 
десета категория

пасище,мера 30.60 лева

368 4370 12.11.2012 г. 4370 с.Ловнидол 098 143 3.539 Сит бунар
Пасище, мера с площ 3.539 /три цяло петстотин тридесет и девет хилядни/ декара, 
шеста категория

пасище,мера 90.60 лева

369 4378 15.11.2012 г. 4378 с.Ловнидол 118 068 18.001 Прясадин
Пасище, мера с площ 18.001 /осемнадесет цяло и една хилядни/ декара, от които 
17.961 /седемнадесет цяло деветстотин шестдесет и една хилядни/ декара пета 
категория и 0.040 /нула цяло и четиридесет хилядни/ декара четвърта категория

пасище,мера 737.60 лева

370 4382 15.11.2012 г. 4382 с.Ловнидол 118 192 2.704 Прясадин
Пасище, мера с площ 2.704 /две цяло седемстотин и четири хилядни/ декара, пета 
категория

пасище,мера 110.70 лева

371 4409 13.12.2012 г. 4409 с.Ловнидол 207 030 12.067 Чуката
Пасище, мера с площ 12.067 /дванадесет цяло шестдесет и седем хилядни/ декара, от 
които 5.985 /пет цяло деветстотин осемдесет и пет хилядни/ декара пета категория и 
6.082 /шест цяло осемдесет и две хилядни/ декара четвърта категория

пасище,мера 564.40 лева

372 4410 13.12.2012 г. 4410 с.Ловнидол 207 037 2.081 Чуката
Пасище, мера с площ 2.081 /две цяло осемдесет и една хилядни/ декара, пета 
категория

пасище,мера 73.00 лева

373 4411 13.12.2012 г. 4411 с.Ловнидол 207 046 1.694 Чуката

Пасище, мера с площ 1.694 /едно цяло шестстотин деветдесет и четири хилядни/ 
декара, от които 0.363 /нула цяло триста шестдесет и три хилядни/ декара пета 
категория и 1.331 /едно цяло триста тридесет и една хилядни/ декара четвърта 
категория

пасище,мера 84.80 лева

374 4460 20.2.2013 г. 4460 с.Ловнидол 233 012 3 Брай дял Пасище, мера с площ 3.000 /три/ декара, четвърта категория. пасище,мера 135,00 лева

375 4532 25.3.2013 г. 4532 гр.Севлиево Зона Изток 1 79 I  15 65659

Урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.502.15 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и две точка петнадесет/ с площ 65659 
/шестдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и девет/ кв.м. с построени в него 
едноетажна масивна спортна сграда с идентификатор 65927.502.15.5 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и две точка петнадесет точка 
пет/ със застроена площ 509 /петстотин и девет/кв.м., състояща се от коридор, седем 
кабинета, възстановителен център-релакс, две съблекални с бани и тоалетни, 
тоалетна, фитнес зала, коридор към игрището, перално помещение с котелно, 
сушилно помещение, треньорска стая с баня и тоалетна, като втори етаж-кафе със 
склад с външна стълба; едноетажна масивна спортна сграда-склад с идентификатор 
65927.502.15.6 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин 
и две точка петнадесет точка шест/ със застроена площ 89 /осемдесет и девет/ кв.м., 
състояща се от четири складови помещения; едноетажна масивна спортна сграда-
гараж с идентификатор 65927.502.15.7 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет 
и седем точка петстотин и две точка петнадесет точка седем/ със застроена площ 48 
/четиридесет и осем/ кв.м. Удостоверение за статут на търпимост № У3020.67 от 
22.03.2013г.

спортен обект 701581,70 лева

376 4539 26.3.2013 г. 4539 с.Градище 387 001 11.666 Байновище
Пасище, мера с площ 11.666 /единадесет цяло шестстотин шестдесет и шест хилядни/ 
декара, десета категория

пасище,мера 33.20 лева

377 4540 26.3.2013 г. 4540 с.Градище 372 001 52.111 Парамишево
Пасище, мера с площ 52.111 /петдесет и две цяло сто и единадесет хилядни/ декара, 
десета категория

пасище,мера 164.10 лева

378 4541 26.3.2013 г. 4541 с.Градище 372 010 7.392 Парамишево
Пасище, мера с площ 7.392 /седем цяло триста деветдесет и две хилядни/ декара, 
десета категория

пасище,мера 21.10 лева

379 4552 27.3.2013 г. 4552 с.Добромирка 072 003 0.964 Габърта
Пасище, мера с площ 0.964 /нула цяло деветстотин шестдесет и четири хилядни/ 
декара, четвърта категория

пасище,мера 43,40 лева

380 4553 27.3.2013 г. 4553 с.Добромирка 125 001 4.219 Горен гладник
Пасище, мера с площ 4.219 /четири цяло двеста и деветнадесет хилядни/ декара, 
девета категория

пасище,мера 35,40 лева

381 4555 27.3.2013 г. 4555 с.Добромирка 133 055 1.149 Нелъба
Пасище, мера с площ 1.149 /едно цяло сто четиридесет и девет хилядни/ декара, трета 
категория

пасище,мера 71,20 лева

382 4556 27.3.2013 г. 4556 с.Добромирка 134 004 1.891 Събева каца
Пасище, мера с площ 1.891 /едно цяло осемстотин деветдесет и една хилядни/ декара, 
трета категория

пасище,мера 100,40 лева

383 4557 27.3.2013 г. 4557 с.Добромирка 139 006 1.59
Средни 
ливади

Пасище, мера с площ 1.590 /едно цяло петстотин и деветдесет хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 71,60 лева

384 4558 27.3.2013 г. 4558 с.Добромирка 139 007 3.05
Средни 
ливади

Пасище, мера с площ 3.057 /три цяло петдесет и седем хилядни/ декара, четвърта 
категория

пасище,мера 137,60 лева

385 4559 27.3.2013 г. 4559 с.Добромирка 139 011 2.35
Средни 
ливади

Пасище, мера с площ 2.350 /две цяло триста и петдесет хилядни/ декара, четвърта 
категория

пасище,мера 105,80 лева

386 4571 28.3.2013 г. 4571 с.Душево 061 001 3.428 Каца
Пасище с храсти с площ 3.428 /три цяло четиристотин двадесет и осем хилядни/ 
декара, седма категория

Пасище с храсти 64.80 лева

387 4575 28.3.2013 г. 4575 с.Ряховците 047 002 794.62 Тутунлъка
Пасище, мера с площ 794.628 /седемстотин деветдесет и четири цяло шестстотин 
двадесет и осем хилядни/ декара, осма категория

пасище,мера 11 124.80 лева

388 4577 28.3.2013 г. 4577 с.Ряховците 047 008 368.736 Тутунлъка
Пасище, мера с площ 368.736 /триста шестдесет и осем цяло седемстотин тридесет и 
шест хилядни/ декара, осма категория

пасище,мера 5 936.60 лева

389 4578 28.3.2013 г. 4578 с.Ряховците 047 045 165.113 Тутунлъка
Пасище, мера с площ 165.113 /сто шестдесет и пет цяло сто и тринадесет хилядни/ 
декара, осма категория

пасище,мера 2 427.20 лева

390 4589 29.3.2013 г. 4589 с.Добромирка 056 008 2.896 Под село
Пасище, мера с площ 2.896 /две цяло осемстотин деветдесет и шест хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 130.30 лева

391 4590 29.3.2013 г. 4590 с.Добромирка 056 012 3.396 Под село
Пасище, мера с площ 3.396 /три цяло триста деветдесет и шест хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 178.30 лева

392 4591 29.3.2013 г. 4591 с.Добромирка 056 026 1.808 Под село
Пасище, мера с площ 1.808 /едно цяло осемстотин и осем хилядни/ декара, четвърта 
категория

пасище,мера 94.90 лева



393 4592 29.3.2013 г. 4592 с.Добромирка 056 032 6.212 Под село
Пасище, мера с площ 6.212 /шест цяло двеста и дванадесет хилядни/ декара, четвърта 
категория

пасище,мера 326.10 лева

394 4603 29.3.2013 г. 4603 с.Добромирка 133 042 0.887 Нелъба
Пасище, мера  с площ 0.887 /нула цяло осемстотин осемдесет и седем хилядни/ 
декара, четвърта категория

пасище,мера 46,60 лева

395 4604 29.3.2013 г. 4604 с.Добромирка 134 023 0.937 Събева каца
Пасище, мера  с площ 0.937 /нула цяло деветстотин тридесет и седем хилядни/ 
декара, четвърта категория

пасище,мера 49,20 лева

396 4618 8.4.2013 г. 4618 с.Добромирка 166 082 2.227
Нови лозя - 
Вареник

Пасище, мера  с площ 2.227 /две цяло двеста двадесет и седем хилядни/ декара, 
шеста категория

пасище,мера 74,80 лева

397 4644 10.4.2013 г. 4644 с.Добромирка 229 002 13.341 Честа чука
Пасище, мера с площ 13.341 /тринадесет цяло триста четиридесет и една хилядни/ 
декара, четвърта категория.

пасище,мера 767,10 лева

398 4645 10.4.2013 г. 4645 с.Добромирка 245 009 3.23 Кошерите
Пасище, мера с площ 3.230 /три цяло двеста и тридесет хилядни/ декара, девета 
категория.

пасище,мера 20,70 лева

399 4650 11.4.2013 г. 4650 с.Добромирка 089 008 0.894 Солуковец
Пасище, мера с площ 0.894 /нула цяло осемстотин деветдесет и четири хилядни/ 
декара, четвърта категория

пасище,мера 35.80 лева

400 4653 11.4.2013 г. 4653 с.Добромирка 198 009 5.479 Кушев бозалък
Пасище, мера с площ 5.479 /пет цяло четиристотин седемдесет и девет хилядни/ 
декара, девета категория

пасище,мера 35.10 лева

401 4654 11.4.2013 г. 4654 с.Добромирка 213 004 4.9 Ашалъка
Пасище, мера с площ 4.900 /четири цяло и деветстотин хилядни/ декара, девета 
категория

пасище,мера 31.40 лева

402 4655 11.4.2013 г. 4655 с.Добромирка 217 002 2.1 Тръста Пасище, мера с площ 2.100 /две цяло и сто хилядни/ декара, четвърта категория пасище,мера 84.00 лева

403 4656 11.4.2013 г. 4656 с.Добромирка 220 020 3.175 Чучура
Пасище, мера с площ 3.175 /три цяло сто седемдесет и пет хилядни/ декара, шеста 
категория

пасище,мера 106.70 лева

404 4659 11.4.2013 г. 4659 с.Добромирка 236 060 1.791 Горна Сърпика
Пасище, мера с площ 1.791 /едно цяло седемстотин деветдесет и една хилядни/ 
декара, девета категория

пасище,мера 12.90 лева

405 4661 11.4.2013 г. 4661 с.Идилево 360 027 15.496 Аша махле
Пасище, мера с площ 15.496 /петнадесет цяло четиристотин деветдесет и шест 
хилядни/ декара, осма категория.

пасище,мера 227,80 лева

406 4664 11.4.2013 г. 4664 с.Шумата 020 025 6.881 Бабушка
Пасище, мера с площ 6.881 /шест цяло осемстотин осемдесет и една хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 214,70 лева

407 4677 15.4.2013 г. 4677 с.Душево 102 010 24.17 Сарафското
Пасище, мера с площ 24.175 /двадесет и четири цяло сто седемдесет и пет хилядни/ 
декара, шеста категория.

пасище,мера 696,20 лева

408 4679 15.4.2013 г. 4679 с.Душево 215 001 10.221 Сарафското
Пасище, мера с площ 10.221 /десет цяло двеста двадесет и една хилядни/ декара, 
шеста категория.

пасище,мера 327,10 лева

409 4681 15.4.2013 г. 4681 с.Добромирка 247 024 5.271 Явора
Пасище, мера с площ 5.271 /пет цяло двеста седемдесет и една хилядни/ декара, 
девета категория.

пасище,мера 33,70 лева

410 4682 15.4.2013 г. 4682 с.Добромирка 248 006 3.318 Явора
Пасище, мера с площ 3.318 /три цяло триста и осемнадесет хилядни/ декара, девета 
категория.

пасище,мера 21,20 лева

411 4683 15.4.2013 г. 4683 с.Добромирка 056 011 2.439 Под село
Пасище, мера с площ 2.439 /две цяло четиристотин тридесет и девет хилядни/ декара, 
четвърта категория.

пасище,мера 128,00 лева

412 4695 16.4.2013 г. 4695 с.Добромирка 084 001 9.18
Павлева 
чешма

Пасище, мера с площ 9.180 /девет цяло сто и осемдесет хилядни/ декара, четвърта 
категория.

пасище,мера 527,90 лева

413 4704 19.4.2013 г. 4704 гр.Севлиево Гочо Москов 5 76 VIII 1379 266.29

Самостоятелен обект в сграда за социални услуги с идентификатор 65927.501.1379.2.1 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
хиляда триста седемдесет и девет точка две точка едно/ с площ 266,29 /двеста 
шестдесет и шест цяло двадесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от зала за групови 
занимания, тоалетни, склад, стая за работа с деца, стая за консултации, стая за 
работа с родители, кабинет на педиатър, стая за касиер и коридори, заедно с 61% 
/шестдесет и един процента/ идеални части от общите части на сграда с 
идентификатор 65927.501.1379.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и едно точка хиляда триста седемдесет и девет точка две/, в 
която се намира обекта, представляваща двуетажна сграда с монолитен 
стоманобетонен гредови скелет, разположена в поземлен имот с идентификатор 
65927.501.1379 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка хиляда триста седемдесет и девет/. Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация на обекта № 3/16.01.2013г.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

127 727,30 лева

414 4707 20.5.2013 г. 4707 с.Градище 226 013 14.17 Качулевец
Пасище, мера с площ 14.170 /четиринадесет цяло сто и седемдесет хилядни/ декара, 
девета категория

пасище,мера 107.70 лева

415 4708 20.5.2013 г. 4708 с.Градище 227 011 40.862 Качулевец
Пасище, мера с площ 40.862 /четиридесет цяло осемстотин шестдесет и две хилядни/ 
декара, девета категория

пасище,мера 310.60 лева

416 4709 20.5.2013 г. 4709 с.Градище 228 003 23.012 Шейтанско
Пасище, мера с площ 23.012 /двадесет и три цяло и дванадесет хилядни/ декара, 
девета категория

пасище,мера 174.90 лева

417 4710 20.5.2013 г. 4710 с.Градище 235 002 77.813 Балевец
Пасище, мера с площ 77.813 /седемдесет и седем цяло осемстотин и тринадесет 
хилядни/ декара, девета категория

пасище,мера 498.00 лева

418 4711 20.5.2013 г. 4711 с.Градище 379 008 19.018 Байновище
Пасище, мера с площ 19.018 /деветнадесет цяло и осемнадесет хилядни/ декара, 
десета категория

пасище,мера 54.20 лева

419 4712 21.5.2013 г. 4712 с.Агатово 044 239 77.172 Мостище
Пасище, мера с площ 77.172 /седемдесет и седем цяло сто седемдесет и две хилядни/ 
декара, осма категория

пасище,мера 1 134.40 лева

420 4713 21.5.2013 г. 4713 с.Агатово 048 021 48.269 Селище
Пасище, мера с площ 48.269 /четиридесет и осем цяло двеста шестдесет и девет 
хилядни/ декара, осма категория

пасище,мера 608.20 лева

421 4716 22.5.2013 г. 4716 с.Идилево 290 014 50.084 Корбалъка
Пасище, мера с площ 50.084 /петдесет цяло осемдесет и четири хилядни/ декара, 
девета категория

пасище,мера 460.80 лева

422 4717 22.5.2013 г. 4717 с.Идилево 292 003 38.837 Бормач
Пасище, мера с площ 38.837 /тридесет и осем цяло осемстотин тридесет и седем 
хилядни/ декара, седма категория

пасище,мера 873.80 лева

423 4718 22.5.2013 г. 4718 с.Идилево 300 006 75.752
Общинска 
мера

Пасище, мера с площ 75.752 /седемдесет и пет цяло седемстотин петдесет и две 
хилядни/ декара, шеста категория

пасище,мера 2 787.70 лева

424 4719 23.5.2013 г. 4719 с.Богатово 083 020 264.682
Ески 
бостанлък

Пасище, мера с площ 264.682 /двеста шестдесет и четири цяло шестстотин осемдесет 
и две хилядни/ декара, десета категория

пасище,мера 635.20 лева

425 4720 23.5.2013 г. 4720 с.Буря 014 057 55.56 Топкору
Пасище, мера с площ 55.560 /петдесет и пет цяло петстотин и шестдесет хилядни/ 
декара, пета категория

пасище,мера 2 709.50 лева

426 4721 23.5.2013 г. 4721 с.Буря 025 001 226.16 Баира
Пасище, мера с площ 226.160 /двеста двадесет и шест цяло сто и шестдесет хилядни/ 
декара, пета категория

пасище,мера 11 025.30 лева

427 4732 7.6.2013 г. 4732 с.Богатово 054 046 0.83
Мечевска 
воденица

Пасище, мера с площ 0.831 /нула цяло осемстотин тридесет и една хилядни/ декара, 
трета категория.

пасище,мера 51,50 лева

428 4758 27.6.2013 г. 4758 с.Ряховците 023 001 1993
До 
българските 
гробища

Поземлен имот с площ 1,993 /едно цяло,  деветстотин деветдесет и три хилядни/ дка, 
четвърта категория, предназначен за разширение на гробищен парк

ГРОБИЩЕН ПАРК 3 826,60 лева

429 4759 27.6.2013 г. 4759 с.Добромирка 079 005 3000
Долни 
гробища

Поземлен имот с площ 3,000 /три/ дка, шеста категория, предназначен за разширение 
на гробищен парк

ГРОБИЩЕН ПАРК 3 960,00 лева

430 4760 2.7.2013 г. 4760 гр.Севлиево Уилиам Гладстон 14А 19 II  1050 1516
Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1050 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда и петдесет/ с площ 1516 
/хиляда петстотин и шестнадесет/ кв.м.

Незастроен УПИ 21 318 лева

Управлява се от 
Средно 
общообразователно 
училище "Васил 
Левски" гр.Севлиево, 

431 4761 2.7.2013 г. 4761 гр.Севлиево Уилиам Гладстон 14 19 II  1049 1011

Застроен поземлен имот с идентификатор 65927.501.1049 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда четиридесет и 
девет/ с площ 1011 /хиляда и единадесет/ кв.м. с построена в него едноетажна 
полумасивна сграда с идентификатор 65927.501.1049.1 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда четиридесет и 
девет точка едно/ със застроена площ 593 /петстотин деветдесет и три/ кв.м., 
състояща се от два учебни кабинета, четири работилници, четири склада, две 
тоалетни с умивалня и портиерна. Удостоверение за статут на търпимост № 
У3020.136/28.06.2013г.

УЧИЛИЩНА СГРАДА 57 779,40 лева

Управлява се от 
Средно 
общообразователно 
училище "Васил 
Левски" гр.Севлиево, 
ЕИК 000209982, на 
основание заповед 
№ 0800/14.07.2008г. 
на кмета на община 
Севлиево и 
разделителен 
протокол от 

432 4780 13.8.2013 г. 4780 с.Шумата 140 035 6.514 Митовци
Пасище, мера с площ 6.514 /шест цяло петстотин и четиринадесет хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 292,20 лева

433 4781 19.8.2013 г. 4781 с.Стоките 244 015 11.78 Пожаръка
Пасище, мера с площ 11.787 /единадесет цяло седемстотин осемдесет и седем 
хилядни/ декара, десета категория.

пасище,мера 24,80 лева

434 4782 19.8.2013 г. 4782 с.Стоките 244 010 16.78 Пожаръка
Пасище, мера с площ 16.780 /шестнадесет цяло седемстотин и осемдесет хилядни/ 
декара, десета категория.

пасище,мера 35,20 лева

435 4783 19.8.2013 г. 4783 с.Душево 040 013 13 Каца
Поземлен имот с площ 13.000 /тринадесет/ дка, пета категория, предназначен за нов  
гробищен парк.

ГРОБИЩЕН ПАРК 1 337,70 лева

436 4786 10.9.2013 г. 4786 с.Агатово 043 092 35.736 Дим. воденица
Пасище, мера с площ 35.736 /тридесет и пет цяло седемстотин тридесет и шест 
хилядни/ декара, осма категория

пасище,мера 525,30 лева



437 4788 10.9.2013 г. 4788 с.Агатово 026 120 53.3 Керезлика
Пасище, мера с площ 53.300 /петдесет и три цяло и триста хилядни/ декара, десета 
категория.

пасище,мера 151,90 лева    

438 4789 10.9.2013 г. 4789 с.Агатово 027 001 101.733
Маркова 
ливада

Пасище, мера с площ 101.733 /сто и едно цяло седемстотин тридесет и три хилядни/ 
декара, десета категория.

пасище,мера 289,90 лева    

439 4790 10.9.2013 г. 4790 с.Агатово 050 131 19.638
Галчина 
поляна

Пасище, мера с площ 19.638 /деветнадесет цяло шестотин тридесет и осем хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 689,30 лева    

440 4791 10.9.2013 г. 4791 с.Горна Росица 138 059 26.175 Бозалък чаир
Пасище, мера с площ 26.175 /двадесет и шест цяло сто седемдесет и пет хилядни/ 
декара, десета категория.

пасище,мера 82,50 лева

441 4793 10.9.2013 г. 4793 с.Градище 403 007 6.278 Калът
Пасище, мера с площ 6.278 /шест цяло двеста седемдесет и осем хилядни/ декара, 
трета категория.

пасище,мера 351,90 лева

442 4794 10.9.2013 г. 4794 с.Идилево 140 016 16.918 Рядка чука
Пасище, мера с площ 16.918 /шестнадесет цяло деветстотин и осемнадесет хилядни/ 
декара, седма категория.

пасище,мера 274,10 лева

443 4797 11.9.2013 г. 4797 с.Кормянско 013 282 20.79 Лавтин
Пасище, мера с площ 20.797 /двадесет цяло седемстотин деветдесет и седем 
хилядни/ декара, шеста категория.

пасище,мера 698,80 лева

444 4798 11.9.2013 г. 4798 с.Шумата 106 026 15.7
Дели 
хасановото

Пасище, мера с площ 15.700 /петнадесет цяло и седемстотин хилядни/ декара, осма 
категория.

пасище,мера 208,80 лева

445 4803 13.9.2013 г. 4803 с.Душево 209 001 8.708 Кръстиловото
Пасище, мера с площ 8.708 /осем цяло седемстотин и осем хилядни/ декара, четвърта 
категория.

пасище,мера 391,90 лева

446 4805 13.9.2013 г. 4805 с.Душево 066 002 59.118 Нивища
Пасище, мера с площ 59.118 /петдесет и девет цяло сто и осемнадесет хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 2 651,30 лева

447 4807 13.9.2013 г. 4807 с.Ловнидол 181 001 23.548 Ръта

Пасище, мера с площ 23.548 /двадесет и три цяло петстотин четиридесет и осем 
хилядни/ декара, от които 17.861/седемнадесет цяло осемстотин шестдесет и една 
хилядни/ декара , осма категория и 5.687/пет цало шестотин осемдесет и седем 
хилядни/ декара, пета категория.

пасище,мера 542,70 лева

448 4808 13.9.2013 г. 4808 с.Ловнидол 195 001 71.046 Бойнова кория

Пасище, мера с площ 71.046 /седемдесет и едно цяло и четиридесет и шест хилядни/ 
декара, от които 9.135/девет цяло сто тридесет и пет хилядни/ декара , осма категория, 
54.884/петдесет и четири цяло осемстотин осемдесет и четири хилядни/ декара, пета 
категория и 7.026/седем цяло и двадесет и шест хилядни/ декара, четвърта категория.

пасище,мера 2 750,70 лева

449 4822 26.9.2013 г. 4822 с.Хирево 031 004 0.7
Сеннишко 
гюне

Пасище, мера с площ 0.700 /нула цяло седемстотин хилядни/ декара, шеста категория. пасище,мера 23,50 лева

450 4840 30.9.2013 г. 4840 с.Шумата 106 021 3
Дели 
хасановото

Пасище, мера с площ 3.000 /три/ декара,  осма категория. пасище,мера 39,90 лева

451 4841 30.9.2013 г. 4841 с.Шумата 106 029 7.515
Дели 
хасановото

Пасище, мера с площ 7.515 /седем цяло петстотин и петнадесет хилядни/ декара,  пета 
категория.

пасище,мера 278,40 лева

452 4846 30.9.2013 г. 4846 с.Ловнидол 053 015 4.51 Сургуна
Пасище, мера с площ 4.510 /четири цяло петстотин и десет хилядни/ декара, от който 
1.696 /едно цяло шестотин деветдесет и шест хилядни/ декара, осма категория и 2.814 
/две цяло осемстотин и четиринадесет хилядни/ декара, четвърта категория.

пасище,мера 148,00 лева

453 4852 1.10.2013 г. 4852 с.Ловнидол 112 006 5.493 Гиржинско
Пасище, мера с площ 5.493 /пет цяло четиристотин деветдесет и три хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 171,40 лева

454 4853 1.10.2013 г. 4853 с.Ловнидол 112 007 1.606 Гиржинско
Пасище, мера с площ 1.606 /едно цяло шестотин и шест хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 50,10 лева

455 4854 1.10.2013 г. 4854 с.Ловнидол 114 036 5.561 Шейтанско
Пасище, мера с площ 5.561 /пет цяло петстотин шестдесет и една хилядни/ декара, 
четвърта категория.

пасище,мера 250,20 лева

456 4863 2.10.2013 г. 4863 с.Ловнидол 196 065 6.003 Гарванца Пасище, мера с площ 6.003 /шест цяло и три хилядни/ декара,  пета категория. пасище,мера 245,80 лева

457 4881 14.10.2013 г. 4881 с.Ловнидол 087 026 11.147 Томбаковото
Пасище, мера с площ 11.147 / единадесет цяло сто четиридесет и седем хилядни / 
декара, шеста категория

пасище,мера 285.40 лева

458 4887 15.10.2013 г. 4887 с.Ловнидол 142 001 38.353 Нифелени

Пасище, мера с площ 38.353 /тридесет и осем цяло триста петдесет и три хилядни/ 
декара, от които 1.511 /едно цяло петстотин и единадесет хилядни/ декара, пета 
категория и 36.842 /тридесет и шест цяло осемстотин четиридесет и две хилядни/ 
декара, четвърта категория

пасище,мера 1 520.80 лева

459 4917 21.10.2013 г. 4917 с.Кръвеник 164 002 12.91 Поляната
Пасище, мера с площ 12.918 /дванадесет цяло деветстотин и осемнадесет хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 579,40 лева

460 4950 11.11.2013 г. 4950 с.Градище 082 001 9.758 Геранчето
Пасище с храсти с площ 9.758 /девет цяло седемстотин петдесет и осем хилядни/ 
декара, девета категория.

Пасище с храсти 82,00 лева

461 4951 11.11.2013 г. 4951 с.Градище 185 002 1.286 Въртопа
Пасище, мера с площ 1.286 /едно цяло двеста осемдесет и шест хилядни/ декара, 
четвърта категория.

пасище,мера 67,50 лева

462 4952 11.11.2013 г. 4952 с.Градище 189 001 2.551 Геранчето
Пасище с храсти с площ 2.551 /две цяло петстотин петдесет и една хилядни/ декара, 
девета категория.

Пасище с храсти 21,40 лева

463 4953 11.11.2013 г. 4953 с.Градище 229 001 10.694 Лозята
Пасище, мера с площ 10.694 /десет цяло шестотин деветдесет и четири хилядни/ 
декара, девета категория.

пасище,мера 81,30 лева

464 4954 11.11.2013 г. 4954 с.Градище 229 042 5.161 Лозята
Пасище, мера с площ 5.161 /пет цяло сто шестдесет и една хилядни/ декара, девета 
категория.

пасище,мера 39,20 лева

465 4956 11.11.2013 г. 4956 с.Градище 284 001 2.29 Тръна
Пасище, мера с площ 2.292 /две цяло двеста деветдесет и две хилядни/ декара, от 
които 1.146 /едно цяло сто четиридесет и шест хилядни/ декара, девета категория и 
1.146 /едно цяло сто четиридесет и шест хилядни/ декара, трета категория.

пасище,мера 72,90 лева

466 4958 12.11.2013 г. 4958 с.Градище 512 001 3.31 Шумата
Пасище, мера  с площ 3.310 /три цяло триста и десет хилядни/ декара,  девета 
категория.

пасище,мера 26,50 лева

467 4965 12.11.2013 г. 4965 с.Градище 075 012 3.035 Михов гроб
Пасище, мера  с площ 3.035 /три цяло тридесет и пет хилядни/ декара, трета 
категория.

пасище,мера 161,20 лева

468 4966 12.11.2013 г. 4966 с.Градище 077 015 1.343 Върхът
Пасище, мера  с площ 1.343 /едно цяло триста четиридесет и три хилядни/ декара, 
трета категория.

пасище,мера 71,30 лева

469 4972 13.11.2013 г. 4972 с.Градище 172 001 3.764 Михов гроб
Пасище, мера с площ 3.764 /три цяло седемстотин шестдесет и четири хилядни/ 
декара, трета категория.

пасище,мера 199,90 лева

470 4973 13.11.2013 г. 4973 с.Градище 173 009 2.66 Михов гроб
Пасище, мера с площ 2.667 /две цяло шестстотин шестдесет и седем хилядни/ декара, 
четвърта категория.

пасище,мера 120,00 лева

471 4977 14.11.2013 г. 4977 с.Градище 198 003 3.451 Над село
Пасище, мера с площ 3.451 /три цяло четиристотин петдесет и една хилядни/ декара, 
от които 1.380 /едно цяло триста и осемдесет хилядни/ декара, девета категория и 
2.071 /две цяло седемдесет и една хилядни/ декара, четвърта категория.

пасище,мера 120,30 лева

472 4979 14.11.2013 г. 4979 с.Градище 201 001 37.11 Над село

Пасище, мера с площ 37.117 /тридесет и седем цяло сто и седемнадесет хилядни/ 
декара, от които 33.406 /тридесет и три цяло четиристотин и шест хилядни/ декара, 
девета категория и 3.711 /три цяло седемстотин и единадесет хилядни/ декара, 
четвърта категория.

пасище,мера 475,40 лева

473 4983 14.11.2013 г. 4983 с.Градище 320 020 0.64 Баровица
Пасище, мера с площ 0.647 /нула цяло шестстотин четиридесет и седем хилядни/ 
декара, девета категория

пасище,мера 4.10 лева

474 4985 14.11.2013 г. 4985 с.Градище 380 017 0.543 Бърдо
Пасище, мера с площ 0.543 /нула цяло петстотин четиридесет и три хилядни/ декара, 
трета категория

пасище,мера 30.40 лева

475 4986 14.11.2013 г. 4986 с.Градище 381 018 3.501 Бърдо
Пасище, мера с площ 3.501 /три цяло петстотин и една хилядни/ декара, трета 
категория

пасище,мера 196.20 лева

476 4987 15.11.2013 г. 4987 с.Градище 383 002 7.566 Куклата
Пасище, мера с площ 7.566 /седем цяло петстотин шестдесет и шест хилядни/ декара, 
десета категория

пасище,мера 23.80 лева

477 4992 15.11.2013 г. 4992 с.Градище 514 005 42.205 Шумата
Пасище, мера с площ 42.205 /четиридесет и две цяло двеста и пет хилядни/ декара, 
девета категория

пасище,мера 303,90 лева

478 5008 11.12.2013 г. 5008 с.Столът 199 011 6.505 Гьолът
Пасище, мера с площ 6.505 /шест цяло петстотин и пет хилядни/ декара, осма 
категория.

пасище,мера 95,60 лева

479 5009 11.12.2013 г. 5009 с.Столът 199 016 7.442 Гьолът
Пасище, мера с площ 7.442 /седем цяло четиристотин четиридесет и две хилядни/ 
декара, осма категория.

пасище,мера 109,40 лева

480 5010 11.12.2013 г. 5010 с.Столът 199 030 24.52 Гьолът
Пасище, мера с площ 24.528 /двадесет и четири цяло петстотин двадесет и осем 
хилядни/ декара, осма категория.

пасище,мера 360,60 лева

481 5016 12.12.2013 г. 5016 с.Ловнидол 302 074 1.677 Чопаря
Пасище, мера с площ 1.677 /едно цяло шестстотин седемдесет и седем хилядни/ 
декара, четвърта категория.

пасище,мера 67,10 лева

482 5018 12.12.2013 г. 5018 с.Ловнидол 301 036 37.963 Топлика
Пасище, мера с площ 37.963 /тридесет и седем цяло деветстотин шестдесет и три 
хилядни/ декара,  четвърта категория.

пасище,мера 1 708,10 лева

483 5026 13.12.2013 г. 5026 с.Батошево 153 041 6.451 Горна лъка
Пасище с храсти с площ 6.451 /шест цяло четиристотин петдесет и една хилядни/ 
декара, четвърта категория.

Пасище с храсти 370,90 лева

484 5027 13.12.2013 г. 5027 с.Батошево 038 001 2.805 Колибите
Пасище, мера с площ 2.805 /две цяло осемстотин и пет хилядни/ декара, четвърта 
категория.

пасище,мера 161,30 лева



485 5037 19.12.2013 г. 5037 гр.Севлиево
Иван К. 
Устабашиев

12 75 I 1328 1024

Застроен имот с идентификатор 65927.501.1328 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда триста двадесет и осем/ с площ 
1024 /хиляда двадесет и четири/ кв.м. с построени в него масивна едноетажна сграда с 
предназначение здравно заведение с идентификатор 65927.501.1328.1 /шестдесет и 
пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда триста 
двадесет и осем точка едно/ със застроена площ 257 /двеста петдесет и седем/ кв.м., 
състояща се от фоайе, две сервизни помещения с умивалня, трапезария и офис, 
цялата на маза с площ от 237 /двеста тридесет и седем/ кв.м.,  състояща се от 
коридор, склад и три помещения, и масивна едноетажна постройка на допълващо 
застрояване с идентификатор 65927.501.1328.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда триста двадесет и осем точка 
две/ със застроена площ 194 /сто деветдесет и четири/ кв.м., с отделен вход, състояща 
се от два коридора с рампа, кухненски блок, три офиса и съблекалня, цялата на маза с 
площ от 173 /сто седемдесет и три/ кв.м., състояща се от вътрешно стълбище, 
коридор, изолационно антре към тоалетна и котелно, машинно помещение, 
изолационно антре с две хладилни камери, три склада. Удостоверение за статут на 
търпимост № У3020.126 от 20.06.2013г.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

216 570 лева

Домашен социален 
патронаж - гр. 
Севлиево,  ЕИК 
0002158890408

486 5044 11.2.2014 г. 5044 с.Градница 54 I 308 4830
Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 4830 /четири хиляди осемстотин и 
тридесет/ кв.м.

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

20332,90 лева

487 5057 24.2.2014 г. 5057 с.Стоките 120 011 4.287
Христова 
орница

Пасище, мера с площ 4.287 /четири цяло двеста осемдесет и седем хилядни/ декара, 
осма категория.

пасище,мера 69,00 лева

488 5087 4.3.2014 г. 5087 с.Горна Росица 175 063 57.34 Дюдюклюка
Пасище, мера с площ 57.344 /петдесет и седем цяло триста четиридесет и четири 
хилядни/ декара, шеста категория.

пасище,мера 2 110,30 лева

489 5089 4.3.2014 г. 5089 с.Стоките 042 011 13.644 Топалите
Пасище, мера с площ 13.644 /тринадесет цяло шестстотин четиридесет и четири 
хилядни/ декара, четвърта категория.

пасище,мера 716,30 лева

490 5244 4.4.2014 г. 5244 с.Агатово 032 098 1.7 Адървец
Пасище, мера с площ 1,700 /едно цяло и седемстотин хилядни/ декара, четвърта 
категория

пасище,мера 68.00 лева

491 5245 4.4.2014 г. 5245 с.Агатово 032 128 0.78 Адървец
Пасище, мера с площ 0,787 /нула цяло седемстотин осемдесет и седем хилядни/ 
декара, четвърта категория

пасище,мера 31.50 лева

492 5246 4.4.2014 г. 5246 с.Агатово 032 146 1.27 Адървец
Пасище, мера с площ 1,279 /едно цяло двеста седемдесет и девет хилядни/ декара, 
четвърта категория

пасище,мера 51.20 лева

493 5247 4.4.2014 г. 5247 с.Агатово 036 072 1.61 Рошито
Пасище, мера с площ 1,615 /едно цяло шестстотин и петнадесет хилядни/ декара, 
осма категория

пасище,мера 23.70 лева

494 5249 4.4.2014 г. 5249 с.Агатово 036 210 4.78 Рошито
Пасище, мера с площ 4,787 /четири цяло седемстотин осемдесет и седем хилядни/ 
декара, пета категория

пасище,мера 196.00 лева

495 5333 9.5.2014 г. 5333 с.Шумата 106 020 26.329
Дели 
хасановото

Пасище,мера с площ 26.329 /двадесет и шест цяло триста двадесет и девет хилядни/ 
декара, осма категория.

пасище,мера 350,20 лева

496 5338 12.5.2014 г. 5338 с.Шумата 106 030 1.981
Дели 
хасановото

Пасище,мера с площ 1.981 /едно цяло деветстотин осемдесет и една хилядни/ декара, 
осма категория.

пасище,мера 29,10 лева

497 5344 13.5.2014 г. 5344 с.Горна Росица 011 011 8.99 Багдалата
Пасище, мера с площ 8.995 /осем цяло деветстотин деветдесет и пет хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 368.30 лева

498 5356 14.5.2014 г. 5356 с.Горна Росица 142 105 0.698 Горната лъка
Пасище, мера с площ 0.698 /нула цяло шестстотин деветдесет и осем хилядни/ 
декара, шеста категория.

пасище,мера 20.10 лева

499 5367 26.5.2014 г. 5367 с.Буря 027 042 25.838 Алатлъка
Пасище, мера с площ 25.838 /двадесет и пет цяло осемстотин тридесет и осем 
хилядни/ декара, шеста категория.

пасище,мера 868,20 лева

500 5374 27.5.2014 г. 5374 с.Идилево 020 040 3 Вълчетата Пасище, мера с площ 3.000 /три/ декара, седма категория. пасище,мера 48,60 лева

501 5375 27.5.2014 г. 5375 с.Идилево 020 225 3.5 Вълчетата Пасище, мера с площ 3.500 /три цяло и петстотин хилядни/ декара, седма категория. пасище,мера 56,70 лева

502 5382 27.5.2014 г. 5382 с.Идилево 290 027 4.375 Корбалъка
Пасище, мера с площ 4.375 /четири цяло триста седемдесет и пет хилядни/ декара, 
девета категория.

пасище,мера 40,30 лева

503 5388 11.6.2014 г. 5388 с.Кръвеник 170 008 14.89 Салтински рът
Пасище, мера с площ 14.890 /четиринадесет цяло осемстотин и деветдесет хилядни/ 
декара, осма категория.

пасище,мера 218,90 лева

504 5390 11.6.2014 г. 5390 с.Кръвеник 000 897 2.42
Пасище, мера с площ 2.426 /две цяло четиристотиндвадесет и шест хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 108,80 лева

505 5398 17.6.2014 г. 5398 с.Търхово 016 040 1 Голяма ливада Пасище, мера с площ 1.001 /едно цяло и една хилядни/ декара, пета категория. пасище,мера 35,10 лева

506 5399 17.6.2014 г. 5399 с.Търхово 016 063 15.802 Мунджии
Пасище, мера с площ 15.802 /петнадесет цяло осемстотин и две хилядни/ декара, 
шеста категория.

пасище,мера 455,10 лева

507 5400 17.6.2014 г. 5400 с.Търхово 016 075 0.5 Голяма ливада Пасище, мера с площ 0.500 /нула цяло и петстотин хилядни/ декара, пета категория. пасище,мера 17,60 лева

508 5427 24.6.2014 г. 5427 с.Кормянско 000 160 30.14

Поземлен имот №000160 /три нули сто и шестдесет/, в който е изграден обект 
"Закриване и рекултивация на съществуващо общинско сметище, разположено на 
територията на община Севлиево в землището на с. Кормянско", въведен в 
експлоатация съгласно разрешение за ползване изх. №СТ-05-1663 от 24.09.2013 г., с 
площ 30.144 /тридесет цяло сто четиридесет и четири хилядни/ декара и начин на 
трайно ползване: Сметище.

СМЕТИЩЕ 39 790,10 лева

509 5436 18.7.2014 г. 5436 с.Ловнидол 020 004 3.4 Голяма ливада Пасище, мера с площ 3.400 /три цяло и четиристотин хилядни/ декара, пета категория. пасище,мера 92,80 лева

510 5440 18.7.2014 г. 5440 с.Ловнидол 196 001 46.568 Новите нивя

Пасище, мера с площ 46.568 /четиридесет и шест цяло петстотин шестдесет и осем 
хилядни/ декара, от които 1.608 /едно цяло шестстотин и осем хилядни/ декара осма 
категория и 44.960 /четиридесет и четири цяло деветстотин и шестдесет хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 2 042,40 лева

511 5470 4.9.2014 г. 5470 гр.Севлиево Ст.Пешев 149 в 14 III 2318 8171
Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.2318 /шестдесет и 
пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка две хиляди 
триста и осемнадесет/ с площ 8 171 /осем хиляди сто седемдесет и един/ кв.м.

Незастроен УПИ 82 175,70 лева

Безвъзмездно  за 
управление на 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр. Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 

Заповед за деактуване зап. 
№ 0784/17.07.2015 на осн. 
чл. 64, ал. 1 от ЗОС на

512 5471 4.9.2014 г. 5471 гр.Севлиево Ст.Пешев 100 1 IV 501.4014 2074

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4014 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди и четиринадесет/ с 
площ 2 074 /две хиляди и седемдесет и четири/ кв.м., с построена в него едноетажна 
масивна сграда-портал /склад/с идентификатор 65927.501.4014.1 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди и 
четиринадесет точка едно/, със застроена площ от 11 /единадесет/ кв.м., състояща се 
от една стая. Едноетажна масивна сграда-бензиностанция с идентификатор 
65927.501.4014.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка четири хиляди и четиринадесет точка две/, със застроена площ 
от 26 /двадесет и шест/ кв.м., състояща се от офис зала и сервизно помещение.

застроен УПИ 27 781,70 лева

Безвъзмездно за 
управление о от 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр.Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 
Габрово, ул. 
"Стефан Пешев" 
№149, ЕИК 
176557063 на 
основание решение 
№227, т. 3 от 
19.12.2012 г. на 

Заповед за деактуване зап. 
№ 0784/17.07.2015 на осн. 
чл. 64, ал. 1 от ЗОС на

513 5472 4.9.2014 г. 5472 гр.Севлиево Ст.Пешев 110 000 501.4012 25312
Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4012 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди и дванадесет/ с площ 25 
312 /двадесет и пет хиляди триста и дванадесет/ кв.м.

Незастроен УПИ 202 749,10 лева

Безвъзмездно за 
управление от 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр.Севлиево, 

Заповед за деактуване зап. 
№ 0784/17.07.2015 на осн. 
чл. 64, ал. 1 от ЗОС на

514 5473 4.9.2014 г. 5473 гр.Севлиево Ст.Пешев 104 1 V 501.13 1804

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.13 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка тринадесет/ с площ 1 804 /хиляда 
осемстотин и четири/ кв.м., с построена в него масивна едноетажна сграда с 
идентификатор 65927.501.13.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем 
точка петстотин и едно точка тринадесет точка едно/ , със застроена площ от 77 
/седемдесет и седем/ кв. м., състояща се от коридор и три стаи.

застроен УПИ 29 184,20 лева

Безвъзмездно за 
управление от 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр. Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 
Габрово, ул." 

Заповед за деактуване зап. 
№ 0784/17.07.2015 на осн. 
чл. 64, ал. 1 от ЗОС на



515 5474 4.9.2014 г. 5474 гр.Севлиево Ст.Пешев 149 14 I 501.4051 61440

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4051 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди петдесет и едно/ целият 
с площ 61 440 /шестдесет и една хиляди четиристотин и четиридесет/ кв.м.,  с 
построени в него: Масивна триетажна сграда-училище, с идентификатор 
65927.501.4051.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка четири хиляди и петдесет и едно точка две/, със застроена 
площ от 747 /седемстотин четиридесет и седем/ кв.м., състояща се от сутерен, 
състоящ се от стълбище, коридор, две тоалетни, два склада, столова и кухненски 
блок; Първи етаж, състоящ се от фоае, стълбище, портиерна, две канцеларии, офис с 
хранилище, офис, два кабинета и кабинет с хранилище; Втори етаж, състоящ се от 
стълбище, коридор, две тоалетни, три офиса, четири кабинета и един кабинет с 
хранилище; Трети етаж, състоящ се от стълбище, коридор, две тоалетни, три офиса, 
четири кабинета и един кабинет с хранилище.Сграда с идентификатор 
65927.501.4051.3 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка четири хиляди петдесет и едно точка три/, със застроена площ 
от 84 /осемдесет и четири/ кв.м.,представлява двуетажна сграда свързана към 
училищната сграда, състояща се от по един кабинет на етаж. Читириетажна масивна 
сграда-общежитие, с идентификатор 65927.501.4051.1 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди петдесет и 
едно точка едно/, със застроена площ от 873/осемстотин седемдесет и три/ кв.м., 
цялата на маза, състояща се от ; Първи етаж, състоящ се от фоае, учебна 
работилница, коридор, вход към котлено, двадесет и един склада, умивалня с бани, 
тоалетни с изолационно антре, стълбище за втория етаж от северната страна и 
стълбище за трети и четвърти етаж от южната страна; Втори етаж, състоящ се от 
коридор, занималня, двадесет и две спални, кухненско помещение, умивалня с бани, и 
тоалетни с изолационно антре; Трети етаж, състоящ се от коридор, занималня, 
двадесет и две спални, кухненско помещение, умивалня с бани, и тоалетни с 
изолационно антре; Четвърти етаж , състоящ се от коридор, занималня, двадесет и 
две спални, кухненско помещение, умивалня с бани, и тоалетни с изолационно антре. 
Еноетажнамасивна сграда, физкултурен салон с идентификатор 65927.501.4051.7 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
четири хиляди петдесет и едно точка седем/, със застроена площ от 386 /триста 
осемдесет и шест/ кв.м., състоящ се от фоае, физкултурен салон, две тоалетни и една 
съблекалня на първо ниво и на второ ниво-две тоалетни, две съблекални и 
канцелария. Едноетожна масивна сграда с идентификатор 65927.501.4051.5  
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
четири хиляди петдесет и едно точка пет/, със застроена площ от 335 /триста тридесет 
и пет/ кв.м., представляваща хале. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 
65927.501.4051.6 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка четири хиляди петдесет и едно точка шест/, със застроена 

УЧИЛИЩНА СГРАДА 1 967 894,00 лева

Безвъзмездно за 
управление от 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр.Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 
Габрово, ул. 
"Стефан Пешев" 
№149, ЕИК 
176557063 на 
основание решение 
№227, т. 3 от 
19.12.2012 г. на 
Общински съвет гр. 
Севлиево и чл. 10, 
ал. 4 от Закона за 
народната просвета.
Собственик на имота 
описан в р.3 е 
Община Севлиево, 
ЕИК 000215889

Заповед за деактуване зап. 
№ 0784/17.07.2015 на осн. 
чл. 64, ал. 1 от ЗОС на

516 5475 5.9.2014 г. 5475 гр.Севлиево Ст.Пешев 102 1 VII 501.12 20228

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.12 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет/ целият с площ 20 228 
/двадесет хиляди двеста двадесет и осем/ кв.м.,  с построени в него: Едноетажна 
масивна сграда-работилница с идентификатор 65927.501.12.1 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка едно/, 
със застроена площ от 247 /двеста четиридесет и седем/ кв.м., състояща се от пет 
гаражни клетки. Едноетажна масивна сграда-работилница с идентификатор 
65927.501.12.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин 
и едно точка дванадесет точка две/, със застроена площ от 291 /двеста деветдесет и 
един/ кв.м., състояща се от две помещения. Едноетажна масивна сграда-акумулаторно 
с идентификатор 65927.501.12.3 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка три/, със застроена площ от 60 
/шестдесет/ кв.м., състояща се от три помещения. Едноетажна масивна сграда-
тоалетна с идентификатор 65927.501.12.4  /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка четири/, със 
застроена площ от 37 /тридесет и седем/ кв.м., състояща се от две тоалетни. 
Едноетажна паянтова сграда-ферма с идентификатор 65927.501.12.5  /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка 
пет/, със застроена площ от 175 /сто седемдесет и пет/ кв.м., състояща се от коридор и 
седем помещения за животни. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 
65927.501.12.6  /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка дванадесет точка шест/, със застроена площ от 589 /петстотин 
осемдесет и девет/ кв.м., състояща се от четири гаражни клетки и обор. Едноетажна 
масивна сграда с идентификатор 65927.501.12.7 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка седем/, със 
застроена площ от 9 /девет/ кв.м., състояща се от един склад. Едноетажна масивна 
сграда с идентификатор 65927.501.12.8  /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка осем/, със застроена 
площ от 8 /осем/ кв.м., състояща се от един склад. Едноетажна масивна сграда с 
идентификатор 65927.501.12.9  /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка девет/, със застроена площ от 
87 /осемдесет и седем / кв.м., състояща се от перално помещение. Едноетажна 
масивна сграда-работилница с идентификатор 65927.501.12.10  /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка 
десет/, със застроена площ от 383 /триста осемдесет и три/ кв.м., състояща се от 
четири гаража и навес.. Едноетажна масивна сграда-музей земеделска техника с 
идентификатор 65927.501.12.11  /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка единадесет/, със застроена 
площ от 588 /петстотин осемдесет и осем/ кв.м., състояща се от шест изложбени зали 
и хранилище. Едноетажна масивна сграда-работилница  с идентификатор 

РАБОТИЛНИЦА 819 668,50 лева

Безвъзмездно за 
управление от 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр.Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 
Габрово, ул. 
"Стефан Пешев" 
№149, ЕИК 
176557063 на 
основание решение 
№227, т. 3 от 
19.12.2012 г. на 
Общински съвет гр. 
Севлиево и чл. 10, 
ал. 4 от Закона за 
народната просвета.
Собственик на имота 
описан в р. 3 е 
Община Севлиево, 
ЕИК 000215889

Заповед за деактуване зап. 
№ 0784/17.07.2015 на осн. 
чл. 64, ал. 1 от ЗОС на

517 5476 5.9.2014 г. 5476 с.Валевци 8 II 11000 Лъгът

Урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 8, с площ 11 000 /единадесет хиляди/ кв.м. с 
построена в него масивна триетажна сграда-почивна станция, със застроена площ от 
136 /сто тридесет и шест/ кв.м., състояща се от: първи етаж от котлено помещение, 
кухня, столова, баня и тоалетна; втори етаж от коридор, шест спални помещения, 
дневна, баня и тоалетна; трети етаж от едно спално помещение. Удостоверение за 
статут на търпимост №16.249 от 01.07.2014 г.

ПОЧИВНА СТАНЦИЯ 38 831,10 лева

Безвъзмездно за 
управление от 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр.Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 
Габрово, ул. 
"Стефан Пешев" 
№149, ЕИК 
176557063 на 
основание решение 
№227, т. 3 от 
19.12.2012 г. на 
Общински съвет гр. 
Севлиево и чл. 10, 
ал. 4 от Закона за 
народната просвета.
Собственик на имота 
описан в р. 3 е 
Община Севлиево, 
ЕИК 000215889

Заповед за деактуване зап. 
№ 0784/17.07.2015 на осн. 
чл. 64, ал. 1 от ЗОС 



518 5477 5.9.2014 г. 5477 гр.Севлиево
Великотърновско 
шосе

17 132 II 502.21 0

Двуетажна масивна сграда- училищна сграда, с идентификатор 65927.502.21.2 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и две точка 
двадесет и едно точка две/, със застроена площ от 542 /петстотин четиридесет и два/ 
кв.м., състояща се от: Първи етаж, състоящ се от фоае, коридор, стълбище, четири 
работилници, кабинет и склад; Втори етаж, състоящ се от стълбище, коридор, кабинет, 
склад, пет учебни стаи и две учебни стаи с хранилища. Масивна сграда-работилница, с 
идентификатор 65927.502.21.23 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и две точка двадесет и едно точка двадесет и три/, със 
застроена площ от 306 /триста и шест/ кв.м., състояща се от учебна работилница със 
склад. Едноетажна паянтова сграда с идентификатор 65927.502.21.21 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и две точка двадесет и едно 
точка двадесет и едно/, със застроена площ от 150 /сто и петдесет/ кв.м., състояща се 
от две класни стаи. Едноетажна паянтова сграда с идентификатор 65927.502.21.20 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
двадесет и едно точка двадесет/, със застроена площ от 163 /сто шестдесет и три/ 
кв.м., състояща се от две класни стаи. Едноетажна паянтова сграда с идентификатор 
65927.502.21.22 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и две точка двадесет и едно точка двадесет и две/, със застроена площ от 
246 /двеста четиридесет и шест/ кв.м., състояща се от две помещения. Сградите са 
построени в имот с идентификатор 65927.502.21 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и две точка двадесет и едно/, собственост на 
"Корпорация топливо" АД.

РАБОТИЛНИЦА 253 243,00 лева

Делба зап. № 
0784/17.07.2015 на осн. чл. 
64, ал. 1 от ЗОС 

519 5478 5.9.2014 г. 5478 гр.Севлиево
Великотърновско 
шосе

10 134 III 502.39 14640

Поземлен имот с идентификатор 65927.502.39 /шестдесет и пет хилади деветстотин 
дведесет и седем хиляди точка петстотин и две точка тридесет и девет/, с площ 14 640 
/четиринадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ кв.м. с построена в него 
четириетажна масивна сграда-учебен корпус /трети и четвърти етаж/ и общежитие 
/първи и втори етаж/, с идентификатор 65927.502.39.1 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем хиляди точка петстотин и две точка тридесет и девет 
точка едно/, със застроена площ от 504 /петстотин и четири/ кв.м., цялата на маза, 
състояща се от: сутерен, състоящ се от стълбище, коридор, четири склада, помещение 
за ел. табло, перално помещение, котелно помещение и тоалетна; Първи етаж, 
състоящ се от фоае, коридор, стълбище, три канцеларии, десет спални, баня с 
тоалетна, четири офиса и килер; Втори етаж, състоящ се от стълбище, коридор, 
дванадесет спални, две бани с тоалетни, килер и три офиса; Трети етаж, състоящ се 
от фоае, коридор, стълбище, осем кабинета, килер, три тоалетни, три офиса; Четвърти 
етаж, състоящ се от фоае, коридор, стълбище, осем кабинета, килер, три тоалетни, 
четири офиса.
 Масивна сграда-столова, с идентификатор 65927.502.39.2  /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем хиляди точка петстотин и две точка тридесет и девет 
точка две/, със застроена площ от 311 /триста и единадесет/ кв.м., цялата на маза, 
състояща се от столова, кухненски блок и склад. Едноетажна масивна сграда с 
идентификатор 65927.502.39.3 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем 
хиляди точка петстотин и две точка тридесет и девет точка три/, със застроена площ от 
47 /чет

иридесет и седем/ кв.м., състояща се от една гаражна клетка.

УЧИЛИЩНА СГРАДА 589 440,70 лева

Заповед за деактуване зап. 
№ 0784/17.07.2015 на осн. 
чл. 64, ал. 1 от ЗОС 

520 5493 12.9.2014 г. 5493 с.Идилево 000 112 3.37
Прилежащо водностопанско съоръжение - насип с площ 3.379 /три цяло триста 
седемдесет и девет хилядни/ декара.

Насип 4 460.30 лева

521 5530 28.10.2014 г. 5530 гр.Севлиево Крушевска 24А 61б I 5166 1605

Застроен урегулиран поземлен имот с площ 1605 /хиляда шестстотин и пет/ кв.м., с 
построена в него масивна едноетажна сграда представляваща  - Център за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с идентификатор 
65927.501.5166.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка пет хиляди сто шестдесет и шест точка едно/ със застроена 
площ 599 /петстотин деветдесет и девет/ кв.м., строена 2013 г., състояща се от: 
1.Ползваеми помещения, свързани с предназначението на сградата - централна 
дневна за отдих и занимания, кухня, кът от дневната за едновременно хранене на 
всички обитатели в центъра, лични спални за всички обитатели, групирани в три групи 
по възрастов признак-общо 8 броя, санитарен възел - баня с мивки и тоалетна за 
всяка от групите, зала за музика и танци, кътове за игра на малките деца, кътове за 
компютърни занимания, помещение за осъществяване на контакти с външни 
посетители /за опознаване на обитателите с евентуални приемни семейства или 
осиновители/, стая /офис/, санитарен възел за външния персонал, който ще подпомага 
живота на обитателите в ЦНСТ и 3 санитарни възела за обитателите; 2.Обслужващи 
помещения - котелно за отопление, склад за сухи хранителни продукти и помещение с 
хладилници за хранителни продукти, склад за домашен инвентар, складове за чисто и 
мръсно постелочно бельо и перално и гладачно помещение, санитарно-битови 
помещения за външния персонал и помещение за миещи препарати и почистващ 
инвентар.Сградата има и използваемо таванско пространство със застроена площ 
138.50 /сто тридесет и осем и петдесет/ кв.м. Разрешение за строеж № 180 от 
21.09.2011 г., Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 36/13.08.2013 г.

застроен УПИ 174 498.60 лева

522 5531 28.10.2014 г. 5531 гр.Севлиево Стара планина 127 111 XXI 65927.501.5172 603

Застроен урегулиран поземлен имот с площ 603 /шестстотин и три/ кв.м., с построена в 
него масивна едноетажна сграда представляваща  - Център за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания с идентификатор 65927.501.5172.4 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто 
седемдесет и две точка четири/ със застроена площ 215 /двеста и петнадесет/ кв.м. и 
сутерен със застроена площ 215 /двеста и петнадесет/ кв.м., строена 2013 г. В първия 
етаж на преустройващите се съществуващи сгради ще се обособят : в едната бивша 
сграда са кухнята, помещение за съхранение за седмица на хранителни продукти, стая 
/офис/ за външния персонал, който ще подпомага живота на обитателите в защитеното 
жилище и санитарен възел; в другата бивша сграда с преустройството се развива 
изцяло спалния блок за обитателите - четири лични спални за по двама обитатели 
всяка с обща баня и тоалетна. В нова пристройка, свързваща двете съществуващи 
сгради, ще се обособи общо ползваемо помещение на дневната за отдих и занимание 
със столова за едновременно хранене на всички обитатели в жилището. Във 
сутеренния етаж са проектирани обслужващите помещения - съблекалня за външния 
персонал, баня и отделен санитарен възел, пералня с гладачно и складове за мръсно 
и чисто постелочно бельо, помещение за трудова терапия на обитателите, помещение 
за помощни материали за трудова терапия, мази за зимнина и хладилно съхранение 
на хранителни продукти, помещение за специализиран и домашен инвентар и 
санитарен възел за обитателите.Разрешение за строеж № 181 от 21.09.2011 г., 
Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 37/13.08.2013 г.

застроен УПИ 105 245.40 лева

523 5630 11.3.2015 г. 5630 с.Агатово 43 I 6061

Застроен урегулиран поземлен имот с площ 6 061/шест хиляди шестдесет и един/ кв.м. 
заедно с част от втори етаж (кметство) на масивна двуетажна административна сграда 
със застроена площ 414 кв.м., представляваща 10 /десет/ помещения без ид.номера, 
както следва: крайните три северозападни, крайните три североизточни, крайните две 
югоизточни и крайните две югозападни - с обща площ 122,95 кв.м.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

12 474.70 лева



524 5643 23.3.2015 г. 5643 с.Крамолин 15 VIII 3150

Застроен урегулиран поземлен имот с площ 3 150 /три хиляди сто и петдесет/ кв. м с 
построена в него масивна двуетажна административно търговска сграда /кметство/ 
със застроена площ 366.60 /триста шестдесет и шест точка шестдесет/ кв. м, състояща 
се от: първи етаж - клуб на пенсионера, състоящ се от салон, четири складови 
помещения, миячно, три броя спомагателни помещения-коридори, две входни антрета, 
баня и тоялетна отделно със застроена площ от 130 / сто и тридесет/ кв. м, за които 
има  издаден нотариален акт № 56, том VІІІ, рег. №15617, дело №1424/13.11.2008 г. 
Останалата част от първия етаж представлява салон, две стаи, две тоалетни, антре и 
коридор; втори етаж-десет стаи, две тоалетни, ритуална зала-от две стаи, коридор и 
фоайе. Удостоверение №ДД-4-А-05.215 от 13.02.2015 г. за статут на търпимост на 
сградата.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

30 988.60 лева

525 5644 24.3.2015 г. 5644 с.Добромирка 4 II-592 499.8

Урегулиран поземлен имот целият с площ 499,80 /четиристотин деветдесет и девет 
цяло и осемдесет/ кв. м с построена в него масивна едноетажна сграда - павилион със 
застроена площ от 60 /шестдесет/ кв. м, състояща се от: търговска зала, складови 
помещения и санитарен възел. Удостоверение за търпимост №16.253/ 08.07.2014 г.

застроен УПИ 2 528.00 лева
НОВ АОС 
5826/09.07.2015 г

526 5646 3.4.2015 г. 5646 с.Градница 082 033 9.341 Попина шума
Пасище, мера с площ 9.341 /девет цяло триста четиридесет и една хилядни/ декара, 
седма категория.

пасище,мера 176.50 лева

527 5647 3.4.2015 г. 5647 с.Градница 082 034 6.616 Попина шума
Пасище, мера с площ 6.616 /шест цяло шестстотин и шестнадесет хилядни/ декара, 
седма категория.

пасище,мера 125.00 лева

528 5648 3.4.2015 г. 5648 с.Градница 082 068 12.577 Попина шума

Пасище, мера с площ 12.577 /дванадесет цяло петстотин седемдесет и седем 
хилядни/ декара, от които 0.196 /нула цяло сто деветдесет и шест хилядни/ декара, 
десета категория и 12.381/ дванадесет цяло триста осемдесет и една хилядни/, седма 
категория.

пасище,мера 234.60 лева

529 5649 3.4.2015 г. 5649 с.Градница 082 082 16.461 Попина шума
Пасище, мера с площ 16.461 /шестнадесет цяло четиристотин шестдесет и една 
хилядни/ декара, седма категория.

пасище,мера 311.10 лева

530 5650 3.4.2015 г. 5650 с.Дамяново 102 039 10.795 Котматица
Пасище, мера с площ 10.795 /десет цяло седемстотин деветдесет и пет хилядни/ 
декара, седма категория.

пасище,мера 204.00 лева

531 5651 3.4.2015 г. 5651 с.Дамяново 102 043 11.86 Котматица
Пасище, мера с площ 11.860 /единадесет цяло осемстотин и шестдесет хилядни/ 
декара, седма категория.

пасище,мера 224.20 лева

532 5652 3.4.2015 г. 5652 с.Дамяново 102 048 18.25 Котматица
Пасище, мера с площ 18.250 /осемнадесетт цяло двеста и петдесет хилядни/ декара, 
седма категория.

пасище,мера 344.90 лева

533 5653 3.4.2015 г. 5653 с.Дамяново 102 054 8.035 Котматица
Пасище, мера с площ 8.035 /осем цяло и тридесет и пет хилядни/ декара, седма 
категория.

пасище,мера 151.90 лева

534 5654 3.4.2015 г. 5654 с.Ряховците 045 033 14.349 Гавраиловото
Пасище, мера с площ 14.349 /четиринадесет цяло триста четиридесет и девет 
хилядни/ декара, шеста категория

пасище,мера 413.30 лева

535 5655 3.4.2015 г. 5655 с.Ряховците 045 034 5.861 Гавраиловото
Пасище, мера с площ 5.861 /пет цяло осемстотин шестдесет и една хилядни/ декара, 
шеста категория

пасище,мера 168.80 лева

536 5656 3.4.2015 г. 5656 с.Ряховците 045 035 17.469 Гавраиловото
Пасище, мера с площ 17.469 /седемнадесет цяло четиристотин шестдесет и девет 
хилядни/ декара, шеста категория

пасище,мера 587.00 лева

537 5657 3.4.2015 г. 5657 с.Ряховците 045 037 0.181 Гавраиловото
Пасище, мера с площ 0.181 /нула цяло сто осемдесет и една хилядни/ декара, шеста 
категория

пасище,мера 5.20 лева

538 5659 6.4.2015 г. 5659 с.Ряховците 045 044 4.801 Гавраиловото
Пасище, мера с площ 4.801 /четири цяло осемстотин и една хилядни/ декара, шеста 
категория

пасище,мера 138.30 лева

539 5660 6.4.2015 г. 5660 с.Ряховците 045 064 4.8 Гавраиловото Пасище, мера с площ 4.800/четири цяло осемстотин хилядни/ декара, шеста категория пасище,мера 138.20 лева

540 5661 6.4.2015 г. 5661 с.Ряховците 045 066 72.433 Гавраиловото
Пасище, мера с площ 72.433 /седемдесет и две цяло четиристотин тридесет и три 
хилядни/ декара, шеста категория

пасище,мера 2 433.70 лева

541 5663 6.4.2015 г. 5663 с.Ряховците 057 002 27.589 Бойското
Пасище, мера с площ 27.589 /двадесет и седем цяло петстотин осемдесет и девет 
хилядни/ декара, шеста категория

пасище,мера 1 015.30 лева

542 5664 6.4.2015 г. 5664 с.Ряховците 057 003 36.796 Бойското
Пасище, мера с площ 36.796 /тридесет и шест цяло седемстотин деветдесет и шест 
хилядни/ декара, шеста категория

пасище,мера 1 354.10 лева

543 5665 7.4.2015 г. 5665 с.Ряховците 057 005 67.733 Бойското
Пасище, мера с площ 67.733 /шестдесет и седем цяло седемстотин тридесет и три 
хилядни/ декара, шеста категория

пасище,мера 2 167.50 лева

544 5666 7.4.2015 г. 5666 с.Ряховците 057 006 19.888 Бойското
Пасище, мера с площ 19.888 /деветнадесет цяло осемстотин осемдесет и осем 
хилядни/ декара, шеста категория

пасище,мера 636.40 лева

545 5684 14.4.2015 г. 5684 с.Малки Вършец 015 001 2.926 Изора
Пасище, мера с площ 2.926 /две цяло деветстотин двадесет и шест хилядни/ декара, 
четвърта категория.

пасище,мера 153.60 лева

546 5685 14.4.2015 г. 5685 с.Малки Вършец 016 002 2.55 Азмакят
Пасище, мера с площ 2.550 /две цяло петстотин и петдесет хилядни/ декара, трета 
категория.

пасище,мера 142.90 лева

547 5686 14.4.2015 г. 5686 с.Малки Вършец 020 001 0.674 Азмакят
Пасище, мера с площ 0.674 /нула цяло шестстотин седемдесет и четири хилядни/ 
декара, трета категория.

пасище,мера 31.80 лева

548 5687 14.4.2015 г. 5687 с.Малки Вършец 035 001 10.283 Хрепета
Пасище, мера с площ 10.283 /десет цяло двеста осемдесет и три хилядни/ декара, 
десета категория.

пасище,мера 29.30 лева

549 5688 14.4.2015 г. 5688 с.Малки Вършец 045 001 1.938 Чебовото
Пасище, мера с площ 1.938 /едно цяло деветстотин тридесет и осем хилядни/ декара, 
десета категория.

пасище,мера 5.50 лева

550 5689 14.4.2015 г. 5689 с.Малки Вършец 047 067 1.565 Лозята
Пасище, мера с площ 1.565 /едно цяло петстотин шестдесет и пет хилядни/ декара, 
десета категория.

пасище,мера 4.20 лева

551 5690 14.4.2015 г. 5690 с.Малки Вършец 047 072 4.1 Лозята Пасище, мера с площ 4.100 /четири цяло и сто хилядни/ декара, десета категория. пасище,мера 11.10 лева

552 5691 14.4.2015 г. 5691 с.Малки Вършец 050 001 7.258 Лозята
Пасище, мера с площ 7.258 /седем цяло двеста петдесет и осем хилядни/ декара, 
десета категория.

пасище,мера 19.60 лева

553 5692 14.4.2015 г. 5692 с.Добромирка 210 031 10.086 Дрянака
Пасище, мера с площ 10.086 /десет цяло осемдесет и шест хилядни/ декара, девета 
категория.

пасище,мера 72.60 лева

554 5699 15.4.2015 г. 5699 с.Добромирка 135 004 1.136 Събева каца
Пасище, мера с площ 1.136 /едно цяло сто тридесет и шест хилядни/ декара, четвърта 
категория.

пасище,мера 51.10 лева

555 5700 15.4.2015 г. 5700 с.Добромирка 102 002 4.153
Павлева 
чешма

Пасище, мера с площ 4.153 /четири цяло сто петдесет и три хилядни/ декара, четвърта 
категория.

пасище,мера 238.80 лева

556 5701 15.4.2015 г. 5701 с.Добромирка 056 042 12.905 Мелницата
Пасище, мера с площ 12.905 /дванадесет цяло деветстотин и пет хилядни/ декара, 
четвърта категория.

пасище,мера 677.50 лева

557 5702 15.4.2015 г. 5702 с.Кръвеник 303 007 18.274
Могилата/Орн
ицата

Пасище, мера с площ 18.274 /осемнадесет цяло двеста седемдесет и четири хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 748.30 лева

558 5703 16.4.2015 г. 5703 с.Кръвеник 303 003 0.515
Могилата/Орн
ицата

Пасище, мера с площ 0.515 /нула цяло петстотин и петнадесет хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 21.10 лева

559 5704 16.4.2015 г. 5704 с.Кръвеник 303 002 0.603
Могилата/Орн
ицата

Пасище, мера с площ 0.603 /нула цяло шестстотин и три хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 24.70 лева

560 5709 16.4.2015 г. 5709 с.Стоките 119 023 5.61 Вълковото
Пасище,мера с площ 5.610 /пет цяло шестстотин и десет хилядни/ декара, осма 
категория.

пасище,мера 82.50 лева

561 5736 21.4.2015 г. 5736 с.Идилево 020 031 12.849 Вълчетата
Пасище,мера с площ 12.849 /дванадесет цяло осемстотин четиридесет и девет 
хилядни/ декара, седма категория.

пасище,мера 231.30 лева

562 5742 22.4.2015 г. 5742 с.Малки Вършец 167 014 6.931 Гюнето
Пасище, мера с площ 6.931 /шест цяло деветстотин тридесет и една хилядни/ декара, 
десета категория.

пасище,мера 21.80 лева

563 5743 22.4.2015 г. 5743 с.Малки Вършец 169 001 6.885 Крапец
Пасище, мера с площ 6.885 /шест цяло осемстотин осемдесет и пет хилядни/ декара, 
десета категория.

пасище,мера 16.50 лева

564 5744 22.4.2015 г. 5744 с.Малки Вършец 172 004 0.196 Разбона
Пасище, мера с площ 0.196 /нула цяло сто деветдесет и шест хилядни/ декара, десета 
категория.

пасище,мера 0,50 лева

565 5745 22.4.2015 г. 5745 с.Малки Вършец 184 001 1.194 Хрепета
Пасище, мера с площ 1.194 /едно цяло сто деветдесет и четири хилядни/ декара, 
десета категория.

пасище,мера 3.40 лева

566 5746 22.4.2015 г. 5746 с.Малки Вършец 185 001 3.95 Хрепета
Пасище, мера с площ 3.950 /три цяло деветстотин и петдесет хилядни/ декара, десета 
категория.

пасище,мера 11.30 лева

567 5747 22.4.2015 г. 5747 с.Малки Вършец 186 001 1.512 Букът
Пасище, мера с площ 1.512 /едно цяло петстотин и дванадесет хилядни/ декара, 
четвърта категория.

пасище,мера 79.50 лева

568 5748 22.4.2015 г. 5748 с.Малки Вършец 191 001 3.176 Крапец
Пасище, мера с площ 3.176 /три цяло сто седемдесет и шест хилядни/ декара, десета 
категория.

пасище,мера 11.00 лева

569 5749 22.4.2015 г. 5749 с.Малки Вършец 192 001 2.75 Крапец
Пасище, мера с площ 2.750 /две цяло седемстотин и петдесет хилядни/ декара, десета 
категория.

пасище,мера 7.40 лева

570 5750 22.4.2015 г. 5750 с.Малки Вършец 193 001 10.733 Крапец
Пасище, мера с площ 10.733 /десет цяло седемстотин тридесет и три хилядни/ декара, 
десета категория.

пасище,мера 29.00 лева

571 5751 22.4.2015 г. 5751 с.Малки Вършец 195 001 0.54 Деско дол
Пасище, мера с площ 0.540 /нула цяло петстотин и четиридесет хилядни/ декара, 
десета категория.

пасище,мера 1.30 лева

572 5752 22.4.2015 г. 5752 с.Малки Вършец 196 001 0.333 Деско дол
Пасище, мера с площ 0.333 /нула цяло триста тридесет и три хилядни/ декара, десета 
категория.

пасище,мера 0.80 лева



573 5753 22.4.2015 г. 5753 с.Малки Вършец 197 001 3.332 Под лозята
Пасище, мера с площ 3.332 /три цяло триста тридесет и две хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 149.40 лева

574 5754 22.4.2015 г. 5754 с.Малки Вършец 198 001 0.635 Под лозята
Пасище, мера с площ 0.635 /нула цяло шестстотин тридесет и пет хилядни/ декара, 
втора категория.

пасище,мера 44.00 лева

575 5755 22.4.2015 г. 5755 с.Малки Вършец 199 001 2.968 Под лозята
Пасище, мера с площ 2.968 /две цяло деветстотин шестдесет и осем хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 121.50 лева

576 5756 22.4.2015 г. 5756 с.Малки Вършец 202 001 0.885 Мешелика
Пасище, мера с площ 0.885 /нула цяло осемстотин осемдесет и пет хилядни/ декара, 
десета категория.

пасище,мера 2.50 лева

577 5757 22.4.2015 г. 5757 с.Малки Вършец 203 001 1.464 Коджакору
Пасище, мера с площ 1.464 /едно цяло четиристотин шестдесет и четири хилядни/ 
декара, трета категория.

пасище,мера 77.70 лева

578 5759 23.4.2015 г. 5759 с.Малки Вършец 103 001 4.006 Могили Пасище, мера с площ 4.006 /четири цяло и шест хилядни/ декара, пета категория. пасище,мера 179.70 лева

579 5760 24.4.2015 г. 5760 с.Ловнидол 256 001 47.419
Михова 
ливада

Пасище, мера с площ 47.419 /четиридесет и седем цяло четиристотин и деветнадесет 
хилядни/ декара, четвърта категория.

пасище,мера 2 489.50 лева

580 5765 24.4.2015 г. 5765 с.Ловнидол 260 009 4.475 Усойната
Пасище, мера с площ 4.475 /четири цяло четиристотин седемдесет и пет хилядни/ 
декара, шеста категория.

пасище,мера 128.90 лева

581 5766 27.4.2015 г. 5766 с.Ловнидол 260 004 6.681 Усойната
Пасище, мера с площ 6.681 /шест цяло шестстотин осемдесет и една хилядни/ декара, 
шеста категория.

пасище,мера 192.40 лева

582 5767 27.4.2015 г. 5767 с.Ловнидол 196 080 2.974 Гарванца
Пасище, мера с площ 2.974 /две цяло деветстотин седемдесет и четири хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 121.80 лева

583 5768 27.4.2015 г. 5768 с.Ловнидол 196 075 4.994 Гарванца
Пасище, мера с площ 4.994 /четири цяло деветстотин деветдесет и четири хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 204.50 лева

584 5769 27.4.2015 г. 5769 с.Ловнидол 196 053 6.098 Гарванца
Пасище, мера с площ 6.098 /шест цяло деветдесет и осем хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 249.70 лева

585 5770 27.4.2015 г. 5770 с.Ловнидол 196 036 5.996 Гарванца
Пасище, мера с площ 5.996 /пет цяло деветстотин деветдесет и шест хилядни/ декара, 
от които 5.526 /пет цяло петстотин двадесет и шест хилядни/ декара пета категория и 
0.470 /нула цяло четиристотин и седемдесет хилядни/ декара осма категория.

пасище,мера 194.00 лева

586 5771 27.4.2015 г. 5771 с.Ловнидол 173 001 44.516 Ръта
Пасище, мера с площ 44.516 /четиридесет и четири цяло петстотин и шестнадесет 
хилядни/ декара, шеста категория.

пасище,мера 1638.20 лева

587 5772 27.4.2015 г. 5772 с.Ловнидол 142 010 2.124 Нифелени
Пасище, мера с площ 2.124 /две цяло сто двадесет и четири хилядни/ декара, четвърта 
категория.

пасище,мера 85.00 лева

588 5774 27.4.2015 г. 5774 с.Ловнидол 142 007 6.701 Нифелени
Пасище, мера с площ 6.701 /шест цяло седемстотин и една хилядни/ декара, четвърта 
категория.

пасище,мера 268.00 лева

589 5775 28.4.2015 г. 5775 с.Ловнидол 138 042 33.489 Грънчернище

Пасище, мера с площ 33.489 /тридесет и три цяло четиристотин осемдесет и девет 
хилядни/ декара, от които 12.752 /дванадесет цяло седемстотин петдесет и две 
хилядни/ декара пета категория и 20.737 /двадесет цяло седемстотин тридесет и 
седем хилядни/ декара четвърта категория.

пасище,мера 1227.40 лева

590 5776 28.4.2015 г. 5776 с.Ловнидол 124 026 2.5 Дална меше Пасище, мера с площ 2.500 /две цяло петстотин хилядни/ декара, пета категория. пасище,мера 68.30 лева

591 5777 28.4.2015 г. 5777 с.Ловнидол 124 024 4.465 Дална меше
Пасище, мера с площ 4.465 /четири цяло четиристотин шестдесет и пет хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 121.90 лева

592 5778 30.4.2015 г. 5778 с.Ловнидол 124 023 5.399 Дална меше
Пасище, мера с площ 5.399 /пет цяло триста деветдесет и девет хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 147.40 лева

593 5779 30.4.2015 г. 5779 с.Ловнидол 124 018 19.167 Дална меше
Пасище, мера с площ 19.167 /деветнадесет цяло сто шестдесет и седем хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 523.30 лева

594 5780 30.4.2015 г. 5780 с.Ловнидол 124 012 8.503 Дална меше
Пасище, мера с площ 8.503 /осем цяло петстотин и три хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 232.10 лева

595 5781 30.4.2015 г. 5781 с.Ловнидол 124 010 1.801 Дална меше
Пасище, мера с площ 1.801 /едно цяло осемстотин и една хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 49.20 лева

596 5782 30.4.2015 г. 5782 с.Ловнидол 124 004 5.488 Дална меше
Пасище, мера с площ 5.488 /пет цяло четиристотин осемдесет и осем хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 149.80 лева

597 5789 8.5.2015 г. 5789 с.Ловнидол 123 060 24.697 Полени
Пасище, мера с площ 24.697 /двадесет и четири цяло шестстотин деветдесет и седем 
хилядни/ декара, пета категория.

пасище,мера 770.50 лева

598 5790 8.5.2015 г. 5790 с.Ловнидол 118 160 10.503 Прясадин
Пасище, мера с площ 10.503 /десет цяло петстотин и три хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 430.10 лева

599 5791 8.5.2015 г. 5791 с.Ловнидол 118 066 13.703 Прясадин
Пасище, мера с площ 13.703 /тринадесет цяло седемстотин и три хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 561.10 лева

600 5792 11.5.2015 г. 5792 с.Ловнидол 118 065 1.701 Прясадин
Пасище, мера с площ 1.701 /едно цяло седемстотин и една хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 69.70 лева

601 5793 11.5.2015 г. 5793 с.Ловнидол 100 009 25.448 Средока
Пасище, мера с площ 25.448 /двадесет и пет цяло четиристотин четиридесет и осем 
хилядни/ декара, четвърта категория.

пасище,мера 1336.00 лева

602 5794 11.5.2015 г. 5794 с.Ловнидол 098 147 17.612 Сит бунар
Пасище, мера с площ 17.612 /седемнадесет цяло шестстотин и дванадесет хилядни/ 
декара, шеста категория.

пасище,мера 591.80 лева

603 5796 18.5.2015 г. 5796 с.Крамолин 261 001 177.879 Кузи връх
Пасище, мера с площ 177.879 /сто седемдесет и седем цяло осемстотин седемдесет и 
девет хилядни/ декара, десета категория

пасище,мера 560.30 лева

604 5810 17.6.2015 г. 5810 с.Кастел 510 36600.510.2   2 1446

Поземлен имот с идентификатор 36600.510.2 /тридесет и шест хиляди и шестстотин 
точка петстотин и десет точка две/ с площ 1 446 /хиляда четиристотин четиридесет и 
шест/ кв. м, с построени в него: едноетажна масивна административна сграда с 
идентификатор 36600.510.2.1 /тридесет и шест хиляди и шестстотин точка петстотин и 
десет точка две точка едно/, със застроена площ от 212 /двеста и дванадесет/ кв. м, 
състояща се от коридор, три стаи, салон и складово помещение; друг вид обществена 
сграда с идентификатор  36600.510.2.2 /тридесет и шест хиляди и шестстотин точка 
петстотин и десет точка две точка две/със застроена площ от 5 /пет/ кв. м, подобрения 
и насаждения. Удостоверение № ДД-4-А-05.1027 от 17.06.2015 г. на статут на 
търпимост на сградите.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

7 076.90 лева

605 5819 6.7.2015 г. 5819 с.Шумата 140 026 6.985 Митовци
Пасище,мера с площ 6.985 /шест цяло деветстотин осемдесет и пет хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 286.00 лева

606 5827 10.7.2015 г. 5827 с.Млечево 122 008 4.1 Рогулят Пасище,мера с площ 4.100  /четири цяло и сто хилядни/ декара, пета категория. пасище,мера 167.90 лева

607 5843 13.7.2015 г. 5843 с.Млечево 120 043 0.72 Лъката
Пасище с храсти с площ 0.720  /нула цяло и седемстотин и двадесет хилядни/ декара, 
девета категория.

Пасище с храсти 6.60 лева

608 5844 15.7.2015 г. 5844 гр.Севлиево Гочо Москов 5 76 VIII-1379   65927.501.1379 4426

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.1379 с площ 4426 
кв.м. заедно с двуетажна масивна сграда-детска градина ("Радост" 2) с идентификатор 
65927.501.1379.1 със застроена площ от 339 кв.м., състояща се от:
Първи етаж: фоайе, два офиса, коридор, две занимални със спални, две тоалетни с 
умивални, тоалетна за персонал, склад, кухненски блок от две помещения и стълбище 
за втория етаж.
Втори етаж: коридор, два кабинета, две занимални със спални, две тоалетни с 
умивални, офис и пералня с гладачно помещение. 
Маза, състояща се от коридор, седем складови помещения, тоалетна и 
бомбоубежище.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 196 997.10 лева

Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889
С Решение №204/ 
17.12.2008 г. 
Общински съвет-
Севлиево 
предоставя право на 
управление на ЦДГ 
"Радост" като 



609 5845 15.7.2015 г. 5845 гр.Севлиево Стара планина 92 136 I-2529  65927.501.5250 8137

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.5250 с площ 8137 
кв.м. заедно с двуетажна масивна сграда-детска градина ("Пролет" 2) с идентификатор 
65927.501.5250.1 със застроена площ от 1 170 кв.м., състояща се от:
Първи етаж: фоайе, коридор, два кабинета, помещение за яслена група, състоящо се 
от съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с умивалня, кухненски офис, две 
помещения за деца - всяко състоящо се от съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с 
умивалня, кухненски офис и склад, кухненски блок, състоящ се от преддверие, кухня, 
коридор, умивалня, баня с тоалетна и пет склада, и фоайе, офис, салон, офис с баня, 
тоалетна.
Втори етаж: фоайе, коридор, два кабинета, помещение за яслена група, състоящо се 
от съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с умивалня и кухненски офис, две 
помещения за деца, всяко състоящо се от съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с 
умивалня, кухненски офис и склад, и фоайе, три кабинета и склад. Над кухненския 
блок няма втори етаж.  
Котелно помещение, състоящо се от: първи етаж - фоайе, работилница, баня, 
тоалетна, стълбище за мазата и втория етаж; втори етаж - фоайе, перално помещение 
с два склада, баня с тоалетна и офис; маза - котелно помещение и склад.
Маза: коридор, три складови помещения, бомбоубежище и помещение за басейн 
/незавършено/.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 736 908.40 лева

Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889
С Решение №204/ 
17.12.2008 г. 
Общински съвет-
Севлиево 
предоставя право на 
управление на ОДЗ 
"Пролет" като 
второстепенен 
разпоредител с 
бюджетни кредити, 
ЕИК 107531684

610 5846 15.7.2015 г. 5846 гр.Севлиево Стоян Бъчваров 4 25 III-1959   65927.501.1959 5203

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.1959 с площ 5203 
кв.м. заедно с двуетажна масивна сграда-детска градина ("Слънце" 3) с 
идентификатор 65927.501.1959.1 със застроена площ от 419 кв.м., състояща се от:
Първи етаж: преддверие, стълбище, коридор, фоайе, кабинет с архив, кухненски офис 
с килер и преддверие, медицински кабинет, две помещения за деца, всяко състоящо 
се от съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с умивалня и два склада. 
Втори етаж: стълбище, коридор, кабинет, преддверие с тоалетна и кухненски офис, 
физкултурен салон, две помещения за деца, всяко състоящо се от занималня, спалня, 
тоалетна с умивалня, два склада и тераса. 
Маза: коридор с десет склада и коридор със седем склада и тоалетна.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 350 302.60 лева

Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889
С Решение №204/ 
17.12.2008 г. 
Общински съвет-
Севлиево 
предоставя право на 
управление на ОДЗ 
"Слънце" като 
второстепенен 
разпоредител с 
бюджетни кредити, 
ЕИК 107509905

611 5847 15.7.2015 г. 5847 гр.Севлиево
Св.св.Кирил и 
Методий

41 22 I   65927.501.4514 4470

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.4514 с площ 4470 
кв.м. заедно с двуетажна масивна сграда-детско заведение ("Слънце" 1) с 
идентификатор 65927.501.4514.1 със застроена площ от 508 кв.м., състояща се от:
Първи етаж: преддверие, кухненски блок, умивалня и склад, две помещения за деца 
всяко, състоящо се от преддверие, съблекалня, занималня, спалня, трапезария, 
тоалетна с умивалня, фоайе, кабинет, тоалетна персонал, пералня, две стълбища за 
втория етаж с два склада. 
Втори етаж: стълбище, склад, коридор, две помещения за деца, всяко състоящо се от 
съблекалня, преддверие, тоалетна персонал, занималня, спалня, тоалетна с 
умивалня, трапезария, кухненски офис; фоайе, медицински кабинет, кабинет, склад, 
физкултурен салон. 
Маза: котелно и стая за огняра с отделен вход и маза, състояща се от коридор и 
четири склада.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 414 744.40 лева

Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889
С Решение №204/ 
17.12.2008 г. 
Общински съвет-
Севлиево 
предоставя право на 
управление на ОДЗ 
"Слънце" като 
второстепенен 
разпоредител с 
бюджетни кредити, 
ЕИК 107509905

612 5848 15.7.2015 г. 5848 гр.Севлиево Ненко Илиев 1 25 II-1960   65927.501.1960 5868

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.1960 с площ 5868 
кв.м. заедно с двуетажна масивна сграда-детска градина ("Слънце" 2) с 
идентификатор 65927.501.1960.1 със застроена площ от 423 кв.м., състояща се от:
Първи етаж: преддверие, стълбище, коридор, сервизни помещения персонал, две 
помещения за деца всяко състоящо се от преддверие, две съблекални, занималня, 
спалня, тоалетна с умивалня, кухненски офис, лекарски кабинет и тераса. 
Втори етаж: стълбище, коридор, три офиса, две помещения за деца, всяко състоящо 
се от преддверие, съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с умивалня, кухненски 
офис, офис и тераса. 
Сграда с идентификатор 65927.501.1960.2 със застроена площ от 160 кв.м. /кухненски 
блок/ и се състои от кухня, две умивални, стая за персонала, четири склада, баня, 
тоалетна, коридор и кухненски офис. 
Сграда с идентификатор 65297.501.1960.3 със застроена площ от 113 кв.м. /склад/ и се 
състои от преддверие, тоалетна с баня, стая за почивка и склад с отделен вход. 
Коридор с перално помещение с отделен вход и котелно с отделен вход, състоящо се 
от коридор, тоалетна, стая за почивка, котелно, работилница и склад. 
Сграда с идентификатор 65297.501.1960.4 със застроена площ 17 кв.м. /гараж/. 
Сграда с идентификатор 65297.501.1960.5 със застроена площ 50 кв.м. /склад/.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 381 355.40 лева

Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889
С Решение №204/ 
17.12.2008 г. 
Общински съвет-
Севлиево 
предоставя право на 
управление на ОДЗ 
"Слънце" като 
второстепенен 
разпоредител с 
бюджетни кредити, 
ЕИК 107509905

Отписване имот/част от 
него/ от акт. книги зап. № 
1000/14.09.2015 на осн. 
Събаряне на сграда - гараж 
с площ 17 кв. м на

613 5849 15.7.2015 г. 5849 гр.Севлиево Сава Тошев 11 29 I-831   65927.501.831 2134

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.831 с площ 2134 кв.м. 
заедно с двуетажна масивна сграда-детска градина ("Щастливо детство" 2) с 
идентификатор 65927.501.831.1 със застроена площ от 562 кв.м., състояща се от:
Първи етаж: фоайе, стълбище за втория етаж и мазата, кабинет с тоалетна, лекарски 
кабинет, офис, две помещения за деца, всяко състоящо се от съблекалня, занималня, 
спалня, тоалетна с умивалня, кухненски офис и офис. 
Втори етаж: фоайе, кабинет, коридор, офис с тоалетна, склад, две помещения за деца, 
всяко състоящо се от съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с умивалня, кухненски 
офис. 
Маза: фоайе, котелно, коридор, физкултурен салон с три склада, два санитарни 
възела, склад и офис, кухненски блок, състоящ се от склад, офис, преддверие, кухня, 
коридор, две миялни помещения, тоалетна с баня и четири склада.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 540 683.10 лева

Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889
С Решение №204/ 
17.12.2008 г. 
Общински съвет-
Севлиево 
предоставя право на 
управление на ОДЗ 
"Шастливо детство" 
като второстепенен 
разпоредител с 
бюджетни кредити, 
ЕИК 107520759

614 5850 15.7.2015 г. 5850 гр.Севлиево
Здравец 
(М.Палаузов)

1 84 XIX-2115  65927.501.2115 2718

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.2115 с площ 2718 
кв.м. заедно с двуетажна масивна сграда-детска градина ("Радост" 1) с идентификатор 
65927.501.2115.1 със застроена площ от 357 кв.м., състояща се от:
Първи етаж: фоайе, лекарски кабинет, офис, стълбище за втория етаж, две 
помещения за деца, всяко състоящо се от съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с 
умивалня, кухненски офис. 
Втори етаж: фоайе, два кабинета, две помещения за деца, всяко състоящо се от 
съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с умивалня, кухненски офис. 
Едноетажна сграда с идентификатор 65927.2115.2 със застроена площ 169 кв.м. 
състояща се от: коридор, два офиса, тоалетна, пералня с офис и склад, кухня, две 
миялни помещения, коридор с два склада. 
Едноетажна сграда с идентификатор 65927.2115.3 със застроена площ 24 кв.м. 
състояща се от: котелно помещение със склад, стая за почивка с тоалетна и склад с 
изход към двора.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 398 780.30 лева

Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889
С Решение №204/ 
17.12.2008 г. 
Общински съвет-
Севлиево 
предоставя право на 
управление на ЦДГ 
"Радост" като 
второстепенен 
разпоредител с 
бюджетни кредити, 
ЕИК 107549796



615 5851 15.7.2015 г. 5851 гр.Севлиево Дядо Филю Радев 9 2349 65927.501.2349 3835

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.2349 с площ 3835 
кв.м. заедно с двуетажна масивна сграда-детска градина ("Пролет" 1) с идентификатор 
65927.501.2349.2 със застроена площ от 543 кв.м., състояща се от:
Първи етаж: фоайе, две помещения за деца, всяко състоящо се от съблекалня, 
занималня, спалня, тоалетна с умивалня, кухненски офис и склад, и топла връзка с 
другите сгради. С отделен вход е обособено полувкопано котелно помещение и склад, 
а на етажа фоайе, офис и тоалетна, стълби за втория етаж, състоящ се от пералня със 
склад, офис, коридор, тоалетна и два склада. 
Втори етаж: фоайе, две помещения за деца, всяко състоящо се от съблекалня, 
занималня, спалня, тоалетна с умивалня, кухненски офис и склад. 
Двуетажна сграда с идентификатор 65297.501.2349.3 със застроена площ 199 кв.м., 
състояща се от:
Първи етаж: коридор, помещение за деца състоящо се от занималня, спалня, тоалетна 
с умивалня и кухненски офис, стълбище за втория етаж. 
Втори етаж: коридор, кабинет, кабинет с тоалетна, кабинет със склад, салон и 
тоалетна. 
Сграда с идентификатор 65927.501.2349.1 със застроена площ 135 кв.м., състояща се 
от входно преддверие, кухня, две умивални, коридор и седем склада.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 529 475.70 лева

Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889
С Решение №204/ 
17.12.2008 г. 
Общински съвет-
Севлиево 
предоставя право на 
управление на ОДЗ 
"Пролет" като 
второстепенен 
разпоредител с 
бюджетни кредити, 
ЕИК 107531684

616 5857 28.7.2015 г. 5857 гр.Севлиево Стара планина 92 136 XIV 65927.501.5251 335
Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.5251 /шестдесет и 
пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди 
двеста петдесет и едно/ с площ 335 кв.м. /триста тридесет и пет квадратни метра/.

Незастроен УПИ 4 710.80 лева

617 5859 28.7.2015 г. 5859 гр.Севлиево Стара планина 92 327 Незастроен УПИ с площ 327 кв. м Незастроен УПИ 4 598.30 лева

618 5860 28.7.2015 г. 5860 гр.Севлиево Стара планина 172 136 XI 65927.501.5254 531
Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.5254 /шестдесет и 
пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди 
двеста петдесет и четири/ с площ 531 /петстотин тридесет и един/ кв. м.

застроен УПИ 6 711.80 лева

619 5865 30.7.2015 г. 5865 с.Столът 125 001 7.523 Циганите
Пасище, мера с площ 7.523 /седем цяло петстотин двадесет и три хилядни/ декара, 
четвърта категория.

пасище,мера 470.20 лева

620 5868 30.7.2015 г. 5868 с.Столът 162 027 25.562 Трънките
Пасище, мера с площ 25.562 /двадесет и пет цяло петстотин шестдесет и две хилядни/ 
декара, четвърта категория.

пасище,мера 1 469.80 лева

621 5871 30.7.2015 г. 5871 гр.Севлиево Видима 33 122а VII 65927.501.5161 1500

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.5161 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто шестдесет и едно/, 
целият с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв. м, с начин на трайно ползване: за 
паркинг.

Паркинг 16 950.00 лева

622 5874 5.8.2015 г. 5874 с.Буря 118 015 28.338
Стопанския 
двор

Пасище, мера с площ 28.338 /двадесет и осем цяло триста тридесет и осем хилядни/ 
декара, осма категория.

пасище,мера 456.20 лева

623 5875 5.8.2015 г. 5875 с.Буря 118 021 49.996
Стопанския 
двор

Пасище, мера с площ 49.996 /четиридесет и девет цяло деветстотин деветдесет и 
шест хилядни/ декара, от които 24.983 /двадесет и четири цяло деветстотин осемдесет 
и три хилядни/ декара, осма категория и 25.013 /двадесет и пет цяло и тринадесет 
хилядни/ декара, четвърта категория.

пасище,мера 1 840.40 лева

624 5876 5.8.2015 г. 5876 с.Буря 118 032 56.378
Стопанския 
двор

Пасище, мера с площ 56.378 /петдесет и шест цяло триста седемдесет и осем 
хилядни/ декара, от които 11.275 /единадесет цяло двеста седемдесет и пет хилядни/ 
декара, девета категория и 45.103 /четиридесет и пет цяло сто и три хилядни/ декара, 
четвърта категория.

пасище,мера 2 697.10 лева

625 5902 17.8.2015 г. 5902 с.Душево 159 201 53.228
Търнева 
поляна

Пасище, мера с площ 53.228 /петдесет и три цяло двеста двадесет и осем хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 2387,30 лева

626 6009 28.8.2015 г. 6009 с.Сенник 000 632 181.408 Малауча
В АОС № 196/ 12.11.1997 г., вписан под № 107, том VIII, вх. р. № 2379/ 27.06.2005 г. 
вместо описаната площ да се чете: Язовир с площ 181.408 /сто осемдесет и един цяло 
четиристотин и осем хилядни/ декара.

ЯЗОВИР 239 458.60 лева да

627 6125 12.9.2015 г. 6125 с.Горна Росица 125 044 70.173 Фериза
Пасище, мера с площ 70.173 /седемдесет цяло сто седемдесет и три хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 3 147.30 лева

628 6378 20.10.2015 г. 6378 с.Батошево 127 001 431.71
Среден 
прозованец

Пасище, мера с площ 431.710 /четиристотин тридесет и едно цяло седемстотин и 
десет хилядни/ декара, десета категория.

пасище,мера 1 489.40 лева

629 6412 29.10.2015 г. 6412 с.Агатово 000 235 5.599 Трестяв дол Язовир с площ 5.599 /пет цяло петстотин деветдесет и девет хилядни/ декара. ЯЗОВИР 7 390.70 лева

630 6504 18.11.2015 г. 6504 с.Шумата 000 037 6.819
Водостопанско съоръжение с площ 6.819 /шест цяло осемстотин и деветнадесет 
хилядни/ декара.

Водност.съоръжение 9 001.10 лева

631 6515 20.11.2015 г. 6515 с.Ловнидол 68 IV 0

Втори етаж (кметство), състоящ се от пет канцеларии, две складови помещения и 
санитарен възел с обща площ 160 кв.м заедно с прилежащо избено помещение с площ 
62 кв.м и 34 % ид. части от общите части на масивна триетажна търговско-
административна сграда; едноетажна масивна сграда - два броя гаражни клетки със 
застроена площ 97 кв.м. Сградите са построени в УПИ IV, кв. 68 по плана на с. 
Ловнидол.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

9 840.80 лева

632 6541 21.1.2016 г. 6541 с.Петко Славейков 24 I  2560
Урегулиран поземлен имот І, кв. 24 с площ 2560 /две хиляди петстотин и шестдесет/ кв. 
м, отреден за отдих и озеленяване

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

16290.60 лева

633 6545 12.2.2016 г. 6545 гр.Севлиево Ст.Пешев 133 18 I 65927.501.4184 5400
Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4184, с площ 5400 /пет хиляди и 
четиристотин/ кв.м.

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

75934,80 лева

634 6547 16.2.2016 г. 6547 гр.Севлиево Канлъ дере 14 I-о ОУ 76 VII  65927.501.1378 7785

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1378 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда триста седемдесет и осем/ с 
площ 7785 /седем хиляди седемстотин осемдесет и пет/ кв. м - за обект комплекс за 
образование, с построена в него училищна сграда /ОУ "Христо Ботев"/ със застроена 
площ 1498 /хиляда четиристотин деветдесет и осем/ кв.м, състояща се от:
- Триетажна училищна сграда с идентификатор 65927.501.1378.1 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда триста 
седемдесет и осем точка едно/със застроена площ от 630 кв.м /шестстотин и тридесет/ 
кв.м, състояща се от: първи етаж - фоайе, стълбищна клетка, портиерна, коридор, 
тоалетни, офис, библиотека и четири кабинета; втори етаж - фоайе, стълбищна клетка, 
тоалетни, коридор, офис и пет кабинета; трети етаж - фоайе, стълбищна клетка, 
коридор, тоалетни, пет кабинета и лекарски кабинет.
- Едноетажна сграда с идентификатор 65927.501.1378.2 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда триста седемдесет 
и осем точка две/ със застроена площ 665 /шестстотин шестдесет и пет/ кв.м, 
състояща се от: първи етаж - фоайе, две стълбищни клетки, два кабинета с 
хранилища, тоалетни, коридор, фитнес зала, работилница, зъболекарски кабинет, 
съблекалня, съблекалня с баня, физкултурен салон; втори етаж - фоайе, стълбищна 
клетка, тоалетни, коридор, фотолаборатория, два кабинета с хранилища и четири 
офиса.
- Едноетажна сграда с идентификатор 65927.501.1378.3 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда триста седемдесет 
и осем точка три/ със застроена площ 203 /двеста и три/ кв.м, състояща се от: фоайе, 
офис, тоалетни, заседателна зала, две работни зали, кухненски бокс.

УЧИЛИЩНА СГРАДА 1 361 503.80 лева

Безвъзмездно право 
на управление 
прехвърлено на ОУ 
"Христо Ботев", ЕИК 
000209480 съгласно 
Решение 
№110/19.09.2007 г. 
на Общински съвет-
Севлиево.
Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889



635 6548 16.2.2016 г. 6548 гр.Севлиево Велчо Ночев 1
НУ "Св. св. 
Кирил и 
Методий"

40 I 65927.501.1723 3165

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1723 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин двадесет и три/ с 
площ 3 165 /три хиляди сто шестдесет и пет/ кв.м с построена в него училищна сграда 
/НУ "Св. св. Кирил и Методий"/ състояща се от: 
- Двуетажна училищна сграда с идентификатор 65927.501.1723.1 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда 
седемстотин двадесет и три точка едно/, със застроена площ от 635 /шестстотин 
тридесет и пет/ кв.м., състояща се от: сутерен - стълбище, коридор, склад, котелно 
помещение, два офиса и тоалетна; първи етаж - фоайе, стълбище, коридор, тоалетни, 
седем кабинета и два офиса; втори етаж - стълбище, коридор, тоалетни, шест 
кабинета, един офис и лекарски кабинет. 
Към р.11
- Едноетажна сграда с идентификатор 65927.501.1723.2 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин 
двадесет и три точка две/, със застроена площ от 145 /сто четиридесет и пет / кв.м, 
състояща се от коридор, склад и физкултурен салон. 
- Едноетажна сграда с идентификатор 65927.501.1723.3 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин 
двадесет и три точка три/, със застроена площ от 164/сто шестдесет и четири/ кв.м., 
състояща се от столова и кухненски блок;

УЧИЛИЩНА СГРАДА 440 284,90 лева

Безвъзмездно право 
на управление 
предоставено на НУ 
"Св. св. Кирил и 
Методий" 
гр.Севлиево, с адрес 
гр. Севлиево, 
община Севлиево, 
област Габрово, ул. 
"Велчо ночев" №1, 
ЕИК 000209053 на 
основание решение 
№ 110/19.09.2007 г. 
на Общински съвет 
гр. Севлиево.
Собственик на имота 
описан в раздел 3 е 
Община Севлиево, 
ЕИК 000215889

НОВ АПОС 
7148/24.02.2020 г.

636 6549 17.2.2016 г. 6549 гр.Севлиево Уилиам Гладстон 23
СОУ 
"В.Левски"

19 VIII  65927.501.4515 20906

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4515 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди петстотин и петнадесет/ 
с площ 20 906 /двадесет хиляди деветстотин и шест/ кв. м - за обект комплекс за 
образование, с построена в него училищна сграда /СОУ "Васил Левски"/ със застроена 
площ 4553 /четири хиляди петстотин петдесет и три/ кв.м, състояща се от:
- Триетажна училищна сграда с идентификатор 65927.501.4515.1 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди 
петстотин и петнадесет точка едно/със застроена площ от 1239 кв.м /хиляда двеста 
тридесет и девет/ кв.м, състояща се от: сутерен - стълбище, склад, антре с три склада, 
коридор, три работилници, баня, тоалетна и котелно; първи етаж - фоайе, две 
стълбищни клетки, коридор, две тоалетни, три хранилища, осем кабинета, 
зъболекарски кабинет и лекарски кабинет с преддверие; втори етаж - фоайе, две 
стълбищни клетки, коридор, две тоалетни, десет офиса, пет кабинета и три 
хранилища; трети етаж - фоайе, две стълбищни клетки, коридор, две тоалетни, девет 
кабинета и три хранилища.
- Двуетажна училищна сграда с идентификатор 65927.501.4515.2 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди 
петстотин и петнадесет точка две/ със застроена площ 1698 /хиляда шестстотин 
деветдесет и осем/ кв.м, състояща се от: сутерен - източна част - стълбище, коридор, 
котелно помещение, стая, тоалетна, склад и западна част - коридор, пет склада, 
стълбище, фоайе, лавка, тоалетни и склад; първи етаж - две фоайета, три стълбищни 
клетки, коридор, тоалетни, библиотека със склад, тринадесет кабинета, склад, 
физкултурен салон; втори етаж - фоайе, три стълбищни клетки, коридор, тоалетни, две 
хранилища, кабинет с хранилище, тринадесет кабинета, два офиса, физкултурен 
салон.
- Двуетажна училищна сграда с идентификатор 65927.501.4515.3 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди 
петстотин и петнадесет точка три/ със застроена площ 421 /четиристотин двадесет и 
един/ кв.м, състояща се от: първи етаж - топла връзка, преддверие, сервизни 
помещения, миялно помещение; втори етаж - топла връзка, фоайе, три склада за 
реквизит и актова зала.
- Двуетажна училищна сграда с идентификатор 65927.501.4515.4 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди 
петстотин и петнадесет точка четири/ със застроена площ 204 /двеста и четири/ кв.м, 
състояща се от: сутерен - стълбище, коридор, обслужващи помещения котелно; първи 
етаж - входно фоайе, стълбище, коридор, съблекалня с баня, две съблекални, офис 
спасител и склад; втори етаж - стълбищна клетка, коридор, три съблекални и склад.
- Едноетажна училищна сграда с идентификатор 65927.501.4515.5 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди 
петстотин и петнадесет точка пет/ със застроена площ 258 /двеста петдесет и осем/ 

УЧИЛИЩНА СГРАДА 1 444 085.80 лева

Безвъзмездно право 
на управление 
прехвърлено на СОУ 
"Васил Левски", ЕИК 
000209982 съгласно 
Решение 
№110/19.09.2007 г. 
на Общински съвет-
Севлиево.
Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889

637 6550 17.2.2016 г. 6550 гр.Севлиево Росица 16
ІІ ОУ "Стефан 
Пешев"

91 I 65927.501.2072 8970

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.2072 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка две хиляди седемдесет и две/ с площ 8 
970 /осем хиляди деветстотин и седемдесет/ кв.м е построена в него триетажна 
училищна сграда / ІІ ОУ "Стефан Пешев"/ със застроена площ от 1247 / хиляда двеста 
четиридесет и седем / кв. м, състояща се от: 
- Триетажна училищна сграда с идентификатор 65927.501.2072.1 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка две хиляди 
седемдесет и две точка едно/, със застроена площ от 1033 /хиляда тридесет и три/ 
кв.м., състояща се от:

УЧИЛИЩНА СГРАДА  1 334 274,50 лева

Безвъзмездно право 
на управление 
предоставено на 
ІІОУ "Стефан 
Пешев" гр.Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 
Габрово, ул. 
"Росица" № 16, ЕИК 
000209498, съгласно 
решение № 
110/19.09.2007 г. на 
Общински съвет гр. 
Севлиево.
Собственик на имота 
описан в раздел 3 е 
Община Севлиево, 
ЕИК 000215889

638 6551 17.2.2016 г. 6551 с.Горна Росица 41 II - 455 1940
Урегулиран поземлен имот ІІ - 455, кв. 41 с площ 1940 / хиляда деветстотин и 
четиридесет/ кв. м, отреден за детска площадка и парк.

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

4 558.20 лева



639 6552 18.2.2016 г. 6552 гр.Севлиево
Св.св.Кирил и 
Методий

33
Детски 
комплекс 
"Йовко Йовков"

24 IV 65927.501.1888 1886

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1888 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин осемдесет и осем/ 
с площ 1886 /хиляда осемстотин осемдесет и шест/ кв.м с построена в него триетажна 
сграда /Детски комплекс "Йовко Йовков"/ с идентификатор 65927.501.1888.1/шестдесет 
и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда 
осемстотин осемдесет и осем точка едно/, със застроена площ от 334 /триста тридесет 
и четири / кв. м, състояща се от: към р. 11

УЧИЛИЩНА СГРАДА 266736,60 лева

Управлява се от 
Детски комплекс 
"Йовко Йовков" 
гр.Севлиево, с адрес 
гр. Севлиево, 
община Севлиево, 
област Габрово, ул. 
"Св. св. Кирил и 
Методий" № 33, ЕИК 
107003758 на 
основание решение 
№ 004/30.01.2015 г. 
на Общински съвет 
гр. Севлиево и 
Заповед № 
0190/18.02.2015 г. и 
№ 0310/23.03.2015 
г.на Кмета на 
Община Севлиево
Собственик на имота 
описан в раздел 3 е 
Община Севлиево, 
ЕИК 000215889

640 6556 25.2.2016 г. 6556 с.Малки Вършец 48 I 3094
Урегулиран поземлен имот I - за озеленяване, кв. 48 по плана на с. Малки Вършец, 
община Севлиево, с площ 3094 /три хиляди деветдесет и четири/ кв.м.

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

7 106.30 лева

641 6558 15.3.2016 г. 6558 с.Търхово 010 002 3.317 Писевското
Пасище, мера с площ 3.317 /три цяло триста и седемнадесет хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 116.40 лева
НОВ АОС 
6593/14.06.2016 г

642 6559 5.4.2016 г. 6559 с.Търхово 071 002 19.288
Финдова 
ливада

Пасище, мера с площ 19.288 /деветнадесет цяло двеста осемдесет и осем хилядни/ 
декара, пета категория.

пасище,мера 677,00 лева

643 6560 5.4.2016 г. 6560 с.Търхово 071 003 7.061
Финдова 
ливада

Пасище, мера с площ 7.061 /седем цяло шестдесет и една хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 247,80 лева

644 6561 5.4.2016 г. 6561 с.Търхово 071 004 8.053
Пасище, мера с площ 8.053 /осем цяло петдесет и три хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 282.70 лева

645 6562 5.4.2016 г. 6562 с.Търхово 071 008 6.19
Финдова 
ливада

Пасище, мера с площ 6.190 /шест цяло сто и деветдесет хилядни/ декара, пета 
категория.

пасище,мера 217.30 лева

646 6563 5.4.2016 г. 6563 с.Търхово 071 010 3.02
Финдова 
ливада

Пасище, мера с площ 3.020 /три цяло и двадесет хилядни/ декара, пета категория. пасище,мера 94.20 лева

647 6564 5.4.2016 г. 6564 с.Търхово 071 011 3
Финдова 
ливада

Пасище, мера с площ 3.000 /три/ декара, пета категория. пасище,мера 93.60 лева

648 6565 5.4.2016 г. 6565 с.Търхово 071 012 12.489
Финдова 
ливада

Пасище, мера с площ 12.489 /дванадесет цяло четиристотин осемдесет и девет 
хилядни/ декара, пета категория.

пасище,мера 511.40 лева

649 6566 5.4.2016 г. 6566 с.Търхово 075 007 3.746 Габракя
Пасище, мера с площ 3.746 /три цяло седемстотин четиридесет и шест хилядни/ 
декара, шеста категория.

пасище,мера 95.90 лева

650 6567 11.4.2016 г. 6567 с.Търхово 082 130 107.151 Нечева орница
Пасище, мера с площ 107.151 /сто и седем цяло сто петдесет и една хилядни/ декара, 
пета категория.

пасище,мера 4387.80 лева

651 6575 26.4.2016 г. 6575 гр.Севлиево
ЖК "Д-р 
Ат.Москов"

"Д-р 
Ат.Москов"

9 III 65927.501.5165 5282

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.5165 с площ 5282 кв.м /пет хиляди двеста 
осемдесет и два/ заедно с построената в него двуетажна масивна сграда за детско 
заведение ("Щастливо детство" 1) с идентификатор 65927.501.5165.5 и застроена 
площ 911 кв.м /деветстотин и единадесет/, състояща се от:
Първи етаж със застроена площ от 911 кв.м /деветстотин и единадесет/: фоайе, 
помещение за деца, състоящо се от съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с 
умивалня, кухненски офис и офис; коридор, учителска стая, баня с тоалетна, два 
кабинета, помещение за деца, състоящо се от съблекалня, занималня, спалня, 
тоалетна с умивалня, кухненски офис и офис; лекарски кабинет, коридор и четири 
офиса, фоайе, коридор, склад с тоалетна, физкултурен салон, тоалетна и склад за 
спортни съоръжения.
Втори етаж със застроена площ 512 кв.м /петстотин и дванадесет/: фоайе, помещение 
за деца, състоящо се от съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с умивалня, 
кухненски офис и офис; стълбище, коридор, офис и помещение за деца, състоящо се 
от съблекалня, занималня, спалня, тоалетна с умивалня, кухненски офис и офис.
Сутерен: коридор, котелно със стая със санитарен възел, четири склада, перално 
помещение с три склада, тоалетна и офис; коридор към кухненски блок, кухня, 
умивалня, коридор, пет склада, два офиса.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 606589.10 лева

Собственик на 
имота, описан в 
раздел 3 е Община 
Севлиево, ЕИК 
000215889.
С Решение № 
204/17.12.2008 г. 
Общински съвет - 
Севлиево 
предоставя право на 
управление на ОДЗ 
"Щастливо детство" 
като второстепенен 
разпоредител с 
бюджетни кредити, 
ЕИК 107520759

652 6578 12.5.2016 г. 6578 с.Идилево 25 I 2520

Застроен урегулиран поземлен имот I-общ. обслужване, кв. 25 с площ 2 520 /две 
хиляди петстотин и двадесет/ кв.м. заедно с част от втори етаж (кметство) на масивна 
двуетажна административно-търговска сграда със застроена площ 330 кв.м. /триста и 
тридесет/, представляваща 5 /пет/ броя помещения, заемащи южната част на етажа, 
при граници: изток - стая на ПК "Солидарност - 1918"; запад - стая на БП ЕАД; север - 
коридор; юг - двор. Стая, заемаща югоизточната част на етажа при граници: изток - 
двор, запад - стая на ПК "Солидарност - 1918"; север - коридор и юг - двор. Салон, 
заемащ североизточната част на етажа при граници: изток - двор; запад - стълбище; 
север - двор и юг - коридор. Архивна стая и санитарно помещение при граници: изток - 
стълбище; запад - помещение на "БТК" АД; север - двор и юг - коридор. Обща площ на 
помещенията - 155.20 кв.м /сто петдесет и пет цяло и двадесет/, ведно с 27.580 % 
/двадесет и седем цяло петстотин и осемдесет хилядни/ идеални части от общите 
части на сградата.
Реално обособена част от 15 кв.м /петнадесет/, заемаща североизточната част от 
едноетажна пристройка със застроена площ 72 кв.м /седемдесет и два/, ведно с 21.212 
% /двадесет и един цяло двеста и дванадесет хилядни/ идеални части от общите части 
на пристройката.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

10 915.80 лева

653 6589 13.6.2016 г. 6589 с.Богатово 035 082 7.881
Друг промишлен терен за "Съоръжение за компостиране на биоотпадъци и прилагане 
на модел за разделно събиране" с площ 7.881 /седем цяло осемстотин осемдесет и 
една хилядни/ декара.

СМЕТИЩЕ 15 604.40 лева

654 6601 14.9.2016 г. 6601 с.Горна Росица 137 059 87.346 Баалъка
Пасище, мера с площ 87.346 /осемдесет и седем цяло триста четиридесет и шест 
хилядни/ декара, шеста категория.

пасище,мера 3493.80 лева

655 6602 14.9.2016 г. 6602 с.Горна Росица 137 058 2 Баалъка Пасище, мера с площ 2.000 /два/ декара, шеста категория. пасище,мера 67.20 лева

656 6722 24.11.2016 г. 6722 с.Добромирка 4 I-592 Дом за стари хора 8154.8

Урегулиран поземлен имот с площ 8 154,80 кв. м с построена в него триетажна 
масивна сграда - дом за стари хора, с площ както следва: 
1. Първи етаж - 694 кв. м, състоящ се от столова със обслужващи помещения, 
санитарни възли, коридори, перално помещение и здравна служба, като под част от 
него е обособено котелно стопанство.
2. Втори етаж с площ 710 кв. м с обособени помещения - канцеларии, стая за 
обслужващ персонал, склад, санитарни възли, стаи за домуващи, коридори и тераси.
3. Трети етаж с площ 710 кв. м с обособени помещения  - стаи за домуващи, зала, 
санитарни възли, склад, коридори и тераси.
Гараж на един етаж, масивен със застроена площ 26 кв. м.
Второстепенни постройки - навес за отоплителни материали със застроена площ 120 
кв. м.

ЗДРАВНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

136093.40 лева

657 6724 24.11.2016 г. 6724 с.Дамяново 000 205 13.848 Каса дере
Язовир с площ 13.848 /тринадесет цяло осемстотин четиридесет и осем хилядни/ 
декара.

ЯЗОВИР 18 279.40 лева да

658 6725 24.11.2016 г. 6725 с.Горна Росица 000 034 34.934 Багдалата
Язовир с площ 34.934 /тридесет и четири цяло деветстотин тридесет и четири 
хилядни/ декара.

ЯЗОВИР 46 112.90 лева



659 6727 24.11.2016 г. 6727 гр.Севлиево Ст.Пешев 149 в 14 III 65927.501.2318 8170

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.2318 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка две хиляди триста и осемнадесет/ по 
одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община 
Севлиево с площ 8 170 /осем хиляди сто и седемдесет/ кв. м, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за 
производствен, складов обект.

Незастроен УПИ 72 933.60 лева

Безвъзмездно  за 
управление на 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр. Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 

660 6728 25.11.2016 г. 6728 гр.Севлиево Ст.Пешев 110 65927.501.4012 25309

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4012 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди и дванадесет/ по 
одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. севлиево, община 
Севлиево с площ 25 309 /двадесет и пет хиляди триста и девет/ кв. м, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 
засрояване.

Незастроен УПИ 111 521.60 лева

Безвъзмездно за 
управление от 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр. Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 

661 6729 25.11.2016 г. 6729 гр.Севлиево Ст.Пешев 104 1 V 65927.501.13 1804

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.13 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка тринадесет/ по одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община Севлиево с площ 
1 804 /хиляда осемстотин и четири/ кв. м, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: за обществена сграда, комплекс, заедно с 
построената в същия сграда с идентификатор 65927.501.13.1 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка тринадесет точка едно/, 
застроена площ  77 /седемдесет и седем/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: за друг 
вид обществена сграда.

застроен УПИ 28 694.90 лева

Безвъзмездно  за 
управление на 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр. Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 
Габрово, ул. 
"Стефан Пешев" 
№149, ЕИК 
176557063 на 
основание Решение 
№227, т. 3 от 

662 6730 25.11.2016 г. 6730 гр.Севлиево Ст.Пешев 100 1 IV 65927.501.4014 2074

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4014 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди и четиринадесет/ по 
одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община 
Севлиево с площ 2 074 /две хиляди и седемдесет и четири/ кв. м, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 
застрояване, заено с построените в същия: сграда с идентификатор 65927.501.4014.1 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
четири хиляди и четиринадесет точка едно/, застроена площ  11 /единадесет/ кв. м, 
брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад;  сграда с идентификатор 
65927.501.4014.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка четири хиляди и четиринадесет точка две/, застроена площ 26 
/двадесет и шест/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда.

застроен УПИ 27 361.50 лева

Безвъзмездно  за 
управление на 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр. Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 
Габрово, ул. 
"Стефан Пешев" № 
149, ЕИК 176557063 
на основание 
Решение № 227, т. 3 
от 19.12.2012 г. на 
Общински съвет гр. 
Севлиево и чл. 302, 
ал. 3 от Закона за 
предучилищното и 

НОВ АОС 
7011/09.11.2018 г

663 6731 25.11.2016 г. 6731 гр.Севлиево Ст.Пешев 149 14 I 65927.501.4051 61432

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4051 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди петдесет и едно/ по 
одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община 
Севлиево, с площ 61 432 /шестдесет и една хиляди четиристотин тридесет и два/ кв. м, 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на територията: за 
комплекс за образование заедно с построените в същия: сграда с идентификатор 
65927.501.4051.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка четири хиляди петдесет и едно точка едно/, застроена площ от 
873 /осемстотин седемдесет и три/ кв. м, брой етажи: 4, предназначение: сграда за 
образовение, без подземната част на същата, която е със статут на публична 
държавна собственост, съгласно АПДС № 001/28.02.2008 г.; сграда с идентификатор 
65927.501.4051.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка четири хиляди и петдесет и едно точка две/, застроена площ от 
747 /седемстотин четиридесет и седем/ кв. м, брой етажи: 3, предназначение сграда за 
образование; сграда с идентификатор 65927.501.4051.3 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди петдесет и 
едно точка три/, застроена площ от 84 /осемдесет и четири/ кв. м, брой етажи: 2, 
предназначение: сграда за образование; сграда с идентификатор 65927.501.4051.4 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
четири хиляди петдесет и едно точка четири/, със застроена площ от 803 /осемстотин 
и три/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад; сграда с 
идентификатор 65927.501.4051.5  /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и едно точка четири хиляди петдесет и едно точка пет/, 
застроена площ от 335 /триста тридесет и пет/ кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение:складова база, склад; сграда с идентификатор 65927.501.4051.6 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
четири хиляди петдесет и едно точка шест/, застроена площ от 386 /триста осемдесет 
и шест/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад;  сграда с 
идентификатор 65927.501.4051.7 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и едно точка четири хиляди петдесет и едно точка седем/, със 
застроена площ от 386 /триста осемдесет и шест/ кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: сграда за образование; сграда с идентификатор 65927.501.4051. 8 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
четири хиляди петдесет и едно точка осем/, застроена площ 48 /четиридесет и осем/ 
кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство; сграда с 
идентификатор 65927.501.4051.9 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и едно точка четири хиляди петдесет и едно точка девет/, 
застроена площ от 64 /шестдесет и четири/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: 
сграда за битови услуги.

УЧИЛИЩНА СГРАДА 2 059 232.40 лева

Безвъзмездно  за 
управление на 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр. Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 
Габрово, ул. 
"Стефан Пешев" № 
149, ЕИК 176557063 
на основание 
Решение № 227, т. 3 
от 19.12.2012 г. на 
Общински съвет гр. 
Севлиево и чл. 302, 
ал. 3 от Закона за 
предучилищното и 
училищното 
образование.
Собственик на 
описания имот в р. 3 
е Община Севлиево, 
ЕИК 000215889



664 6732 25.11.2016 г. 6732 гр.Севлиево Ст.Пешев 102 1 VII 65927.501.12 20225

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.12 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет/ по одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община Севлиево, площ 
20 225 /двадесет хиляди двеста двадесет и пет/ кв. м, трайно предназначение на 
територията: урбанизиране, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, 
заедно с построените в същия:  сграда с идентификатор 65927.501.12.1 /шестдесет и 
пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет 
точка едно/, застроена площ от 247 /двеста четиридесет и седем/ кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: сграда за образовение; сграда с идентификатор 65927.501.12.2 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
дванадесет точка две/, застроена площ от 291 /двеста деветдесет и един/ кв. м, брой 
етажи: 1, предназначение: сграда за образовение; сграда с идентификатор 
65927.501.12.3 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин 
и едно точка дванадесет точка три/, застроена площ от 60 /шестдесет/ кв. м, брой 
етажи: 1, предназначение: сграда за образовение;сграда с идентификатор 
65927.501.12.4  /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка дванадесет точка четири/, застроена площ от 37 /тридесет и 
седем/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за образовение; сграда с 
идентификатор 65927.501.12.5  /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка пет/, застроена площ от 175 /сто 
седемдесет и пет/ кв. м, брой етажи:1, предназначение: сграда за образовение; сграда 
с идентификатор 65927.501.12.6  /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка шест/, застроена площ от 589 
/петстотин осемдесет и девет/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за 
образовение; сграда с идентификатор 65927.501.12.7 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка седем/, 
със застроена площ от 9 /девет/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за 
образовение; сграда с идентификатор 65927.501.12.8  /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка осем/, 
застроена площ от 8 /осем/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за 
образовение;  града с идентификатор 65927.501.12.9  /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка девет/, 
застроена площ от 87 /осемдесет и седем / кв. м, брой етажи: 1, ппредназначение: 
сграда за образовение; сграда с идентификатор 65927.501.12.10  /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка 
десет/, застроена площ от 383 /триста осемдесет и три/ кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: сграда за образовение;сграда с идентификатор 65927.501.12.11  
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка 
дванадесет точка единадесет/, застроена площ от 588 /петстотин осемдесет и осем/ 
кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за образовение;  сграда  с 

РАБОТИЛНИЦА 843 572.30 лева

Безвъзмездно  за 
управление на 
Професионална 
гимназия "Марин 
Попов" гр. Севлиево, 
с адрес гр. 
Севлиево, община 
Севлиево, област 
Габрово, ул. 
"Стефан Пешев" № 
149, ЕИК 176557063 
на основание 
Решение № 227, т. 3 
от 19.12.2012 г. на 
Общински съвет гр. 
Севлиево и чл. 302, 
ал. 3 от Закона за 
предучилищното и 
училищното 
образование.
Собственик на 
описания имот в р. 3 
е Община Севлиево, 
ЕИК 000215889

НОВ АОС 
7012/09.11.2018 г

665 6733 28.11.2016 г. 6733 гр.Севлиево
Великотърновско 
шосе

10 134 III 65927.502.39 14640

Поземлен имот с идентификатор 65927.502.39 /шестдесет и пет хилади деветстотин 
дведесет и седем точка петстотин и две точка тридесет и девет/ по одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община Севлиево с площ 
14 638 /четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и осем/ кв. м, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплекс за 
образование , заедно с построените в същия: сграда с идентификатор 65927.502.39.1 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и две точка 
тридесет и девет точка едно/, застроена площ от 504 /петстотин и четири/ кв. м, брой 
етажи: 4, предназначение: сграда за образование;  Сграда с идентификатор 
65927.502.39.2  /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и две точка тридесет и девет точка две/, застроена площ от 311 /триста и 
единадесет/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за образование;  Сграда с 
идентификатор 65927.502.39.3 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем 
точка петстотин и две точка тридесет и девет точка три/, застроена площ от 47 
/четиридесет и седем/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж.

УЧИЛИЩНА СГРАДА 622 998.90 лева

666 6734 28.11.2016 г. 6734 гр.Севлиево
Великотърновско 
шосе

17 132 II 65927.502.21 1407

Сгради, построени в поземлен имот с идентификатор 65927.502.21 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и две точка двадесет и едно/ по 
одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община 
Севлиево, както следва: Сграда с идентификатор 65927.502.21.2 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и две точка двадесет и едно 
точка две/, застроена площ 542 /петстотин четиридесет и два/ кв. м, брой етажи: 2, 
предназначение: друг вид обществена сграда; Сграда с идентификатор 
65927.502.21.20 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и едно точка двадесет и едно точка двадесет/, застроена площ 163 /сто 
шестдесет и три/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид обществена сграда;  
Сграда с идентификатор 65927.502.21.21 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и две точка двадесет и едно точка двадесет и едно/, 
застроена площ 150 /сто и петдесет/ кв. м, брой етажи:1, предназначение: друг вид 
обществена сграда; Сграда с идентификатор 65927.502.21.22 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и две точка двадесет и едно точка 
двадесет и две/, застроена площ 246 /двеста четиридесет и шест/ кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: друг вид обществена сграда; Сграда с идентификатор 
65927.502.21.23 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
петстотин и две точка двадесет и едно точка двадесет и три/, застроена площ 306 
/триста и шест/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид обществена сграда; 
всички разположени в поземлен имот с идентификатор 65927.502.21.21 /шестдесет и 
пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и две точка двадесет и 
едно/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, 
община Севлиево.

РАБОТИЛНИЦА 224 316.60 лева

667 6738 5.12.2016 г. 6738 гр.Севлиево Св.княз Борис І 9 33 XXXVI 65927.501.786.1 129

Сграда с идентификатор 65927.501.786.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин осемдесет и шест точка 
едно/, застроена площ 129 /сто двадесет и девет/ кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с 
идентификатор65927.501.786 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем 
точка петстотин и едно точка седемстотин осемдесет и шест/ по  кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Севлиево, община Севлиево.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

17 220.40 лева

668 6837 23.1.2017 г. 6837 гр.Севлиево Н.Петков 60 136 VIII 65927.501.4240 754
Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4240, начин на трайно ползване - за друг 
вид озеленени площи, с площ 754 кв.м. /седемстотин петдесет и четири квадратни 
метра/.

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

9530.60 лева

669 6842 20.2.2017 г. 6842 с.Ряховците 83 I-542 542 1538
Урегулиран поземлен имот I-542 - за озеленяване, кв. 83 по плана на с. Ряховците, 
община Севлиево, с площ 1 538 /хиляда петстотин тридесет и осем/ кв. м.

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

6 038.00 лева

670 6843 10.3.2017 г. 6843 с.Столът 16 III 1000

Урегулиран поземлен имот III, кв. 16 с площ 1000 кв.м. заедно с части от построената в 
него административно-търговска сграда, както следва:
- Едноетажна част - ритуална зала със застроена площ 106 кв.м;
- Помещения от втори етаж на двуетажната част на сградата, представляващи три 
стаи в югозападния край на етажа с обща площ 53,4 кв.м, при граници: север - 
коридор; запад и юг - двор; изток - административно помещение; както и стая /архив/ с 
площ 13,9 кв.м, при граници: север - двор; изток - административно помещение; запад - 
санитарен възел; юг - коридор; ведно с 25,3 % идеални части от общите части на 
сградата.
- Избено помещение с площ 202 кв.м, находящо се под двуетажната част на сградата.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

7 789.50 лева



671 6845 11.4.2017 г. 6845 гр.Севлиево 032 65927.32.3 003 57500 Функата

Поземлен имот с идентификатор 65927.32.3 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка тридесет и две точка три/ с площ 57 500 кв.м. - гробищен парк 
в местност "Функата", ведно с построените в него: 
- едноетажна сграда с идентификатор 65927.32.3.1 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка тридесет и две точка три точка едно/ с площ 242 
кв.м. - култова, религиозна сграда;
- едноетажна сграда с идентификатор 65927.32.3.2 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка тридесет и две точка три точка две/ с площ 64 
кв.м. - култова, религиозна сграда;
- едноетажна сграда с идентификатор 65927.32.3.3 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка тридесет и две точка три точка три/ с площ 110 
кв.м. - хангар, депо, гараж;
- едноетажна сграда с идентификатор 65927.32.3.4 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка тридесет и две точка три точка четири/ с площ 25 
кв.м. - сграда за битови услуги.

ГРОБИЩЕН ПАРК 353 527.00 лева

672 6849 2.5.2017 г. 6849 гр.Севлиево Руен 31 16 I  65927.503.2936 1255

Поземлен имот с идентификатор 65927.503.2936 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и три точка две хиляди деветстотин тридесет и 
шест/, със застроена в него канална помпена станция "Север" с площ 1 255 /хиляда 
двеста петдесет и пет/ кв. м, с изградените в него площадкови мрежи и съоръжения.

Канализационна и 
помпена станция

14 181.50 лева

673 6850 2.5.2017 г. 6850 гр.Севлиево Зона Изток 1А 79 II 65927.502.5073 983

Поземлен имот с идентификатор 65927.502.5073 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и дев точка пет хиляди и седемдесет и три/, със 
застроена в него канална помпенас танция "Изток" с площ 983 /деветстотин осемдесет 
и три/ кв. , с изградените в него площадкови мрежи и съоръжения..

Канализационна и 
помпена станция

11 107.90 лева

674 6852 3.5.2017 г. 6852 с.Душево 30 II 2520

Урегулиран поземлен имот II, кв. 30 с площ 2520 кв.м. заедно с части от построената в 
него административно-търговска сграда /кметство/, както следва:
- Сутерен - четири складови помещения с площ 107,19 кв.м;
- Част от първи етаж - клуб и помещение с площ 89,35 кв.м при граници: север - 
сладкарница, изток и запад - двор, юг - коридор и стълбище;
- Част от втори етаж - осем стаи в северната част при граници: север, изток и запад - 
двор и юг - коридор и стълбище, както и стая в югозападната част при граници: север - 
стая /поща/, изток - коридор, запад и юг - двор с обща площ на деветте стаи от 151,81 
кв.м.;
- Част от трети етаж - ритуална зала в югозападната част при граници: север - 
административно помещение, изток - коридор, запад и юг - двор, и зала в югоизточната 
част при граници: север - санитарно помещение, изток и юг - двор, запад - коридор, с 
обща площ на помещенията от 84,96 кв.м.;
- Пет тавански помещения при граници: север, изток и запад - двор, юг - две стаи и 
коридор, с обща площ на таванските помещения от 137,99 кв.м.
Заедно с 44,87 % ид. части от общите части на сградата.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

22 824.80 лева

675 6861 15.6.2017 г. 6861 с.Буря 21 I 1500

Застроен урегулиран поземлен имот с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв. м с 
построена в него масивна обществена сграда, състояща се от кметство и здравна 
служба:
Здравна служба едноетажна със застроена площ 142 /сто четиридесет и два/ кв. м.
Сградата на кметството се състои от двуетажна част със застроена площ 169/сто 
шестдесет и девет/ кв. м и едноетажна част със застроена площ 146 /сто четиридесет 
и шест/ кв. м със сутерен. На първия етаж са обособени: портиерна /поща/, две стаи, 
ритуална зала с площ 84 /осемдесет и четири/ кв. м, санитарни помещения и коридор 
със стълбище за втория етаж, където са обособени пет стаи и коридор.
В сутерена са обособени:
- стая със санитарни помещения и коридор с изход към двора с обща площ 72 
седемдесет и два/ кв.м. при граници: изток - маза, север и запад - двор, юг - стълбищна 
клетка, находяща се под двуетажната част от сградата.
- маза с площ 74 /седемдесет и четири/кв. м. 
- стълбищна клетка находяща се под двуетажната част от сградата.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

28 032.40 лева

676 6897 7.11.2017 г. 6897 с.Кормянско 000 075 10.448 Язовир с площ 10.448 /десет цяло четиристотин четиридесет и осем хилядни/ декара. ЯЗОВИР 15 262.40 лева

677 6904 14.12.2017 г. 6904 с.Буря 000 253 27.362
Вместо описанието в АОС № 2141/28.07.2003 г. да се чете: Язовир с площ 27.362 
/двадесет и седем цяло триста шестдесет и два/ декара

ЯЗОВИР 36 117.80 лева

678 6905 14.12.2017 г. 6905 с.Ряховците 50 I 0
Двуетажна административна сграда - кметство със застроена площ 161 кв.м /сто 
шестдесет и един квадратни метра/ и маза с площ 25 кв.м /двадесет и пет квадратни 
метра/, находяща се в УПИ I, кв. 50 по плана на с. Ряховците, общ. Севлиево

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

12 243.20 лева

679 6906 14.12.2017 г. 6906 гр.Севлиево 65927.92.36 65927.92.36 5026 Драгелиците

СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - застроен поземлен имот имот 
с идентификатор 65927.92.36 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем 
точка деветдесет и две точка тридесет и шест/ с площ 5 026 /пет хиляди и двадесет и 
шест/ кв. м. заедно с построените в него: 1. Друг вид производствена, складова, 
инфраструктурна града с идентификатор 65927.92.36.1  /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка тридесет и шест точка 
едно/ на 1 ет. със ЗП 940 /деветстотин и четиридесет/ кв. м.
2. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна града с идентификатор 
65927.92.36.2  /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка 
деветдесет и две точка тридесет и шест точка две/ на 1 ет. със ЗП 68 /шестдесет и 
осем/ кв. м.
3. Сграда за водоснабдяване и/или канализация с идентификатор 65927.92.36.3 
/шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка 
тридесет и шест точка три/ на 1 ет. със ЗП 19 /деветнадесет/ кв. м.
4. Сграда за енергопроизводство с идентификатор 65927.92.36.4 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка тридесет и шест 
точка четири/ на 1 ет. със ЗП 8 /осем/ кв. м. 

Разрешение за строеж № 106/18.06.2015 г. и Заповеди № 10/10.08.2015 г, № 
12/12.12.2016 г. и № 16/30.12.2015 г.   на Главен архитект на Община Севлиево.

СЕПАРИРАЩА 
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

257 926.00 лева 

680 6912 12.1.2018 г. 6912 гр.Севлиево 80 I 65927.502.46 132423 Черничките

Поземлен имот с идентификатор 65927.502.46 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
дведесет и седем точка петстотин и две точка четиридесет и шест/ с площ 132 423 /сто 
тридесет и две хиляди четиристотин двадесет и три/ кв. м, представляващ парк 
"Черничките".

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

1 496 379.90 лева

681 6918 31.1.2018 г. 6918 с.Шумата 15
ЧАСТ ОТ УПИ 
XXVI

481 4300
Поземлен имот с пл. № 481, кв. 15 с площ 4 300 /четири хиляди и триста/ кв. м, 
попадащ в УПИ ХХVI отреден за административна сграда на ЖРБ, кметство, 
читалищен дом, ритуална зала и парк.

застроен УПИ 10 784.40 лева

682 6928 4.4.2018 г. 6928 гр.Севлиево 027 65927.27.4 041 72274 Мера чеир

Поземлен имот с идентификатор 65927.27.41 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка двадесет и седем точка четиридесет и едно/, представляващ 
пасище,мера с площ 72 274 /седемдесет и две хиляди и двеста седемдесет и четири/ 
кв. м, трета категория.

пасище,мера 6 183.00

683 6944 28.5.2018 г. 6944 гр.Севлиево Стара планина 92 136 VIII 65927.501.5249 1386
Поземлен имот с идентификатор 65927.501.5249 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и 
девет/ с площ 1 386 /хиляда триста осемдесет и шест/ кв. м.

УПИ 19 489.90 лева

684 6947 2.7.2018 г. 6947 с.Крамолин 110 005 63.252
Поземлен имот с идентификатор 39431.110.5 /тридесет и девет хиляди четиристотин 
тридесет и едно точка сто и десет точка пет/, представляващ пасище, мера с площ 
63.252 /шестдесет и три цяло двеста петдесет и две хилядни/ кв. м, десета категория

пасище,мера 199.20 лева

685 6952 13.7.2018 г. 6952 с.Горна Росица 112 16376.112.54 054 6.499

Поземлен имот с идентификатор 16376.112.54 /шестнадесет хиляди триста 
седемдесет и шест точка сто и дванадесет точка петдесет и четири/, представляващ 
пасище с площ 6.499 дка. /шест цяло ччетиристотин деветдесет и девет декара/, осма 
категория.

пасище,мера 81.90 лева



686 6960 3.8.2018 г. 6960 гр.Севлиево Ил.Влаев 22 29 65927.501.4143 118

Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.4143 /шестдесет и 
пет  хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и  едно точка четири 
хиляди сто четиридесет и три/ с площ 118 /сто и осемнадесет/ кв.м. заедно с 
построените в него:
Масивна едноетажна сграда с идентификатор 65927.501.4143.1  /шестдесет и пет  
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и  едно точка четири хиляди сто 
четиридесет и три точка едно/със застроена площ от 46 /четиридесет и шест/ кв.м., 
състояща се от две стаи, кухня, баня и тоалетна.
Постройка допълващо застрояване с идентификаторидентификатор 65927.501.4143.2  
/шестдесет и пет  хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и  едно точка 
четири хиляди сто четиридесет и три точка две/със застроена площ от 17 
/седемнадесет/ кв.м.

застроен УПИ 9 998.80 лева

687 6980 21.9.2018 г. 6980 с.Шумата 221 60 1.946

Поземлен имот с идентификатор № 83497.221.60 /осемдесет и три хиляди 
четиристотин деведесет и седем точка двеста двадесет и едно точка шестдесет /, 
представляващ водостопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ 1.946  /едно 
цяло деветстотин четиридесет и шест/ декара.

Водност.съоръжение 2568.70 лева

688 6981 21.9.2018 г. 6981 с.Шумата 20 42 3.648

Поземлен имот с идентификатор № 83497.20.42 /осемдесет и три хиляди четиристотин 
деведесет и седем точка двадесет точка четиридесет и две /, представляващ 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ 3.648 /три цяло шестстотин 
четиридесет и осем/ декара.

ЯЗОВИР 4815.40 лева

689 6983 11.10.2018 г. 6983 с.Градница 007 77.682 Гюр чешма

Язовир "Гюр чешма", представляващ поземлен имот с идентификатор 17587.15.31 
/седемнадесет хиляди петстотин осемдесет и седем точка петнадесет точка тридесет 
и едно/ с площ 77,670 дка. /седемдесет и седем цяло шестстотин и седемдесет 
декара/. Техническа информация:
- Язовирна стена  - земно-насипна с противофилтрационен зъб; L = 212.00 м; Н = 10,43 
м.;
- Преливник - челен; В пр. = 5,00 м; Нпр. max. = 1,00 м; Нпр. резервна = 0,60 м;
- Водовземни съоръжения:
  1. Входна шахта - монолитна стоманобетонова конструкция, потопен тип;
  2. Основен изпускател - тръбен (стоманена тръба с панцеровка) с Dои = 300 мм; Lои 
= 80,00 м
  3. Изходна шахта - монолитна стоманобетонова конструкция, с монтиран в нея СК с  
Dск = 300 мм
- Година на въвеждане в експлоатация - 1961 г.

ЯЗОВИР 165 033.20 лв.

690 7002 24.10.2018 г. 7002 с.Хирево 100 77253.100.5 005 6.168

Поземлен имот с идентификатор 77253.100.5 /седемдесет и седем хиляди двеста 
петдесет и три точка сто точка пет/, представляващ водостопанско, 
хидромелиоративно съоръжение с площ 6.168 /шест цяло сто шестдесет и осем 
хилядни/декара.

Водност.съоръжение 12 212.60 лв
НОВ АПОС 
7120/28.11.2019 г.

691 7003 24.10.2018 г. 7003 с.Крамолин 075 39431.75.296 296 5.455

Поземлен имот с идентификатор 39431.75.296 /тридесет и деветхиляди четиристотин 
тридесет и едно точка седемдесет и пет точка двеста деветдесет и шест/, 
представляващ водостопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ 5.455 /пет 
цяло четиристотин петдесет и пет хилядни/ декара.

Водност.съоръжение 9 819.00 лева
НОВ АПОС 
7121/28.11.2019 г.

692 7005 6.11.2018 г. 7005 с.Буря 21 I 1500

Застроен урегулиран поземлен имот с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв. м с част от 
построена в него масивна обществена сграда, състояща се от кметство и здравна 
служба:
Здравна служба едноетажна със застроена площ 142 /сто четиридесет и два/ кв. м.
Сградата на кметството се състои от двуетажна част със застроена площ 169/сто 
шестдесет и девет/ кв. м и едноетажна част със застроена площ 146 /сто четиридесет 
и шест/ кв. м със сутерен. На първия етаж са обособени: портиерна /поща/, две стаи, 
ритуална зала с площ 84 /осемдесет и четири/ кв. м, санитарни помещения и коридор 
със стълбище за втория етаж, където са обособени пет стаи и коридор.
В сутерена са обособени: маза с площ 74 /седемдесет и четири/кв. м. и стълбищна 
клетка, находяща се под двуетажната част от сградата.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

26 382.10 лева

693 7006 8.11.2018 г. 7006 с.Душево 052 24178.52.65 065 1.746

Поземлен имот с идентификатор № 24178.52.65 /двадесет и четири хиляди сто 
седемдесет и осем точка петдесет и две точка шестдесет и пет/, представляващ 
територия, заета от води и водни обекти- за друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение с площ 1,746 /едно цяло седемстотин четиридесет и шест хилядни/ 
декара.

Водност.съоръжение 2 304.70 лева

694 7007 8.11.2018 г. 7007 с.Душево 052 24178.52.66 066 0.438

Поземлен имот с идентификатор № 24178.52.66 /двадесет и четири хиляди сто 
седемдесет и осем точка петдесет и две точка шестдесет и шест/, представляващ 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ 0,438 /нула цяло четиристотин 
тридесет и осем хилядни/ декара.

Водност.съоръжение 578.20 лева

695 7008 8.11.2018 г. 7008 с.Дамяново 094 20119.94.449 449 15.671

Поземлен имот с идентификатор № 20119.94.449 /двадесет хиляди сто и деветнадесет 
точка деветдесет и четири точка четиристотин четиридесет и девет/, представляващ 
язовир с площ 15.671/петнадесет цяло шестстотин седемдесет и една хилядни/ 
декара.

ЯЗОВИР 31 028.60 лева
НОВ АПОС 
7125/28.11.2019 г.

696 7009 8.11.2018 г. 7009 с.Дамяново 102 20119.102.343 343 5.328
Поземлен имот с идентификатор № 20119.102.343 / двадесет хиляди сто и 
деветнадесет точка сто и две точка триста четиридесет и три /, представляващ извор 
за прясна вода с площ 5.328 /пет цяло триста двадесет и осем хилядни/ декара.

Извор-каптиран 10 549.40 лева
НОВ АПОС 
7124/28.11.2019 г.

697 7010 8.11.2018 г. 7010 с.Крамолин 100 320 4.125
Байрактарово 
бранище

Поземлен имот с идентификатор № 39431.100.320 /тридесет и девет хиляди 
четиристотин тридесет и едно точка сто точка триста и двадесет/, представляващ 
водоем с площ 4.125 /четири цяло сто двадесет и пет хилядни/ декара.

ВОДОЕМ 7 425.00 лева

698 7011 9.11.2018 г. 7011 гр.Севлиево Ст.Пешев 100 1 IV 65927.501.4014 1364

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4014 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди и четиринадесет/ по 
одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община 
Севлиево с площ 1 364 /хиляда триста шестдесет и четири/ кв. м, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 
търговски обект, комплекс, заедно с построените в същия: 
Сграда с идентификатор 65927.501.4014.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди и четиринадесет точка 
едно/, застроена площ 11 /единадесет/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: складова 
база, склад; Сграда с идентификатор 65927.501.4014.2 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди и 
четиринадесет точка две/, застроена площ 26 /двадесет и шест/ кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: промишлена сграда.

застроен УПИ 20 871.50 лева



699 7012 9.11.2018 г. 7012 гр.Севлиево Ст.Пешев 102 1 IV 65927.501.12 19480

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.12 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет/ по одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри на             гр. Севлиево, община 
Севлиево,площ 19 480 /деветнадесет хиляди четиристотин и осемдесет/ кв. м, трайно 
предназначение на територията: за друг вид производствен, складов обект, заедно с 
построените в същия: Сграда с идентификатор 65927.501.12.1 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка едно/, 
застроена площ 247 /двеста четиридесет и седем/ кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: сграда за образование; 
   Сграда с идентификатор 65927.501.12.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка две/, застроена площ 
291 /двеста деветдесет и един/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за 
образование; 
   Сграда с идентификатор 65927.501.12.3 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка три/, застроена площ 
60 /шестдесет/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за образование;
   Сграда с идентификатор 65927.501.12.4 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка четири/, застроена 
площ 37 /тридесет и седем/ кв. м, брой     етажи: 1, предназначение: сграда за 
образование;
   Сграда с идентификатор 65927.501.12.5 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка пет/, застроена площ 
175 /сто седемдесет и пет/ кв. м, брой    етажи: 1, предназначение: сграда за 
образование; 
   Сграда с идентификатор 65927.501.12.6 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка шест/, застроена 
площ 589 /петстотин осемдесет и девет/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда 
за образование;
   Сграда с идентификатор 65927.501.12.7 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка седем/, със 
застроена площ 9 /девет/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за образование; 
   Сграда с идентификатор 65927.501.12.8 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка осем/, застроена 
площ 8 /осем/ кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за образование; 
   Сграда с идентификатор 65927.501.12.9 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка девет/, застроена 
площ 87 /осемдесет и седем / кв. м, брой    етажи: 1, предназначение: сграда за 
образование; 
   Сграда с идентификатор 65927.501.12.10 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка дванадесет точка десет/, застроена 

РАБОТИЛНИЦА 881 994.20 лева

700 7014 9.11.2018 г. 7014 с.Градница 018 17587.18.550 550 3.414 Полково бърдо

Поземлен имот с идентификатор № 17587.18.550 /седемнадесет хиляди петстотин 
осемдесет и седем точка осемнадесет точка петстотин и петдесет/, представляващ 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ 3.414 /три цяло четиристотин 
и четиринадесет хилядни/ декара.

Водност.съоръжение 11 010.20 лева
НОВ АПОС 
7123/28.11.2019 г.

701 7020 13.11.2018 г. 7020 с.Крамолин 110 005 63252 Братавица

Вместо описанието в АПОС № 6947/02.07.2018 г., вписан в Служба по вписвания - гр. 
Севлиево, под № 26, том 5, вх. рег. № 1731/06.07.2018 г. да се чете: Поземлен имот с 
идентификатор 39431.110.5 /тридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и едно 
точка сто и десет точка пет/, с площ 63 252 /шестдесет и три хиляди двеста петдесет и 
две/ квадратни метра

пасище,мера 199.20

702 7032 20.11.2018 г. 7032 с.Градница 015 17587.15.316 316 736 Гюр чешма

Поземлен имот с идентификатор № 17587.15.316/седемнадесет хиляди петстотин 
осемдесет и седем точка петнадесет точка триста и шестнадесет/, представляващ 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ 0.736 /нула цяло седемстотин 
тридесет и шест / декара.

Водност.съоръжение 1 413.10 лева

703 7033 20.11.2018 г. 7033 с.Градница 117 17587.117.20 020 9952 Гюр чешма

Поземлен имот с идентификатор 17587.117.20 /седемнадесет хиляди петстотин 
осемдесет и седем точка сто и седемнадесет точка двадесет/, представляващ 
прилежащо водностопанско съоръжение - насип с площ 9.952 /девет цяло деветстотин 
петдесет и две хилядни/ декара.

19 107.80 лева

704 7034 20.11.2018 г. 7034 с.Градница 015 17587.15.317 317 1328 Гюр чешма

Поземлен имот с идентификатор 17587.15.317 /седемнадесет хиляди петстотин 
осемдесет и седем точка петнадесет точка триста и десемнадесет/, представляващ 
прилежащо водностопанско съоръжение - насип с площ 1,328 /едно цяло триста 
двадесет и осем хилядни/ декара.

Насип 1 753.00 лева

705 7038 14.12.2018 г. 7038 с.Горна Росица 112 16376.112.54 054 6.499 Екенлик баир

Поземлен имот с идентификатор 16376.112.54 /шестнадесет хиляди триста 
седемдесет и шест точка сто и дванадесет точка петдесет и четири/, представляващ 
пасище с площ 6.499 дка. /шест цяло четиристотин деветдесет и девет декара/, осма 
категория.

пасище,мера 81.90 лева
Поправка на АПОС № 
6952/13.07.2018 г.

706 7045 22.1.2019 г. 7045 гр.Севлиево Гочо Москов 73 65927.501.4074 ХVII 5358

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.4074 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди и седемдесет и четири/ 
по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община 
Севлиево с площ 5 358 /пет хиляди триста петдесет и осем/ кв. м, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване:обществен 
селищен парк, градина.

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

75 344.20 лева

707 7047 24.1.2019 г. 7047 с.Енев рът 524 27485.524.3 3 1000

Поземлен имот с идентификатор 27485.524.3 /двадесет и седем хиляди четиристотин 
осемдесет и пет точка петстотин двадесет и четири точка три/ по одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енев рът, община Севлиево с площ 1 
000 /хиляда/ кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на 
трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, заедно с находащият се в него  
самостоятелен обект с идентификатор 27485.524.3.1.1 /двадесет и седем хиляди 
четиристотин осемдесет и пет точка петстотин двадесет и четири точка три точка едно 
точка едно/, с  площ 100 /сто/ кв. м с предназначение за делова и административна 
дейност.

застроен УПИ 5 194.40 лева

708 7053 20.2.2019 г. 7053 с.Батошево 014 02885.14.70 070 1056
Поземлен имот с идентификатор 05885.14.70 /нула пет осемстотин осемдесет и пет 
точка четиринадесет точка  седемдесет/, представляващ територия, заета от води и 
водни обекти - насип, насипище с площ 1056 /хиляда петдесет и шест/ кв.м.

Насип 1 542.60 лева

709 7078 3.5.2019 г. 7078 с.Сенник 039 66216.39.247 247 12499

Поземлен имот с идентификатор 66216.39.247/шестдесет и шест двеста и шеснадесет 
точка тридесет и девет  точка двеста яетиридесет и седем/, представляващ 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ 12 499 /дванадесет хиляди 
четиристотин деветдесет и девет/ кв. м.

Водност.съоръжение 16 498.70

710 7079 3.5.2019 г. 7079 с.Сенник 039 66216.39.248 248 433

Поземлен имот с идентификатор 66216.39.248/шестдесет и шест хиляди двеста и 
шестнадесет точка тридесет и девет точка двеста и четиридесет и осем/, 
представляващ водостопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ 433 кв. 
м./четиристотин тридесет и три/, с построена в него сграда с идентификатор 
66216.39.248.1/шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет точка тридесет и девет 
точка двеста четиридесет и осем точка едно/ със застроена площ 52 кв.м./петдесет и 
две/, с предназначение за водоснабдяване или канализация.

Водност.съоръжение 1 056.80

711 7084 20.6.2019 г. 7084 с.Шумата 097 83497.97.9902 9902 6832
Момешките 
лозя

Поземлен имот с идентификатор 83497.97.9902 /осемдесет и три хиляди четиристотин 
деветдесет и седем точка деветдесет и седем точка девет хиляди деветстотин и две/, 
представляващ пасище с площ 6832 /шест хиляди осемстотин тридесет и два/ кв. м., 
четвърта категория.

пасище,мера 1 278.00 лева

712 7085 20.6.2019 г. 7085 с.Шумата 097 83497.97.9903 9903 7925
Момешките 
лозя

Поземлен имот с идентификатор 83497.97.9903 /осемдесет и три хиляди четиристотин 
деветдесет и седем точка деветдесет и седем точка девет хиляди деветстотин и три/, 
представляващ пасище с площ 7925 /седем хиляди деветстотин двадесет и пет/ кв. м., 
четвърта категория.

пасище,мера 1 483.60 лева

713 7086 14.6.2019 г. 7086 с.Шумата 097 83497.97.9904 9904 7635
Момешките 
лозя

Поземлен имот с идентификатор 83497.97.9904 /осемдесет и три хиляди четиристотин 
деветдесет и седем точка деветдесет и седем точка девет хиляди деветстотин и 
четири/, представляващ пасище с площ 7635 /седем хиляди шестстотин тридесет и 
пет/ кв. м., четвърта категория.

пасище,мера 1 429.30 лева

714 7087 4.7.2019 г. 7087 гр.Севлиево Стефан Караджа 65927.501.538 538 321

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.538 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка петстотин тридесет и осем/ по 
одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община 
Севлиево с площ 321 /триста двадесет и един/ кв. м, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.

УПИ 2 889 лева



715 7088 5.7.2019 г. 7088 гр.Севлиево 059  65927.59.126 126 718

Поземлен имот с идентификатор 65927.59.126 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петдесет и девет точка сто двадесет и шест/ по одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община Севлиево с площ 
718 /седемстотин и осемнадесет/ кв. м, трайно предназначение на територията: 
територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водостопанско, 
хидромелиоративно съоръжение.

Водност.съоръжение 5 659. 60 лева

716 7089 5.7.2019 г. 7089 гр.Севлиево 059 65927.59.124 124 614

  Поземлен имот с идентификатор 65927.59.124 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петдесет и девет точка сто двадесет и четири/ по одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община Севлиево с площ 
614 /шестстотин и четиринадесет/ кв. м, трайно предназначение на територията: 
територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водостопанско, 
хидромелиоративно съоръжение.

Водност.съоръжение 5 167.30 лева

717 7090 5.7.2019 г. 7090 гр.Севлиево 059  65927.59.130 130 651

Поземлен имот с идентификатор 65927.59.130 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петдесет и девет точка сто и тридесет/ по одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община Севлиево с площ 
651 /шестстотин петдесет и един/ кв. м, трайно предназначение на територията: 
територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водостопанско, 
хидромелиоративно съоръжение.

Водност.съоръжение 5 342.50 лева

718 7091 5.7.2019 г. 7091 гр.Севлиево 059 65927.59.131 131 637

Поземлен имот с идентификатор 65927.59.131 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петдесет и девет точка дто тридесет и едно/ по одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Севлиево, община Севлиево с площ 
637 /шестстотин тридесет и седем/ кв. м, трайно предназначение на територията: 
територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водостопанско, 
хидромелиоративно съоръжение.

Водност.съоръжение 5 276.20 лева

719 7096 19.7.2019 г. 7096 гр.Севлиево Гочо Москов 5 76 VIII 65927.501.1379.2.2 167.24

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65927.501.1379.2.2 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда триста 
седемдесет и девет точка две точка две/ с площ 167.24 /сто шестдесет и седемт цяло 
двадесет и четири стотни/ кв. м. Предназначение на обекта: за здравни и социални 
услуги, състоящ се от 2 зали за групови занимания, тоалетна, склад, стая за 
персонала, стая на екипа, кабинет на психолога/логопеда, офис на директора 
/управителя/,  коридори и балкон, заедно с 39% /тридесет и девет процента/ идеални 
части от общите части на сграда с идентификатор 65927.501.1379.2 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда триста 
седемдесет и девет точка две/, в която се намира обекта, представляваща двуетажна 
сграда с монолитен стоманобетонен гредови скелет, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 65927.501.1379 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и 
седем точка петстотин и едно точка хиляда триста седемдесет и девет/. 
Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта № 3/16.01.2013г.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

72 815.00 лева

720 7111 11.9.2019 г. 7111 с.Агатово 076 00103.76.358 78755
Димчова 
воденица

Язовир "Димчовата воденица" представляващ поземлен имот с идентификатор 
00103.76.358 /нула нула сто и три точка седемдесет и шест точка триста петдесет и 
осем/ с площ 78 755 /седемдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и пет/ кв. м.
- поземлен имот с идентификатор 00103.76.360 /нула нула сто и три точка седемдесет 
и шест точка триста и шестдесет/;  Площ: 9 791/девет хиляди седемстотин деветдесет 
и едно/ кв. м; Местност; "Димчовата воденица"; Трайно предназначение територията: 
Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: Язовир

ЯЗОВИР 116 880.70
НОВ АПОС 
7147/20.02.2020 г.

721 7117 3.10.2019 г. 7117 с.Градище 70а 1144-парк 2275
Поземлен имот 1144 /хиляда сто четиридесет и четири/ кв. 70а /седемдесет а/ с площ 
2 275 кв. м/две хилади двеста седемдесет и пет квадратни метра/, отреден за парк, 
градина.

ПАРЦЕЛ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

4 750.20 лева

722 7120 28.11.2019 г. 7120 с.Хирево 100 77253.100.5 6168

Поземлен имот с идентификатор 77253.100.5 /седемдесет и седем хиляди двеста 
петдесет три точка сто точка пет/, представляващ урегулиран поземлен имот за 
техническа инфраструктура - за третиране на отпадъци с код 19 08 05, с площ 6 168 
/шест хиляди сто шестдесет и осем/ кв. м.

Пречиствателна 
станция

8 141.80 лева

723 7121 28.11.2019 г. 7121 с.Крамолин 075 296 39431.75.296 5.455

Поземлен имот с идентификатор 39431.75.296 /тридесет и девет хиляди четиристотин 
тридесет и едно точка седемдесет и пет точка двеста деветдесет и шест/, 
представляващ имот за техническа инфраструктура - за третиране на отпадъци с код 
19 08 05, с площ 5 455 /пет хиляди четиристотин петдесе и пет/ кв. м.

Пречиствателна 
станция

7 200.60 лева

724 7122 28.11.2019 г. 7122 с.Крамолин 100 39431.100.320 4.125
Байрактарово 
бранище

Поземлен имот с идентификатор 39431.100.320 /тридесет и девет хиляди 
четиристотин тридесет и едно точка сто точка триста и двадесет/, представляващ имот 
за техническа инфраструктура - за третиране на отпадъци с код 19 08 05, с площ 4 125 
/четири хиляди сто двадесет и пет/ кв. м.

Пречиствателна 
станция

5 445.00 лева

725 7123 28.11.2019 г. 7123 с.Градница 018 17587.18.550 3.414 Полково бърдо

Поземлен имот с идентификатор 17587.18.550 /седемнадесет хиляди петстотин 
осемдесет и седем точка осемнадесет точка петстотин и петдесет/, представляващ 
имот за техническа инфраструктура - за третиране на отпадъци с код 19 08 05, с площ 
3 414 /три хиляди четиристотин и четиринадесет/ кв. м.

Пречиствателна 
станция

6 554.90 лева

726 7124 28.11.2019 г. 7124 с.Дамяново 102 20119.102.343 5.328

Поземлен имот с идентификатор 20119.102.343/двадесет хиляди сто и деветнадесет 
точка сто и две точка триста четиридесет и три/, представляващ имот за техническа 
инфраструктура - за третиране на отпадъци с код 19 08 05, с площ 5 328 /пет хиляди 
триста двадесет и осем/ кв. м.

Пречиствателна 
станция

7 033.00 лева

727 7125 28.11.2019 г. 7125 с.Дамяново 094 20119.94.449 15.671

Поземлен имот с идентификатор 20119.94.449/двадесет хиляди сто и деветнадесет 
точка деветдесет и четири точка четиристотин четиридесет и девет/, представляващ 
имот за техническа инфраструктура - за третиране на отпадъци с код 19 08 05, с площ 
15 671 /петнадесет хиляди шестстотин седемдесет и един/ кв. м.

Пречиствателна 
станция

20 685.70 лева

728 7130 13.1.2020 г. 7130 с.Богатово 25 V 318

Реална час от двуетажна, масивна, административно-търговска сграда с приземен 
етаж построена в УПИ V, кв. 25 по плана на с. Богатово, община Севлиево, както 
следва:
- част от втори етаж от източната част на сградата, включваща 3 /три/ броя 
канцеларии, 1 /един/ брой санитарен възел и 2 /два/ броя стълбищни клетки с обща 
площ 137 кв. м и помещения в сутерена на сградата с площ 180 кв. м., заедно с 26,98 
% идеални части от общите части на сградата, строена и влязла в експлоатация през 
1977 г.

АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА

8 435.00



729 7140 5.2.2020 г. 7140 с.Добромирка 10 21628.212.10 110987
Студен 
кладенец

1. Поземлен имот с идентификатор 21628.212.10 /двадесет и една хиляди шестстотин 
двадесет и осем точка двеста и дванадесет точка десет/, трайно предназначение на 
територията: територия, заета от води и водни обекти.
Начин на трайно ползване: язовир. Сервитутна площ площ езеро и мокър откос - 
поземлен имот с идентификатор 21628.212.10 по КККР  на с. Добромирка, община 
Севлиево, целият с площ 110 987 /сто и десет хиляди деветстотин осемдесет и седем/ 
кв. м.
2. Поземлен имот с идентификатор 21628.351.11 /двадесет и една хиледи шестстотин 
двадест и осем точка триста петдесет и едно точка единадесет/, трайно 
предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти.
Начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение.Сервитутна площ сух откос на язовирната стена, преливник, бързоток и 
отводняващ канал на преливника - поземлен имот с идентификатор 
21628.351.11/двадесет и една хиляди шестстотин двадесет и осем точка тристс 
петдесет и едно точка единадесет/ по КККР на с. Добромирка, община Севлиево, 
целият с площ 11 128 /единадест хиляди сто двадест и осем/ кв. м.
3. Поземлен имот с идентификатор 21628.351.13 /двадест и една хиляди шестотин 
двадесет и осем точка триста петдесет и едно точка тринадесет/, трайно 
предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти.
Начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение. Корона 
на язовирната стена - поземлен имот с идентификатор 21628.351.13 /двадест и една 
хиляди шестотин двадесет и осем точка триста петдесет и едно точка тринадесет/ по 
КККР на с. Добромирка, община Севлиево, целият с площ 1 712 /хиляда седмстотин и 
дванадесет/ кв. м.
4. Поземлен имот с идентификатор 21628.193.44 /двадесет и една хиляди шестстотин 
двадесет и осем точка сто деветдесет и три точка четиридесет и четири/, трайно 
предназначени на територията: територия, заета от води и водни обекти; начин на 
трайно ползване: напоителен канал. Изходна шахта, енергогасител и отдводняващ 
напоителен канал на основния изпускател на язовира - поземлен имот с 
идентификатор 21628.193.44 /двадесет и една хиляди шестстотин двадесет и осем 
точка сто деветдесет и три точка четиридесет и четири/ по КККР на с. Добромирка, 
община Севлиево, целият с площ 2 793 /две хиляди седемстотин деветдесет и три/ кв. 
м. 
5. Язовирна стена - земно насипна с противофилтрационен зъб; L = 250,00 м; H = 18,00 
м.

ЯЗОВИР 167 138.40лева

730 7142 13.2.2020 г. 7142 с.Ловнидол 7 43966.346.7 38679 Градево

                                                                            ЯЗОВИР "ГРЕДАТА"
1. Поземлен имот с идентификатор 43966.346.7 /четиридесет и три хиляди 
деветстотин шестдесет и шест точка триста 
четиридесет и и шест точка седем/, трайно предназначение на територията: 
територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: язовир. 
Сервитутна площ на язовирното езеро, мокър откос, преливник и енергогасител на 
преливника - поземлен имот с идентификатор 43966.346.7/четиридесет и три хиляди 
деветстотин шестдесет и шест точка триста четиридесет и шест точка седем/ по КККР 
на с. Ловнидол, община Севлиево, целият с площ 38 679 /тридесет и осем хиляди 
шестстотин седемдесет и девет/кв.м
2.  Поземлен имот с идентификатор 43966.203.30/четиридесет и три хиляди точка 
деветстотин шестдесет и шест точка двеста и три точка тридесет/, трайно 
предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти.
Начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. 
Сервитутна площ сух откос на язовирната стена и преливник - поземлен имот с 
идентификатор 43966.203.30 / четиридесет и три хиляди точка деветстотин шестдесет 
и шест точка двеста и три точка тридесет/  по КККР на с. Ловнидол, община Севлиево, 
целият с площ 3 093 /три хиляди и деветдесет и три/ кв.м
3. Поземлен имот с идентификатор 43966.346.6/ четиридесет и три хиляди 
деветстотин шестдесет и шест точка триста четиридесет и шест точка шест/, трайно 
предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти. Начин на 
трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение. Корона на 
язовирната стена - поземлен имот с идентификатор 43966.346.6 /четиридесет и три 
хиляди деветстотин шестдесет и шест точка триста четиридесет и шест точка шест/ по 
КККР на с. Ловнидол, община Севлиево, целият с площ 657/шестстотин петдесет и 
седем/ кв. м
4. Поземлен имот с идентификатор 43966.118.196/четиридесет и три деветстотин 
шестдесет и шест точка сто и осемнадесет точка сто деветдесет и шест/, трайно 
предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти. Начин на 
трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Бързоток и 
отводящ канал на преливника на язовира - поземлен имот с идентификатор 
43966.118.196/четиридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и шест точка сто и 
осемнадесет точка сто деветдесет и шест/по КККР на с. Ловнидол, община Севлиево, 
целият с площ 1 600 /хиляда и шестстотин/ кв.м
5. Поземлен имот с идентификатор 43966.203.27/четиридесет и три хиляди 
деветстотин шестдесет и шест точка двеста и три точка двадесет и седем/, трайно 
предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти. Начин на 
трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение. Изходна шахта 
на основния изпускател енергогасител и отводящ канал, подязовирнаомпена станция - 
поземлен имот с идентификатор 43966.203.27/четиридесет и три хиляди деветстотин 

ЯЗОВИР 62 957.40

731 7143 18.2.2020 г. 7143 с.Хирево 5 45618

                                                                                 ЯЗОВИР "ТРЪСТА"
1. Поземлен имот с идентификатор 77253.186.5 /седемдесет и седем хиляди двеста 
петдесет и три точка сто осемдесет и шест точка пет/, трайно предназначение на 
територията: територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: 
язовир. Сервитутна площ езеро и мокър откос - поземлен имот с идентификатор 
77253.186.5 /седемдесет и седем хиляди двеста петдесет и три точка сто осемдесет и 
шест точка пет/ по КККР на с. Хирево, община Севлиево, целият с площ 45 618 
/четиридесет и пет хиляди шестстотин и осемнадесет/ кв. м
2. Язовирна стена  - земно насипна с противофилтрационен зъб; L = 231,00 м; Н = 9,60 
м.
3. Преливник - челен; В пр. = 4,00 м; Нпр. max. = 1,06 м; 
Нпр. резервна = 0,50 м
4. Водовземни съоръжения:
* Входна шахта - монолитна стоманобетонова конструкция, потопен тип;
* Основен изпускател - тръбен (стоманена тръба) с Dои = 300 мм; Lои = 80,00 м
* Изходна шахта - монолитна стоманобетонова конструкция, с монтиран в нея СК с  
Dск = 300 мм
Година на въвеждане в експлоатация - 1963 г.

ЯЗОВИР 60 215.80 лева



732 7147 20.2.2020 г. 7147 с.Агатово 358 77253.186.5 78755
Димчова 
воденица

ЯЗОВИР "АГАТОВО"
1. Поземлен имот с идентификатор 00103.76.358 /нула нула сто и три точка 
седемдесет и шест точка триста петдесет и осем/, трайно предназначени на 
територията: територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 
ползване:язовир. Сервитутна площ езеро и мокър откос - поземлен имот с 
идентификатор 00103.76.358 /нула нула сто и три точка седемдесет и шест точка 
триста петдесет и осем/ по КККР  на с. Агатово, община Севлиево, целият с площ 78 
755 /седемдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и пет/ кв.м
2. Поземлен имот с идентификатор 00103.76.360 /нула нула сто и три точка 
седемдесет и шест точка триста и шестдет/, трайно предназначение на територията: 
територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: язовир. Корона на 
язовирната стена, сух откос, преливно - изпускателни съоръжения -  поземлен имот с 
идентификатор 00103.76.360 /нула нула сто и три точка седемдесет и шест точка 
триста и шестдет/по КККР  на               с. Агатово, община Севлиево, целият с площ 9 
791/девет хиляди седемстотин деветдесет и едно/ кв.м
3. Язовирна стена  - земно насипна с противофилтрационен зъб; L = 140.00 м; Н = 
16,50 м.
4. Преливник - челен; В пр. = 20,00 м; Нпр. max. = 1,30 м; 
Нпр. резервна = 0,50 м
5. Водовземни съоръжения:
* Входна шахта - монолитна стоманобетонова конструкция, потопен тип;
* Основен изпускател - тръбен (стоманена тръба) с Dои = 400 мм; Lои = 120,00 м
* Изходна шахта - монолитна стоманобетонова конструкция, с монтиран в нея СК с  
Dск = 400 мм
6. Година на въвеждане в експлоатация - 1964 г. 

ЯЗОВИР 116 880.70 лева

733 7148 24.2.2020 г. 7148 гр.Севлиево 40 1723  65927.501.1723 3165

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1723 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин двадесет и три/ с 
площ 3 165 /три хиляди сто шестдесет и пет/ кв. м. Начин на трайно ползване: За обект 
комплекс за образование. В имота е построена  училищна сграда /НУ "Св. св. Кирил и 
Методий"/ състояща се от: 
- Двуетажна училищна сграда с идентификатор 65927.501.1723.1 /шестдесет и пет 
хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда 
седемстотин двадесет и три точка едно/, със застроена площ от 635 /шестстотин 
тридесет и пет/ кв. м , състояща се от: сутерен - стълбище, коридор, склад, котелно 
помещение, два офиса и тоалетна; първи етаж - фоайе, стълбище, коридор, тоалетни, 
седем кабинета и два офиса; втори етаж - стълбище, коридор, тоалетни, шест 
кабинета, един офис и лекарски кабинет. Предназначение: Сграда за образование 
Към р.11
- Едноетажна сграда с идентификатор 65927.501.1723.2 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин 
двадесет и три точка две/, със застроена площ от 145 /сто четиридесет и пет / кв. м, 
състояща се от коридор, склад и физкултурен салон. Предназначение: Спортна сграда, 
база.
- Едноетажна сграда с идентификатор 65927.501.1723.3 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин 
двадесет и три точка три/, със застроена площ от 183/сто осемдесет и три/ кв. м, 
състояща се от столова и кухненски блок........................; Предназначение: Сграда за 
образование. Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 4/27.01.2020 г.

УЧИЛИЩНА СГРАДА 592 247.90 лева

Безвъзмездно право 
на управление 

предоставено на ОУ 
"Стефан Пешев" 
гр.Севлиево, ЕИК 

000209498 на 
основание Решение 
№ 192/25.05.2016 г. 
на Общински съвет - 

Севлиево.

734 7149 4.3.2020 г. 7149 с.Петко Славейков СТАР 170 74813 Абраша

                                                              ЯЗОВИР "ПОД КУЗА"
1. Поземлен имот с идентификатор 56037.65.170 /петдесет и шест хиляди тридесет и 
седем точка шестдесет и пет точка сто и седемдесет/, трайно предназначение на 
територията: територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: 
язовир. Сервитутна площ езеро и мокър откос - поземлен имот с идентификатор 
56037.65.170 /петдесет и шест хиляди тридесет и седем точка шестдесет и пет точка 
сто и седемдесет/ по КККР на с. Петко Славейков, община Севлиево, целият с площ 74 
813 /седемдесет и четири хиляди осемстотин и тринадесет/ кв. м
2. Поземлен имот с идентификатор 56037.71.115 /петдесет и шест хиляди тридесет и 
седем точка седемдесет и едно точка сто и петнадесет/, трайно предназначение на 
територията: територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: 
напоителен канал. Изходната шахта, енергогасителят и отводящия канал на основния 
изпускател на язовира - поземлен имот с идентификатор 56037.71.115 /петдесет и 
шест хиляди тридесет и седем точка седемдесет и едно точка сто и петнадесет/ по 
КККР на с. Петко Славейков, община Севлиево, целият с площ 6 298 / шест хиляди 
двеста деветдесет и осем/ кв. м
4. Язовирна стена  - земно насипна с противофилтрационен зъб; L = 120.00 м; Н = 
11,00 м.
5. Преливник - челен; В пр. = 5,00 м; Нпр. max. = 1,50 м; 
Нпр. резервна = 0,50 м
6. Водовземни съоръжения:
* Водовземна кула - монолитна стоманобетонова конструкция;
* Основен изпускател - тръбен (стоманена тръба с панцеровка) с Dои = 500 мм; Lои = 
90,00 м
* Изходна шахта - монолитна стоманобетонова конструкция, с монтиран в нея СК с  
Dск = 500 мм
7. Година на въвеждане в експлоатация - 1955 г.

ЯЗОВИР 155 733.20 лева

735

7149 4.3.2020 г. 7149 с.Петко Славейков СТАР 170 65 74813 Абраша                                                               ЯЗОВИР "ПОД КУЗА"
1. Поземлен имот с идентификатор 56037.65.170 /петдесет и шест хиляди тридесет и 
седем точка шестдесет и пет точка сто и седемдесет/, трайно предназначение на 
територията: територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: 
язовир. Сервитутна площ езеро и мокър откос - поземлен имот с идентификатор 
56037.65.170 /петдесет и шест хиляди тридесет и седем точка шестдесет и пет точка 
сто и седемдесет/ по КККР на с. Петко Славейков, община Севлиево, целият с площ 74 
813 /седемдесет и четири хиляди осемстотин и тринадесет/ кв. м
2. Поземлен имот с идентификатор 56037.71.115 /петдесет и шест хиляди тридесет и 
седем точка седемдесет и едно точка сто и петнадесет/, трайно предназначение на 
територията: територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: 
напоителен канал. Изходната шахта, енергогасителят и отводящия канал на основния 
изпускател на язовира - поземлен имот с идентификатор 56037.71.115 /петдесет и 
шест хиляди тридесет и седем точка седемдесет и едно точка сто и петнадесет/ по 
КККР на с. Петко Славейков, община Севлиево, целият с площ 6 298 / шест хиляди 
двеста деветдесет и осем/ кв. м
4. Язовирна стена  - земно насипна с противофилтрационен зъб; L = 120.00 м; Н = 
11,00 м.
5. Преливник - челен; В пр. = 5,00 м; Нпр. max. = 1,50 м; 
Нпр. резервна = 0,50 м
6. Водовземни съоръжения:
* Водовземна кула - монолитна стоманобетонова конструкция;
* Основен изпускател - тръбен (стоманена тръба с панцеровка) с Dои = 500 мм; Lои = 
90,00 м
* Изходна шахта - монолитна стоманобетонова конструкция, с монтиран в нея СК с  
Dск = 500 мм
7. Година на въвеждане в експлоатация - 1955 г.

ЯЗОВИР 155 733.20 лева

736
7162 16.4.2020 г. 7162 с.Стоките 051 001 51 4.321 Пасище, мера с площ 4.321 /четири цяло триста и двадесет и една хилядни/ декара, 

десета категория.
пасище,мера 13.60 лв.



737
7163 16.4.2020 г. 7163 с.Стоките 049 015 49 38.628 Пасище, мера с площ 38.628 /тридесет и осем цяло шестстотин и двадесет и осем 

хилядни/ декара, десета категория.
пасище,мера 133.30 лв.

738
7167 16.4.2020 г. 7167 с.Стоките 001 49 5.201 Пасище, мера с площ 5.201 /пет цяло двеста и една хилядни/ декара, десета 

категория.
пасище,мера 16.40 лв.

739
7168 16.4.2020 г. 7168 с.Стоките 009 15 4.188 Пасище, мера с площ 4.188 /четири цяло сто осемдесет и осем хилядни/ декара, 

девета категория.
пасище,мера 31.80 лв.

740
7180 24.6.2020 г. 7180 с.Добромирка 347 004 347 204792 Пасище, мера с площ 204.792 /двеста и четири цяло седемстотин деветдесет и две 

хилядни/ декара, девета категория.
пасище,мера 1474.50 лева

741

7214 11.12.2020 г. 7214 с.Търхово 202 43 93164 Търхово                                                                                ЯЗОВИР "ТЪРХОВО"
 
1. Поземлен имот с идентификатор 73763.43.202 /седемдесет и три хиляди 
седемстотин шестдесет и три точка
четиридесет и три точка двеста и две/, трайно предназначение на територията: 
територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: язовир. 
Сервитутна площ езеро и мокър откос - поземлен имот  с идентификатор 73763.43.202 
/седемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и три точка
четиридесет и три точка двеста и две/ по КККР в землището на с. Търхово, община 
Севлиево, целият с площ 93 164 /деветдесет и три хиляди сто шестдесет и четири/ 
кв.м.
2. Поземлен имот с идентификатор 73763.43.201 /седемдесет и три хиляди 
седемстотин шестдесет и три точка
четиридесет и три точка двеста и едно/, трайно предназначение на територията: 
територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: за 
водостопанско,хидромелиоративно съоръжение. Сух откос на язовирната стена -  
поземлен имот с идентификатор 73763.43.201 /седемдесет и три хиляди седемстотин 
шестдесет и три точка
четиридесет и три точка двеста и едно/ по КККР в землището на с. Търхово, община 
Севлиево, целият с площ 3 978 /три хиляди деветстотин седемдесет и осем/ кв.м. 
3. Поземлен имот с идентификатор 73763.43.182 /седемдесет и три хиляди 
седемстотин шестдесет и три точка
четиридесет и три точка сто осемдесет и едно/, трайно предназначение на 
територията: територия заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: за 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение. Корона на язовирната стена - 
поземлен имот с идентификатор 73763.43.182 /седемдесет и три хиляди седемстотин 
шестдесет и три точка
четиридесет и три точка сто осемдесет и едно/ по КККР в землището на с. Търхово, 
община Севлиево, целият с площ 996 /деветстотин деветдесет и шест/ кв.м.
4. Поземлен имот с идентификатор 73763.23.181 /седемдесет и три хиляди 
седемстотин шестдесет и три точка двадесет и три точка сто осемдесет и едно/, 
трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти. 
Начин на трйно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. 
Преливник, бързоток и отводящ канал на преливника - поземлен имот  73763.23.181/ 
седемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и три точка двадесет и три точка сто 
осемдесет и едно/ по КККР в землището на с. Търхово, община Севлиево, целият с 
площ 1264 /хиляда двеста шестдесет и четири/ кв.м.
5. Поземлен имот с идентификатор 73763.42.1 /седемдесет и три хиляди седемстотин 
шестдесет и три точка четиридесет и две точка едно/, трайно предназначение на 
територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята: 4 

ЯЗОВИР 145 863.60 лева

СТАР АОС 419

742

7215 14.12.2020 г. 7215 с.Горна Росица 125 635 59846 Фериза Поземлен имот с идентификатор 16376.125.635, представляващ нива с площ 59 846 
/петдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ кв. м , пета категория.

нива 6 744.60 лева

743

7216 14.12.2020 г. 7216 с.Горна Росица 125 636 10315 Фериза Поземлен имот с идентификатор 16376.125.636 /шестнадесет хиляди триста 
седемдесет и шест точка сто двадесет и пет точка шестстотин тридесет и шест/, 
представляващ пасище с площ 10 315 /десет хиляди триста и петнадесет/ кв. м , пета 
категория.

пасище,мера 462.60 лева

744 7271 12.5.2021 г. 7271 гр.Севлиево ГРОБИЩЕН 
ПАРК

65927.32.4 58586 Функата Поземлен имот с идентификатор 65927.32.4 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 
двадесет и седем точка тридесет и две точка четири/ с площ 58586 кв.м. - гробищен 
парк в местност "Функата", ведно с построените в него: 
- едноетажна сграда с идентификатор 65927.32.4.1 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка тридесет и две точка четири точка едно/ с площ 
242 кв.м. - култова, религиозна сграда;
- едноетажна сграда с идентификатор 65927.32.4.2 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка тридесет и две точка четири точка две/ с площ 64 
кв.м. - култова, религиозна сграда;
- едноетажна сграда с идентификатор 65927.32.4.3 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка тридесет и две точка четири точка три/ с площ 
110 кв.м. - хангар, депо, гараж;
- едноетажна сграда с идентификатор 65927.32.4.4 /шестдесет и пет хиляди 
деветстотин двадесет и седем точка тридесет и две точка четири точка четири/ с площ 
25 кв.м. - сграда за битови услуги.

ГРОБИЩЕН ПАРК 353 262.60 лева

745

7363 23.09.2021 г 7363 гр.Севлиево

Велика и Георги 

Ченчеви 65927.501.3996 1925

Поземлен имот с идентификатор 65927.501.3996 /шестдесет и пет хиляди деветстотин 

двадесет и седем точка петстотин и едно точка три хиляди деветстотин деветдесет и 

шест/ с площ 1925 /хиляда деветстотин и двадесет и пет/кв.м. - с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване : За друг 

вид озеленени площи

ПАРЦЕЛ ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 38 548.10 лева

746

7366 28.09.2021 г. 7143 с. Хирево

77253.186.5, 

77253.186.2 60369

 Поземлен имот с идентификатор 77253.186.5 /седемдесет и седем хиляди двеста 

петдесет и три точка сто осемдесет и шест точка пет/, трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: 

язовир. Сервитут на езерото, мокрия откос и короната на язовирната стена - поземлен 

имот с идентификатор 77253.186.5 /седемдесет и седем хиляди двеста петдесет и три 

точка сто осемдесет и шест точка пет/ по КККР на с. Хирево, обшина Севлиево, целият 

с площ 60 369 / шестдесет хиляди триста шестдесет и девет/ кв. м. Язовир 88 510 лв

747

7367 28.09.2021 г. 7149 с. Петко Славейков

56037.65.170,56037.66.

57, 56037.66.79 117 778,2 745

1. Поземлен имот с идентификатор 56037.65.170 /петдесет и шест хиляди тридесет и 

седем точка шестдесет и пет точка сто и седемдесет/, трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: 

язовир. Сервитут на езерото и мокър откос на язовирната стена - поземлен имот с 

идентификатор 56037.65.170 /петдесет и шест хиляди тридесет и седем точка 

шестдесет и пет точка сто и седемдесет/ по КККР на с. Петко Славейков, община 

Севлиево, целият с площ 117 778 /сто и седемнадесет хиляди седемстотин 

седемдесет и осем/ кв. м.

2 . Поземлен имот с идентификатор 56037.66.57 /петдесет и  шест хиляди тридесет и 

седем точка шестдесет и шест точка петдесет и седем/, трайно предназначение на 

територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път. 

Корона на язовирната стена - обособена част от местен път -  56037.66.57 /петдесет и  

шест хиляди тридесет и седем точка шестдесет и шест точка петдесет и седем/, по 

КККР на с. Петко Славейков, община Севлиево, целият с площ 2 745 /две хиляди 

седемстотин четиридесет и пет/ кв. м. ЯЗОВИР 253 186.60 лв

748

7431 17.11.2021 г 7431 с. Сенник 66216.129.604 1 820

Поземлен имот с идентификатор 66216.129.604 /шестдесет и шест хиляди двеста и 

шестнадесет точка сто двадесет и девет точка шестстотин и четири/, трайно 

предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на 

трайно ползване: водоем. Под язовирна помпена станция - поземлен имот 

66216.129.604 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет точка сто двадесет и 

девет точка шестстотин и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Сенник, община Севлиево, целият с площ 1 820 /хиляда осемстотин и двадесет/ кв. 

м. ВОДОЕМ 2 402.40 лв

749

7435 18.11.2021 г 7435 771,52 Меката ливада

Поземлен имот с идентификатор 16376.14.200 /шестнадесет хиляди триста 

седемдесет и шест точка четиринадесет точка двеста/, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение с площ 771 /седемстотин седемдесет и един/ кв. м, с 

построена в него сграда с идентификатор 16376.14.200.1 /шестнадесет хиляди триста 

седемдесет и шест точка четиринадесет точка двеста точка едно/ със застроена площ 

52 /петдесет и два/ кв. м, брой етажи 1 /един/, предназначение: сграда за 

водоснабдяване и/или канализация.

Воднохидромелиорати

вно съоръжение 2 278.80 лв



750

7436 18.11.2021 г 7436 444,65

Поземлен имот с идентификатор 43966.366.50 /четиридесет и три хиляди деветстотин 

шестдесет и шест точка триста шестдесет и шест точка петдесет/, трайно 

предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на 

трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, с площ 444 

/четиристотин четиридесет и четири/ кв. м, с построена в него сграда с идентификатор 

43966.366.50.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и шест точка триста 

шестдесет и шест точка петдесет точка едно/ със застроена площ 65 /шестдесет и пет/ 

кв.м, брой етажи 1 /един/, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или 

канализация.

Воднохидромелиорати

вно съоръжение 2 162.40 лв.


