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І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Гурково за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г. Тя съдържа: 

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; 

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските 

дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично – частно 

партньорство или за предоставяне на концесия; 

3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 

имоти на граждани или юридически лица; 

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и 

способите за тяхното придобиване. 

5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти. 

6. Обектите по т.5 от първостепенно значение. 

7. Други данни, определени от общинския съвет. 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лева с ДДС 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Отдаване под наем на помещения 19045.00 

2 Отдаване под наем на Аптеки и Здравни кабинети 19600.00 

2. Отдаване под наем на терени 56480.00 

3. Отдаване под наем на жилища 5130.00 

4. Отдаване под наем на движими вещи 0.00 

5. Отдаване под наем на съоръжения 726.00 

6. Отдаване под аренда на земеделска земя 24372.00 

7. Отдаване под наем на земеделска земя 17060.00 

8. Предоставяне на поземлени имоти на концесия 0.00 

 Всичко от управление на имоти – общинска собственост 142413.00 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Продажба на имоти – общинска собственост 25020.00 

2. Учредени вещни права 30552.00 

 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 55572.00 

 ПРОГНОЗНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ ОТ НАЕМ/АРЕНДА 2000.00 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ  199985.00 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За пазарни оценки  3000.00 

2. За обявления 3000.00 

3. За обособяване на имоти 3000.00 

4. За процедура – отдаване на концесия 0.00 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ 9000.00 

 

Прогнозните стойности в лева от управление на имоти – общинска собственост не са 

индексирани с средногодишния инфлационен индекс за страната за 2017 година 
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III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО 

НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА 

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

КОНЦЕСИЯ 

 

№ 

по 

ред 

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ГУРКОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

1 Урегулиран поземлен имот ХІІ с площ от 1163 кв.м. заедно с построената в него сграда със 

застроена площ от 75 кв.м., находящ се в кв.42 по плана на гр. Гурково / градската тоалетна /. 

2 Поземлен имот с идентификатор 21124.501.26 по кадастралната карта на с. Димовци с площ 

824 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За 

друг обществен обект, комплекс.  

Сгради, които попадат върху имота: 

Сграда с идентификатор 21124.501.26.1 със застроена площ 256 кв.м., брой етажи:1, 

Предназначение: Сграда за образование / не се ползва по предназначение като училище от 1969 

г./ Кострукция на сградата – полумасивна. Сградата е п остроена 1955 г. 

/АОС 180/14.09.2011г./ 

3 Част от сграда / бивша поликлиника/, находяща се в гр. Гурково, ул. “ Шести септември ” № 1, 

УПИ І-263, кв.151 по плана на гр. Гурково: две помещения с обща застроена площ от 60 кв.м., 

находящи се в южната част на третия етаж на сградата./лаборатория/ 

4 Поземлен имот с идентификатор 58894.32.390 по кадастралната карта на с. Пчелиново, 

Местност: Старите гробища, с площ 3473 кв.м., Трайно предназначение на територията : 

Земеделска. Поливност: не, Начин на трайно ползване: Ливада. 

5 Поземлен имот с идентификатор 21124.501.101 по кадастралната карта на с. Димовци, с площ 

6851 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване / до 10 м. / 

/АОС 179/08.09.2011г./ 

6 Поземлен имот с идентификатор 18157.115.4 по кадастралната карта на гр. Гурково, 

Местност: Широкия синор с площ 763 кв.м., Трайно предназначение на територията : 

Земеделска. Категория на земята: VІ Поливност: не, Начин на трайно ползване: Нива. 

/АОС 427/20.01.2014г./ 

7 Поземлен имот с идентификатор 18157.115.6 по кадастралната карта на гр. Гурково, 

Местност: Широкия синор с площ 789 кв.м., Трайно предназначение на територията : 

Земеделска. Категория на земята: VІ Поливност: не, Начин на трайно ползване: Нива. 

/АОС 426/20.01.2014г./ 

8 Поземлен имот с идентификатор 18157.115.7 по кадастралната карта на гр. Гурково, 

Местност: Широкия синор с площ 591 кв.м., Трайно предназначение на територията : 

Земеделска. Категория на земята: VІ Поливност: не, Начин на трайно ползване: Нива. 

/АОС 428/20.01.2014г./ 

9 Поземлен имот с идентификатор 44776.24.2 по кадастралната карта на с. Лява река с площ  

741 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: 

Нива, /АОС № 13 / 15.11.2010г./ 

10 Поземлен имот с идентификатор 44776.24.3 по кадастралната карта на с. Лява река с площ  

547 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: 

Нива, /АОС № 14 / 15.11.2010г./  

11 Поземлен имот с идентификатор 18157.32.372 по кадастралната карта на гр. Гурково с площ 

26680 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя /АОС 430/31.03.2014г./ 

12 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 18157.501.958 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 2902 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на 
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трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м. /.Номер по предходен план: 989, квартал: 64, 

парцел: ІІІ, ул. “ Прохода “№ 39 

/АОС 142/28.07.2011г./ 

13 Поземлен имот с идентификатор 18157.183.26 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Гурково, местност РИЗЛИНГА, с площ 116 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята при неполивни 

условия: 9. /изм. и доп. с решение № 379 / 22.02.2018 г. по Пр. № 31/ 

14  Поземлен имот с идентификатор 18157.183.27 по кадастралната карта на  

гр. Гурково, местност РИЗЛИНГА, с площ 189 кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята при неполивни условия: 9. 

/изм. и доп. с решение № 379 / 22.02.2018 г. по Пр. № 31/ 

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ГУРКОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ 

1 Селскостопанска сграда с идентификатори 21124.32.283.3 и 21124.32.283.8 с обща 

застроена площ 56кв.м., брой етажи: 1, по кадастралната карта на с. Димовци, общ. 

Гурково. Сградата е построена в ПИ 21124.32.283. 

/АОС 1133/02.01.2018г./ 

2 Поземлен имот с идентификатор 22767.501.286 по кадастралната карта на  

с. Паничерево, общ. Гурково, ул. “Трите върха” № 19, с площ 525 кв.м. с трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване /до 10 м./, Номер по предходен план: 286, квартал: 21, парцел ІV, по плана на 

с. Паничерево, общ. Гурково при граници на целия имот, поземлени имоти с 

идентификатори: 22767.501.717, 22767.501.285, 22767.501.716, 22767.501.287  

АОС № 988/28.02.2017г.  

Решение на ОбС №262/30.03.2017г. по Протокол №19 

3 Сграда с идентификатор 44776.501.77.1 по кадастралната карта на с. Лява река, общ. 

Гурково със застроена площ 168 кв.м., брой етажи: 1 с предназначение: Сграда за 

образование / не се използва по предназначение като училище/, Конструкция на сградата: 

полумасивна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44776.501.77, 

АОС № 182 / 14.09.2011г. 

Решение на ОбС №318/28.09.2017г. по Протокол №26 

4 Поземлен имот с идентификатор 18157.501.1043 по кадастралната карта на  

гр. Гурково, ул. “Княз Ал. Батенберг” № 8, с площ 424 кв.м. с трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

комплекс, Номер по предходен план: 1043, квартал: 26, парцел ХVІІІ, по плана на  

гр. Гурково при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.501.414, 

18157.501.415, 18157.501.1045, 18157.501.984, 18157.501.1041, 18157.501.2102 ведно със 

сграда построена в имота с идентификатор 18157.501.1043.1 със застроена площ от 61кв.м., 

брой етажи:2, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна 

АОС № 988/28.02.2017г.  

  

  

 

 В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ГУРКОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЪЗМЕЗДНО  

ПРАВО НА СТРОЕЖ И ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 

 

1 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.609 с площ 699 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ VІІ, кв.74/ 

2 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.597 с площ 462 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ ІV, кв.1 / 
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/АОС 306/30.01.2012г./ 

3 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.678 с площ 666 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ VІІ, кв.2 / 

/АОС 297/26.01.2012г./ 

4 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.657 с площ 306 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ ХХІ, кв.4 / 

5 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.672 с площ 29079 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ ІІ, кв.15 / 

/АОС 307/30.01.2012г./ 

6 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.339 с площ 2301 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ І-339, кв.44 / 

/АОС 303/30.01.2012г./ 

7 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.606 с площ 558 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ І, кв.55 / 

/АОС 296/26.01.2012г./ 

8 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.607 с площ 1260 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ ХV, кв.61 / 

/АОС 532/24.11.2015г./ 

9 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.608 с площ 822 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ VІІІ, кв.74 / 

/АОС 295/26.01.2012г./ 

10 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.676 с площ 698 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ І, кв.75 / 

11 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 38203.501.612 с площ 1071 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Конаре, общ. Гурково./ УПИ І, кв.54 / 

/АОС 304/30.01.2012г./ 

12 Урегулиран поземлен имот с идентификатор 22767.501.454 с площ 231 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване / до 10 м. / по плана на с. Паничерево, общ. Гурково./ УПИ VІ-267, кв.40 / 

/АОС 299/26.01.2012г./ 

13 Поземлен имот с идентификатор 18157.98.958 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 288 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Стар 

идентификатор: 18157.98.946. Номер по предходен план: квартал 71, парцел: І /АОС 

674/30.03.2016г./ 

14 Поземлен имот с идентификатор 18157.98.961 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 245 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Стар 

идентификатор: 18157.98.946. Номер по предходен план: квартал 71, парцел: ІV /АОС 

676/30.03.2016г./ 

15 Поземлен имот с идентификатор 18157.98.962 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 296 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Стар 

идентификатор: 18157.98.946. Номер по предходен план: квартал 71, парцел: V /АОС 

677/30.03.2016г./ 

16 Поземлен имот с идентификатор 18157.98.965 по кадастралната карта на  
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гр. Гурково с площ 248 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Стар 

идентификатор: 18157.98.946. Номер по предходен план: квартал 71, парцел: VIII /АОС 

695/04.04.2016г./ 

17 Поземлен имот с идентификатор 18157.98.966 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 275 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Стар 

идентификатор: 18157.98.946. Номер по предходен план: квартал 72, парцел: I /АОС 

696/04.04.2016г./ 

18 Поземлен имот с идентификатор 18157.98.971 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 280 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Стар 

идентификатор: 18157.98.946. Номер по предходен план: квартал 72, парцел: VI /АОС 

698/04.04.2016г./ 

19 Поземлен имот с идентификатор 18157.98.973 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 275 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Стар 

идентификатор: 18157.98.946. Номер по предходен план: квартал 72, парцел: VIII /АОС 

682/30.03.2016г./ 

20 Поземлен имот с идентификатор 18157.501.931 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 305 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Номер 

по предходен план: квартал 59, парцел: ХХХII /АОС 1114/14.11.2017г./ 

21 Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2026 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 352 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Номер 

по предходен план: квартал 69, парцел: ХIII /АОС 240/15.12.2011г./ 

22 Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2027 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 351 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Номер 

по предходен план: квартал 69, парцел: ХІV /АОС 241/15.12.2011г./ 

23 Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2054 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 363 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Номер 

по предходен план: квартал 68, парцел: ІХ /АОС 213/23.11.2011г./ 

24 Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2055 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 432 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Номер 

по предходен план: квартал 68, парцел: Х /АОС 214/23.11.2011г./ 

25 Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2034 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 318 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Номер 

по предходен план: квартал 59, парцел: ХХХIII /АОС 503/01.06.2015г./ 

26 Поземлен имот с идентификатор 22767.501.667 по кадастралната карта на  

с.Паничерево, общ. Гурково с площ 380 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско 

застрояване/до 10м./ Номер по предходен план: квартал 72, парцел: ХI  

/АОС 282/13.01.2012г./ 

27 Поземлен имот с идентификатор 22767.501.674 по кадастралната карта на  

с.Паничерево, общ. Гурково с площ 317 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско 

застрояване/до 10м./ Номер по предходен план: квартал 72, парцел: ХХII  

/АОС 282/13.01.2012г./ 

28 

 
Поземлен имот с идентификатор 18157.501.1045 по кадастралната карта на  

гр. Гурково с площ 402 кв.м. ТПТ: Урбанизирана НТП: За друг обществен обект, комплекс 

Номер по предходен план: 1045квартал 26, парцел: ХVII  

/АОС 1132/15.12.2017г./ 

29. Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2016 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот: : гр. Гурково, п.к. 6199 ул. „Равнец” №2, Площ на 

имота: 338 /триста тридесет и осем/ кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./ 

/изм. и доп. с решение № 382 / 22.02.2018 г. по Пр. № 31/ 
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Г. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ГУРКОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ 

1  

  

 

  

Д. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ГУРКОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД АРЕНДА 

1 Поземлен имот с идентификатор 38203.50.34 по кадастралната карта на с. Конаре, местност 

“Илиева чешма”, с площ 9768 кв.м., Категория на земята: VІ, Поливност: не. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Индустриална 

култура 

/АОС 117/03.06.2011г./ 

2 Поземлен имот с идентификатор 38203.48.1 по кадастралната карта на с. Конаре, местност 

“Бранкови орехи”, с площ 3351 кв.м., Категория на земята: VІ, Поливност: не. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. 

/АОС 112/02.06.2011г./ 

3 Поземлен имот с идентификатор 38203.95.22 по кадастралната карта на с. Конаре, местност 

“Калугерска ливада ”, с площ 4005 кв.м., Категория на земята: V, Поливност: не. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Индустриална 

култура. 

/АОС 118/03.06.2011г./ 

4 Поземлен имот с идентификатор 21124.34.1 с площ 2892 кв.м. с. Димовци, Местност: 

Дънева ливада, Трайно предназначение на територията: Земеделска.Категория: VІ Начин на 

трайно ползване:Нива  

/АОС 417/26.11.2013г./ 

5 Поземлен имот с идентификатор 18157.91.37 по кадастралната карта на гр.Гурково с площ 

11765 кв.м. Категория на земята: ІХ. Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, 

 /АОС № 446 / 02.07.2014 г./ (изляти основи – разделяне) 

6 Поземлен имот с идентификатор 58894.88.752 по кадастралната карта на с. Пчелиново,  

общ. Гурково с площ 3973 кв.м. Категория на земята: VІ; Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива,  

/АОС № 448 / 05.09.2014 г./  

7 Поземлен имот с идентификатор 38203.33.11 по кадастралната карта на с. Конаре,  

общ. Гурково с площ 694 кв.м., Категория: IX, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя.  

/АОС № 475 / 25.02.2015г./ 

8 Поземлен имот с идентификатор 38203.33.12 по кадастралната карта на с. Конаре,  

общ. Гурково с площ 684 кв.м., Категория: IX, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя.  

/АОС № 476 / 25.02.2015г./ 

9 Поземлен имот с идентификатор 38203.33.13 по кадастралната карта на с. Конаре,  

общ. Гурково с площ 4639 кв.м., Категория: IX, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива/ 

 АОС № 467 / 18.02.2015г./ 

10 Поземлен имот с идентификатор 38203.33.14 по кадастралната карта на с. Конаре,  

общ. Гурково с площ 1124 кв.м., Категория: IX, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя  

/АОС 478/ 04.03.2015г./. 

11 Поземлен имот с идентификатор 38203.33.15 по кадастралната карта на с. Конаре,  

общ. Гурково с площ 1425 кв.м., Категория: IX, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. 
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/АОС 479/ 04.03.2015г./  

12 Поземлен имот с идентификатор 38203.33.16 по кадастралната карта на с. Конаре,  

общ. Гурково с площ 592 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин 

на трайно ползване: Изоставена орна земя. 

/АОС 491/ 01.04.2015г./  

13 Поземлен имот с идентификатор 38203.33.19 по кадастралната карта на с. Конаре,  

общ. Гурково с площ 805 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин 

на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория при неполивни условия: IX. 

/АОС 484/ 24.03.2015г/ 

14 Поземлен имот с идентификатор 38203.33.21 по кадастралната карта на с. Конаре,  

общ. Гурково с площ 702 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория при неполивни условия: IX Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. 

/АОС 488/ 01.04.2015г./. 

15 Поземлен имот с идентификатор 38203.33.22 по кадастралната карта на с. Конаре,  

общ. Гурково с площ 867 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория при неполивни условия: IX Начин на трайно ползване: Нива.  

/АОС 489/ 01.04.2015г./ 

16 Поземлен имот с идентификатор 21124.36.321  по кадастралната карта на с. Димовци,  

общ. Гурково, с площ 8204 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Начин на трайно ползване: Овощна градина.  

/АОС 509/ 05.08.2015г./ 
17 Поземлен имот с идентификатор 38203.132.6 по кадастралната карта на с. Конаре,  

общ. Гурково с площ 1963 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. 

Категория при неполивни условия: VI Начин на трайно ползване: Лозе. 

/АОС 438/ 31.03.2014г./. 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА 

През 2018 г. Община Гурково няма намерение да предлага имоти – частна общинска 

собственост за замяна. При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на 

имот – частна общинска собственост, или на право на строеж върху имот – частна общинска 

собственост, с имот или с право на строеж – собственост на физически лица или на 

юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската 

собственост.  

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 

1.  

 

VІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО ОБЩИНА ГУРКОВО ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕКРАТИ СЪСОБСТВЕНОСТТА 

 

1.  

 

 

VІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО   ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА 

ГУРКОВО. 

 

1. Пречиствателна станция за отпадъчни води в поземлен имот с идентификатор 
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18157.98.296 по кадастралната карта на гр. Гурково, с площ 8984 кв.м. Вид 

територия: Урбанизирана, НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. 

 

VIІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНА ГУРКОВО ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО 

ПАРТНЬОРСТВО 

 

  

  

 

 

 

IХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в Община Гурково през 2018 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона 

за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската 

собственост за периода 2015 – 2019 г. По своята същност тя е отворен документ и може 

да се актуализира през годината.  

Програмата и промените в нея се обявяват на населението и се публикуват на 

интернет страницата на общината. 

            Приета с Решение № 359/25.01.2018 г. по Пр. № 30 на ОбС –Гурково. 

Изм. и доп. с решение № 379  и № 382 от 22.02.2018 г. по Пр. № 31 


	ОБЩИНА ГУРКОВО

