
№ ВИД Област Община
Населено 

място
Описание на имота Инвентарен номер

Балансова 

стойност към 

30.04.2019

1 2 3 4 5 6 7 8,00

1 Сграда София
район 

Студентски
гр. София

Сграда трафопост с адрес  кв. 13, м. Дървеница 

I,ул."Пловдивско шосе"№ 6
9999905810

385 617,68

2 Сграда София район Триадица гр. София

"Център по хигиена" - сграден комплекс, състоящ се 

от високо тяло на 12 етажа със сутерен и 

инсталационен етаж и ниско тяло на 3 етажа със 

сутерен и инсталационен етаж с адрес бул. "Акад. 

Иван Гешов" № 15, кв. 387

9999902845

9 824 189,64

3 Сграда София
район 

Възраждане
гр. София

Административна сграда в гр. София, район 

"Възраждане", пл. "Св. Неделя" № 5
9999902844

7 102 145,08

4 Сграда София район Триадица гр. София

Сграда "НМКЦ" 

Сградата е изградена върху терен с АДС № 

01617/31.05.1999г.

състоящ се от сутерен и четири етажа със застроена 

площ от 479,04 кв.м. и разгъната застроена площ от 2 

416 кв.м. Забележка: терен с площ от 693,50 кв.м, 

находящ се м. "Медицинска академия", кв.387, УПИ 

"За Военномедицинска академия" по плана за 

регулация и застрояване на гр. София, съгласно скица 

проект № 322 от 22.10.2004 г. за изграждане на 

Национален медицински координационен център с 

адрес ул. "Георги софийски" № 3, м. "Медицинска 

академия", УПИ за ВМИ по плана за регулация и 

застрояване на гр. София

9999902847

2 034 636,93

5 Част от сграда София ройон Оборище гр. София

Сграда - част от административна и производствена 

сграда,- ІV етажа- ЗП 763,00 кв.м. заедно със идеални 

части от общите части на сградата и толкова от 

дворното място, цялото по графични данни от 6 350 

кв.м., съставляващо УПИ ІХ за медицински институт, 

а именно: - Източно крило на кота +12,65 м. - 

помещения №№ 54, 54А, 53, 52, 52А, 51, 45, 46, 47, 48, 

49А, 49, тоалетна и коридор; - Основен корпус на 

сградата на кота + 12,65 м. - помещения №№ 56, 429 и 

55 и коридор между помещения № 429 и № 55; - 

Пристойка към източното крило на кота +13,49 м. 

помещения №№ 430, 431, 432, 433, 343 и коридори 

към тях; Част от източната част на коридора на ІV 

етаж на основния корпус с площ 10,80 кв.м с адрес 

бул. "Янко Сакъзов" № 26

9999902848

873 189,73

6 Сграда София
район 

Възраждане
гр. София

  Гараж на МЗ - полумасивен, застроен на 711 кв.м., 

представляващ гаражни клетки, находящи се на 

ул."Цар Борис І" № 217а

/338721,72 лв. и 5632416,84 лв./

9999902842

245 029,12

7 Сграда София район Триадица гр. София

Общежитие на НЦОЗА

Масивна сграда на 8 етажа с два входа, със застроена 

площ 468 кв.м., на всеки етаж по 3 едностайни и 1 

двустаен апартамент с адрес ж.к. Стрелбище, ул. 

"Златишки проход" № 46, бл.31, кв. 76

9999903605

267 647,21

8 Сграда Шумен Шумен гр. Шумен

Сграда "Блок А" с идент.83510.661.320.2 - ЗП 446 кв.м.- 

4 етажа, конструкция масивна;

Сграда "Блок Б" с идент.83510.661.320.5-ЗП 303 кв.м.- 

4 етажа, конструкция масивна;

находящи са в поземлен имот с площ 8669 кв.м.

9999903606

1 559 051,02

9 Сграда Шумен Шумен гр. Шумен
Сграда "Блок Г" с идент.83510.661.320.1-ЗП 484 кв.м.;

находящ се в поземлен имот с площ 8669 кв.м.
9999903607

251 862,26

10 Сграда Шумен Шумен гр. Шумен

Сграда "Гаражи" с идент. 83510.661.320.4 - ЗП - 99 

кв.м., 1 етаж, конструкция масивна,

находяща се в поземлен имот с идент. 83510.661.320 с 

площ от 8669 кв.м.

9999905760

28 556,34

11 Сграда обл. Пазарджик
община 

Септември
гр. Ветрен

Сгради в поземлен имот УПИ I - "Санаториум", кв. 

105, по плана на гр. Ветрен с площ 13 100 кв.м, както 

следва:

1. Двуетажна масивна сграда - Заведение за социални 

грижи със ЗП - 572 кв.м.; с адрес ул. "Четиридесет и 

четвърта" № 33

999990641

460 992,34

12 Сграда обл. Пазарджик
община 

Септември
гр. Ветрен

2. Едноетажна масивна сграда - Склад със ЗП - 36 

кв.м.; с адрес ул. "Четиридесет и четвърта" № 34
999990643

7 058,11

13 Сграда обл. Пазарджик
община 

Септември
гр. Ветрен

3. Едноетажна масивна сграда  - За 

енергопроизводство, съ ЗП - 30 кв.м.; с адрес ул. 

"Четиридесет и четвърта" № 35
999990642

5 881,43

14 Сграда обл. Пазарджик
община 

Септември
гр. Ветрен

4. Едноетажна масивна,  промишлена сграда със ЗП - 

17 кв.м.; с адрес ул. "Четиридесет и четвърта" № 36
999990648

2 086,30

15 Сграда обл. Пазарджик
община 

Септември
гр. Ветрен

5. Едноетажна масивна,  промишлена сграда със ЗП - 

32 кв.м.; с адрес ул. "Четиридесет и четвърта" № 37
999990646

3 928,06
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16 Сграда обл. Пазарджик
община 

Септември
гр. Ветрен

6. Едноетажна масивна,  жилищна сграда със ЗП - 126 

кв.м.; с адрес ул. "Четиридесет и четвърта" № 38
999990645

24 703,54

17 Сграда обл. Пазарджик
община 

Септември
гр. Ветрен

7. Едноетажна масивна,  селскостопанска със ЗП - 59 

кв.м.;

Балансови стойности на сгради:

Административни сгради - 1 132 000,00 лв.

Други сгради - 16 110,92 лв. с адрес ул. "Четиридесет и 

четвърта" № 39

999990647

6 905,19

18 Сграда обл. Пазарджик
община 

Септември
гр. Ветрен

8. Едноетажна масивна,  селскостопанска със ЗП - 58 

кв.м.;

Балансови стойности на сгради: с адрес ул. 

"Четиридесет и четвърта" № 40

999990644

5 820,22

19 Земя и сгради обл. Пазарджик
община 

Септември
гр. Ветрен

Поземлен имот УПИ I - "Санаториум", кв. 105, по 

плана на гр. Ветрен с площ 13100 кв.м., заедно с 

прилежащите в него сгради с адрес ул. "Четиридесет и 

четвърта" № 33

999990649

89 291,00

20 Част от сграда БЛАГОЕВГРАД Якоруда гр. Якоруда

Част от двуетажна сграда представляваща са 

самостоятелни обекти с площ 53 кв.м. и 60 кв.м, 

находящ се в УПИ XII, кв. 70

99999-06-22

853,50

21 Част от сграда БЛАГОЕВГРАД Якоруда гр. Якоруда

Част от двуетажна сграда представляваща са 

самостоятелен обект с площ 95 кв.м., находящ се в 

УПИ XII, кв. 70

99999-06-22-1

4 025,27

22 Част от сграда БЛАГОЕВГРАД Симитли гр. Симитли

Помещения находящи се в УПИ V, пл.сн. № 1153, кв. 

73 по рег. план на гр. Симитли, както следва: склад 

№3 - 2,21 кв.м., фоае №4 - 36,49 кв.м., спешен кабинет 

№5 - 17.10 кв.м., видванг №6 - 12,75 кв.м., стая за 

дежурен персонал №7 - 14,69 кв.м., склад №8 - 9,18 

кв.м, стая спешно отделение №9 - 13.26 кв.м., 

противошокова зала №10 - 13,26 кв.м., 

манипулационна № 11 - 13.79 кв.м., помещение №1 - 

WC,баня - 5,23 кв.м., помещение №2 - WC умивалня - 

6.95 кв.м.

Обща площ - 144,91 кв.м.

99999-06-46

167 456,45

23 Част от сграда БЛАГОЕВГРАД Симитли гр. Симитли

Помещения находящи се в УПИ V, пл.сн. № 1153, кв. 

73 по рег. план на гр. Симитли, както следва: тоалетна 

и умивалня №2 - 10,54 кв.м., Тоалетна №3 - 2,57 кв.м., 

умивалня №4 - 5,50 кв.м., пом №5 (офис 1) - 17,10 

кв.м., пом №6 (офис 5) - 17,10 кв.м., пом №7 (офис 4) - 

13,26 кв.м., пом №8 (офис 3) - 26,16 кв.м., пом №9 

(офис 2) 12,24 кв.м. коридор № 10 - 32,72 кв.м., 

Обща площ - 137,19 кв.м

99999-06-46-1

158 534,38

24 Сграда БЛАГОЕВГРАД Кресна гр. Кресна

Двуетажна сграда със ЗП 150,68 кв м. и РЗП 301,36 

кв.м., заедно с два броя гаражи с площ 24 кв.м., 

находящи се в УПИ IV-173,175, кв.10

99999-06-307

33 928,90

25 Част от сграда БУРГАС Несебър гр. Несебър

Помещения с номера 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 

16 с обща площ 211,37 кв.м., представляващи част от 

сграда с идент. 51500.502.454.1, построена в УПИ 

XXXI-454, кв.55

99999-06-396

227 108,00

26 Част от сграда ВАРНА Девня гр. Девня
Част от сграда с площ 325 кв.м. идентификатор 

20482.304.109.1 построена в имот с площ 12 009 кв.м..
99999-06-25

48 346,50

27 Част от сграда ВИДИН Видин гр. Видин

Част от самостоятелен обект в сграда с идент. 

10971.509.808.1.1 с площ 572,75 целият с площ 779 

кв.м., разположен на първи етаж в сграда

99999-01-164

300 173,74

28 Част от сграда ВИДИН Белоградчик гр. Белоградчик

Помещения с полезна площ 175,34 кв.м. и застроена 

площ 230,68 кв.м., находящи се в източното крило на 

масивна триетажна сграда, цялата със ЗП 1289 кв.м., в 

УПИ XX-716, кв.20, ул."Христо Ботеж"№34

99999-06-224

14 060,27

29 Част от сграда
ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО

Горна 

Оряховица

гр. Горна 

Оряховица

Част от имот с РЗП 351,5 кв.м- партерен етаж в МБАЛ 

"Свети Иван Рилски" ЕООД и 2 бр. гаражи с РЗП 

51,36, находящи се в УПИ I, кв. 806

99999-06-364

2 690,35

30 Част от сграда
ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО
Свищов гр. Свищов

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

65766.702.4204.1.2 представляващ ет. 1 с площ 242 

кв.м., разположен в УПИ I-4204, кв.65, ул."Петър 

Ангелов " № 18

99999-06-328

37 830,59

31 Сграда
ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО

ФСМП- 

Павликени
сграда със застроена площ 216,86 кв.м. 99999-06-186

8 051,60

32 Част от сграда ВРАЦА Бяла Слатина гр. Бяла Слатина

Самостоятелен обект в УПИ I, кв. 4 по плана на гр. 

Бяла Слатин, Представляващ част от 1-ви теаж на 

западно двуетажно крило на бивша болница "Бяла 

Слатина". Състои се от 14 помещения с обща ЗП 246 

кв. м. , Находящи се на ул. " Търновска" № 49

99999-06-303

23 269,83

33 Част от сграда ВРАЦА Мездра гр. Мездра

Част от първи етаж на триетажна сграда - 

Поликлиника със 7 бр. кабинети, складови площи и 

санитарен възел, със ЗП 217 кв.м., находящи се в УПИ 

I, пл.№ 363, кв.17, по плана на гр. Мездра

99999-06-315

34 Част от сграда ВРАЦА Мездра гр. Мездра

Помещение - бивша регистратура с площ 33 кв.м., 

находящ се на първи етаж от масивна сграда - 

Общинска поликлиника

99999-06-315

35
Земя и Част от 

сграда
ВРАЦА Козлодуй гр. Козлодуй

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

37798.502.500.1.1 със ЗП 236,46 кв.м. на един етаж. 

Право на строеж със ЗП 70 кв.м. или РЗП 140 кв.м. 

Право на строеж за паркинк със ЗП 1000 кв.м

99999-06-365

77 587,03

16 969,06



36 Част от сграда ГАБРОВО ГАБРОВО гр.Габрово

МБАЛ "Тота Венкова АД" учредява право на ползване 

вурху част от сграда с идентификатор 14218.504.448.4 

: СОС 9 с площ 152.68 кв.м., СОС 11 с площ 386,27 

кв.м., СОС 2 с площ 434 кв.м. и СОС 7 с площ 170 

кв.м.; находяща се в ПИ с идентификатор 

14218.504.448, целия с площ2491 кв.м с адрес 

ул."Брянска" №1

999999-06-360

1 376 300,45

37 Част от сграда ГАБРОВО Дряново гр. Дряново

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

23947.501.129.1.1 с площ 129 кв.м., находящ се в 

сграда - поликлиника в, УПИ II, кв.87

99999-06-30

56 898,04

38 Част от сграда ГАБРОВО Дряново гр. Дряново

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

23947.501.129.1.3 с площ 68 кв.м., находящ се в сграда 

- поликлиника в, УПИ II, кв.87

99999-06-30-1

15 029,22

39 Част от сграда ГАБРОВО Дряново гр. Дряново

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

23947.501.129.1.7 с площ 59 кв.м., находящ се в сграда 

- поликлиника в, УПИ II, кв.87

99999-06-30-2

13 039,96

40 Част от сграда ГАБРОВО Община гр. Севлиево

Самостоятелен обект с идент. 65927.501.5207.1.2 

сплощ 410 кв.м., находящ се на ул "Стефан Пешев" 

№147, ет.1

99999-06-187

72 118,00

41 Част от сграда ГАБРОВО Трявна гр. Трявна

Обособена част с площ 304,30 кв.м. представляваща 

коридор и помещения на първи етаж от недовършена 

част на блок 5 от сграда с идент. 73403.501.2572.1 

построена в ПИ с площ 11 170 кв.м

99999-06-201

41 122,51

42 Част от сграда ДОБРИЧ ЦСМП Добрич

1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с площ 735 

кв.м. -3 етажа от Терапевтичен корпус;

2.СГРАДА гаражни клетки със застроена площ 210 

кв.м. (двеста и десет квадратни метра), с площ по 

кадастралната скица 213 кв.м. (двеста и тринадесет 

квадратни метра), брой етажи 1 (един), с 

предназначение: хангар, депо, ведно с частта от 

поземления имот, обслужваща сградата.

3.СГРАДА описана в АДС № 1160 / 17.10.2000 год. 

като гаражи със застроена площ 125 кв.м. (сто, 

двадесет и пет квадратни метра), с площ по 

кадастралната скица 95 кв.м. (деветдесет и пет 

квадратни метра), брой етажи 1 (един), с 

предназначение: хангар, депо, ведно с частта от 

поземления имот, обслужваща сградата. 

99999-7933

196 515,70

43 Част от сграда ДОБРИЧ ФСМП-Балчик

 Община Балчик учредява на МЗ право на ползване 

върху: 

- обособена част от сграда с обща площ 278 м2;

- прилежащ терен от 170 м2;

99999-06-326

78 293,33

44 Част от сграда ДОБРИЧ Тервел гр. Тервел

Самостоятелен обект с идент. 72271.501.930.3.1 с 

площ 280 кв.м.,  представляващ част от първи етаж от 

сграда със ЗП 386 кв.м., находящ се на ул. "Стара 

Планина" № 2

99999-06-386

16 404,17

45 Сграда ДОБРИЧ Генерал Тошево
гр. Генерал 

Тошево

Сграда - Кислородна станция, находяща се в УПИ 

XXIX, кв.65
99999-06-322-1

1 826,86

46 Сграда КЪРДЖАЛИ Джебел ФСМП-Джебел
Сграда с площ 114 кв.м. на един етаж с идент. 

20746.501.296.3 
99999-06-266-1

10 725,58

47 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Крумовград гр. Крумовград

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

39970.505.1097.2.1 с площ 16,21 кв.м., находящи се на 

първи етаж в сграда, ул. "Хрисо Ботев", пл. но. 806, кв. 

83, УПИ I

99999-06-399

2 002,81

48 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Крумовград гр. Крумовград

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

39970.505.1097.2.2 с площ 16,72 кв.м., находящи се на 

първи етаж в сграда, ул. "Хрисо Ботев", пл. но. 806, кв. 

83, УПИ I

99999-06-399-1

2 065,78

49 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Крумовград гр. Крумовград

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

39970.505.1097.2.3 с площ 17,33 кв.м., находящи се на 

първи етаж в сграда, ул. "Хрисо Ботев", пл. но. 806, кв. 

83, УПИ I

99999-06-399-2

2 141,13

50 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Крумовград гр. Крумовград

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

39970.505.1097.2.4 с площ 16,81 кв.м., находящи се на 

първи етаж в сграда, ул. "Хрисо Ботев", пл. но. 806, кв. 

83, УПИ I

99999-06-399-3

2 076,88

51 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Крумовград гр. Крумовград

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

39970.505.1097.2.5 с площ 16,44 кв.м., находящи се на 

първи етаж в сграда, ул. "Хрисо Ботев", пл. но. 806, кв. 

83, УПИ I

99999-06-399-4

2 031,17

52 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Крумовград гр. Крумовград

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

39970.505.1097.2.6 с площ 17,41 кв.м., находящи се на 

първи етаж в сграда, ул. "Хрисо Ботев", пл. но. 806, кв. 

83, УПИ I 99999-06-399-5

2 151,04

53 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Крумовград гр. Крумовград

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

39970.505.1097.2.7 с площ 16,32 кв.м., находящи се на 

първи етаж в сграда, ул. "Хрисо Ботев", пл. но. 806, кв. 

83, УПИ I 99999-06-399-6

2 016,48

54 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Крумовград гр. Крумовград

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

39970.505.1097.2.8 с площ 17,09 кв.м., находящи се на 

първи етаж в сграда, ул. "Хрисо Ботев", пл. но. 806, кв. 

83, УПИ I 99999-06-399-7

2 111,49

55 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Крумовград гр. Крумовград

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

39970.505.1097.2.9 с площ 16,15 кв.м., находящи се на 

първи етаж в сграда, ул. "Хрисо Ботев", пл. но. 806, кв. 

83, УПИ I

99999-06-399-8

1 995,37



56 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Крумовград гр. Крумовград

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

39970.505.1097.2.10 с площ 6,10 кв.м., находящи се на 

първи етаж в сграда, ул. "Хрисо Ботев", пл. но. 806, кв. 

83, УПИ I

99999-06-399-9

753,64

57 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Кирково с. Фотиново

4-ри стаи и част от коридор с обща площ 67,89 кв.м. 

находящи се на втори етаж в триетажна масивна 

сграда в УПИ-VI, кв. 8

99999-06-359

2 466,45

58 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Кирково гр. Кирково

Седем стаи, коридор и санитарен възел с обща площ 

177,50 кв.м. находяюи се на първи етаж в сграда с 

идентификатор 36926.1.506.1, цялята с площ 946 кв.м., 

разположена в УПИ III, кв. 47, 

999999-06-24

4 532,80

59 Част от сграда КЪРДЖАЛИ Кирково с. Бенковски
Първи етаж с площ 135 кв.м. от двуетажна сграда, 

находяща се в УПИ-IV, кв.57
99999-06-362

4 904,55

60 Част от сграда КЮСТЕНДИЛ Рила гр. Рила

Помещения с площ 382,09 кв.м. на първи етаж от 

триетажна сграда, построена в УПИ VIII-658, кв.50, 

целия 1630 кв.м.

99999-06-519

24 313,30

61 Част от сграда КЮСТЕНДИЛ Сапарева баня
гр. Сапарева 

баня

Самостоятелен обект с площ 13,23 кв.м. с идент. 

65365.601.941.10.2, находящ се в УПИ-IV, "за баня и 

поликлиника", кв. 126

99999-06-376

1 620,60

62 Част от сграда КЮСТЕНДИЛ Сапарева баня
гр. Сапарева 

баня

Самостоятелен обект с площ 72,44 кв.м. с идент. 

65365.601.941.10.3, находящ се в УПИ-IV, "за баня и 

поликлиника", кв. 126

99999-06-376-1

8 873,40

63 Част от сграда КЮСТЕНДИЛ Сапарева баня
гр. Сапарева 

баня

Самостоятелен обект с площ 148,34 кв.м. с идент. 

65365.601.941.10.1, находящ се в УПИ-IV, "за баня и 

поликлиника", кв. 126

99999-06-376-2

18 170,60

64 Сграда КЮСТЕНДИЛ Дупница гр. Дупница Сграда с площ 380 кв.м. с идент.68789.16.467.1 68789.16.467.3 311 929,40

65 Част от сграда КЮСТЕНДИЛ Невестино с. Невестино

обособена част със ЗП260 кв.м. от първи етаж от 

двуетажна масивна сграда, включваща 9 бр. 

помещения и 3 бр. санитарни възли, 2 бргаражи и 1 бр 

работилница, находяща се в тУПИ VII-112, отреден за 

поликлиника, кв. I, по плана на с. Невестино

99999-06-180-1

55 726,96

66 Част от сграда ПЕРНИК ФСМП Брезник

Община Брезник учредява в полза на МЗ безвъзмездно 

право на ползване върху част от следния недвижим 

имот:  на първия етаж югозападно крило, със ЗП от 

242 кв.м.  и четири броя гаражни клетки  с обща ЗП от 

71 кв.м. 

99999-06-478

45 038,60

67 Част от сграда ПЕРНИК Земен гр. Земен

Част от сграда бивша Поликлиника -  южно крило на 

първи етаж  с максимално застроена площ 130 кв.м. и 

допълнителна площ от първи етаж в размер на 60 

кв.м., находяща се на ул. "Цар Асен" № 11 

99999-06-24

4 532,80

68 Част от сграда ПЕРНИК Радомир гр. Радомир

Самостоятелен обект с идент. 61577.501.3005.2.1, с 

площ 272 кв.м. находящ се в югозападното крило на 

сградата заедно с мазе №1 - 10 кв.м., за поставяне на 

дизелов генератор. Сградата е построена в УПИ I-

1186, кв. 78 цеелият с площ 16 020 кв.м. с адрес ул. 

"Райко даскалов" №48

99999-06-391

56 967,21

69 Част от сграда ПЕРНИК Трън гр. Трън

 - Помещения в сграда, представляващи стаи с номера 

1,2,3,4,17,24, санитарни помепения и коридори с обща 

площ 184 кв.м., и съответните идеални части от 

общите части на сградата, находящи се в северната 

част на първия етаж, на триетажна сграда

 -  Помещения в сграда, представляващи стаи с номера 

15,16,17,18, и коридор с обща площ 100 кв.м. и 

съответните идеални части от общите части на 

сградата находящи се в северозападната част на втори 

етаж, на триетажна сграда. 

Сградата е построена в УПИ IV, кв.13а, ул. "Васил 

Левски" №18

99999-06-6

28 039,03

70 Сграда ЛОВЕЧ Ловеч гр. Ловеч

Сграда с идент. 43952.512.207.35 със ЗП 182 кв.м на 

два етажа находяща се в УПИ I, кв.126, с адрес ул. "Д-

р Съйко Съев" №27

99999-06-227

71 Част от сграда ЛОВЕЧ Ловеч гр. Ловеч

Втори и трети етажи от сграда с идент 

43952.512.207.36 със ЗП 312  кв.м находяща се в УПИ 

I, кв.126, с адрес ул. "Д-р Съйко Съев" №27

99999-06-227

72 Част от сграда ЛОВЕЧ Летница гр. Летница

7 броя помещения с обща площ 280 кв.м. и пом в 

сутерена - 40 кв.м., находчщи се в сграда с идент. 

43476.315.708.1, построена в УПИ I-708, кв. 59а 

99999-06-19

146 874,03

73 Част от сграда ЛОВЕЧ Тетевен гр. Тетевен

Право на ползване на помещения с обща площ 311,75 

кв.м., находящио се на първи етаж в сграда с 

идентификатор 72343.500.8060.1 построена в УПИ 

VII, кв.88, ул. "Димитър Благоев" №62

99999-06-213

40 763,79

74 Част от сграда МОНТАНА Берковица гр Берковица

Помещения с площ 82,04 кв.м. находящи се на първи 

етаж в сграда с идент. 03928.513.372.1 на ул. 

"Александровска" №65, кв. 148, парцел 1

99999-06-240

4 576,20

75 Земя и сгради МОНТАНА ФСМП-Лом
сграда с площ 220,03 кв.м.;

земя за изграждане на прилежащ терен -135 кв. м.
99999-06-48

26 364,60

76 Част от сграда ПАЗАРДЖИК Велинград гр. Велинград

Помещения с обща площ 145,73 кв.м., находящи се на 

първи етаж в четириетажна сграда, цялата с площ 1435 

кв.м. с адрес ул. "Съединение" №49, построена в УПИ 

I-4425,7999 - "за болница", целият с площ 24 709 кв.м., 

кв. 65

99999-06-479

130 689,03

110 198,50



77 Част от сграда ПАЗАРДЖИК Велинград гр. Велинград

Помещения с обща площ 83,19 кв.м., находящи се на 

втори етаж в четириетажна сграда, цялата с площ 1435 

кв.м. с адрес ул. "Съединение" №49, построена в УПИ 

I-4425,7999 - "за болница", целият с площ 24 709 кв.м., 

кв. 65

99999-06-479

78 Част от сграда ПАЗАРДЖИК Брацигово гр. Брацигово

 - Физиотерапевтично отделение, представляващо стаи 

№№ 2, 4, 5, 6 и 7, (съгласно схема)

 - Детска консултация, представляваща стаи №№2, 4 и 

идеалните части от общите части (съгласно схема)

Всичко общо помещения и идеални части от общите 

части на първи етаж - 216,79 кв.м.

 - Пом на приземен етаж №№ 1, 2, 9, и съответните 

идеални части от общите части, с площ  116,99 кв.м., 

находящи се в сграда с идент 06207.501.291.1, с адрес 

ул. "Трети март" №35-А

99999-06-374 16 497,30

79 Част от сграда ПАЗАРДЖИК Белово гр. Белово

Самостоятелен обект с идент. 03592.502.1207.1.1 с 

площ 154,20 кв.м., заедно със съответните общи части, 

находящ на първи етаж в сграда с адрес - ул. 

"Освобождение " № 115

99999-06-373

80 Част от сграда ПАЗАРДЖИК Белово гр. Белово

Самостоятелен обект с идент. 03592.502.1207.1.2 с 

площ 118,70 кв.м.,заедно със съответните общи части, 

находящ на първи етаж в сграда с адрес - ул. 

"Освобождение " № 115

99999-06-373

81 Част от сграда ПЛЕВЕН Левски гр. Левски

Обособена част от сграда с  площ 376.40 кв.м. 

нахожяща се на 1-ви етаж с сграда идент. 

43236.041.21.4, кв. 152, парцел II, ул. "Никола 

Вапцаров"

99999-06-375

38 049,17

82 Сграда ПЛЕВЕН Никопол гр. Никопол
Сграда с идент. 51723.500.1371 със ЗП 61 кв.м., с адрес 

"ул. "Александър Самболийски" №27
99999-06-334-1

4 247,75

83 Сграда ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
ЦСМП - 

Пловдив

Сграда със ЗП 602 кв.м. с идент. 56784.510.148.3, с 

адрес ул."Перущица" №1
999999-РМС744-001

534 885,06

84 Част от сграда ПЛОВДИВ Калояново с. Калояново

Помещения:

- на първи етаж, както следва: №3 -23,07 кв.м., №4 - 

1,95 кв.м., №5 - 15,66 кв.м., №6 - 15,34 кв.м. и № 7 - 

8,28 кв.м. с обща площ за ет. 1 - 64,3 кв.м.;

- на втори етаж, както следва: №1 - 7,92 кв.м., №2 - 

1,54 кв.м., №3 - 11,28 кв.м., №4 - 1,76 кв.м., №515,66 

кв.м., №6 - 15,66 кв.м., №8 - 16,63 кв.м. и №9 - 9,10 

кв.м. с обща площ за ет. 2 - 79,55 кв.м.

Общо всички пом. - 143,85 кв.м. и допълнително 

помещение № 1 с площ 30,14 кв.м.

Находящи се в сграда "Районна поликлиника", 

построена в УПИ-V, кв.53 

99999-06-42

7 658,03

85 Част от сграда ПЛОВДИВ
ФСМП - 

Асеновград 

Община Асеновград учредява безвъзмездно и срочно 

право на ползване на МЗ за нуждите на ФСМП-

Асеновград помещения с обща площ 341,20 кв.м., 

находящи се на ет. 1 в Поликлинична база - нова 

пристройка, УПИ 1-болница.

99999-06-67

121 774,70

86 Част от сграда ПЛОВДИВ Стамболийски
гр. 

Стамболийски 

Предоставя за управление помещения на първи етаж с 

номера 19,20,21,22,23,24, и 26 с обща площ 172,70 

кв.м. и помещения в сутерена с номера 

18,19,20,21,22,23,24 с обща площ 76,9 кв.м., находящи 

се в сграда поликлиника, УПИ-II, кв.28

99999-06-206

32 413,59

87 Част от сграда РАЗГРАД Исперих гр.  Исперих

Част от сграда "МБАЛ-Исперих", представляваща 

масивна триетажна сграда и мазе с РЗП 311,30 кв.м., 

находяща се в УПИ I,кв.78, ул. "Ахинора" №39

99999-06-1

17 158,82

88 Част от сграда РАЗГРАД Кубрат гр. Кубрат
Самостаятелен обект с идент. 40422.505.3111.26.9 в 

сграда № 26, УПИ I,кв.108
99999-06-265

5 235,17

89 Част от сграда РАЗГРАД Кубрат гр. Кубрат
Самостаятелен обект с идент. 40422.505.3111.26.10 в 

сграда № 26, УПИ I,кв.108
99999-06-265-1

6 445,13

90 Част от сграда РАЗГРАД Кубрат гр. Кубрат
Самостаятелен обект с идент. 40422.505.3111.26.11 в 

сграда № 26, УПИ I,кв.108
99999-06-265-2

9 833,45

91 Част от сграда РАЗГРАД Кубрат гр. Кубрат
Самостаятелен обект с идент. 40422.505.3111.26.12 в 

сграда № 26, УПИ I,кв.108
99999-06-265-3

5 101,10

92 Сграда РУСЕ Русе гр. Русе

Сграда с идентификатор 63427.4.370.1 на 1 етаж с 

площ 359 кв.м., построена в имот  находящ се в кв. 

"Дружба 1", бул. "Васил Левски"

ЦСМП РУСЕ

143 471,84

93 Сграда РУСЕ Русе гр. Русе

Сграда с идентификатор 63427.4.370.2 на 1 етаж с 

площ 152 кв.м., построена в имот  находящ се в кв. 

"Дружба 1", бул. "Васил Левски"

999999-6469

32 014,91

94 Сграда РУСЕ гр. Сливо поле
Сграда със ЗП 120 кв.м. на един етаж, построена в  

УПИ IV 1158, кв.135
ЦСМП РУСЕ

8 428,93

95 Сграда РУСЕ гр. Две могили Сграда с идент. 20184.1.2923.1 с площ 2054 кв.м. ЦСМП РУСЕ
8 022,31

96 Сграда РУСЕ гр. Ветово
Сграда със ЗП 110 кв.м. на един етаж, построена в  

УПИ X 1333, кв. 165 кв.м.
ЦСМП РУСЕ

4 648,01

97 Сграда СИЛИСТРА Силистра гр. Силистра
Сграда с идент. 66425.501.2620.1 с площ 237 кв.м., 

находящ се на ул. "Петър Мутафчиев" №80
99999-06-327

119 045,31

110 198,50

37 403,80



98 Част от сграда СИЛИСТРА Силистра гр. Силистра

Самостоятелен обект с идент. 66425.501.2620.16.2 с 

площ 83 кв.м.,представляващ 4-ри броя гаражи, 

находящ се на ул. "Петър Мутафчиев" №80

99999-06-327-1

11 335,96

99 Част от сграда СИЛИСТРА Силистра гр. Силистра

Самостоятелен обект с идент. 66425.501.2620.10.2 с 

площ 52 кв.м.,представляващ разширен гараж, 

находящ се на ул. "Петър Мутафчиев" №80

99999-06-327-2

4 062,41

100 Част от сграда СИЛИСТРА Дулово гр. Дулово

Самостоятелен обект в сграда на едно ниво с идент. 

24030.501.1066.1.1 с площ от 296 кв.м., разположен на 

първи етаж от седем и 

99999-21-1246-1

14 627,88

101 Част от сграда СИЛИСТРА Дулово гр. Дулово
189 м2 идеални части от сграда с идент. 

24030.501.1066.5 с обща площ 1197 кв.м.
99999-21-1246

22 909,28

102 Част от сграда СИЛИСТРА Главиница гр. Главиница
Самостоятелен обект с идент. 15031.501.1050.1.4, с 

площ 210 кв.м., находящ се на ул. "Оборище" № 45
99999-06-333

9 960,27

103 Част от сграда СИЛИСТРА Тутракан гр. Тутракан
Рампа и козирка с площ 67,36 кв.м. находящи се в 

имот с идент. 73496.500.567
99999-21-4698

415,95

104 Сграда СЛИВЕН Твърдица гр. Твърдица
Сграда на един етаж с идент. 72165.504.240.2 с площ 

166 кв.м, с адрес ул. "Заводска" № 17
99999-06-2

10 778,60

105 Сграда СЛИВЕН Твърдица гр. Твърдица
Сграда на един етаж с идент. 72165.504.240.1 с площ 

187,80 кв.м, с адрес ул. "Заводска" № 17
9999-06-000

11 828,20

106 Част от сграда СТАРА ЗАГОРА Гълъбово гр. Гълобово

Част от сграда "Поликлиника със стационар", 

представляваща етаж 1, блок "В" - диагностичен блок, 

сервизни помещения, тоалетна и 2 бр. коридири с 

обща площ 264.50 кв.м., построена в УПИ I - 

заболница, кв. 111

99999-06-208

14 600,00

107 Част от сграда СТАРА ЗАГОРА Чирпан гр. Чирпан

Помещения с обща площ 134 кв.м. на първи етаж и 

помещения с обща площ 183 кв.м. на сутеренния етаж 

на сграда бивша поликлиника, построена в УПИ V, 

кв.92

999999-06-16

85 093,60

108 Сграда
СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ
ЦСМП София

Сграда ЦСМП София с идент. 68134.403.3.1 със ЗП 1522 

кв.м. и сграда с идент. 68134.403.3.2 със ЗП 222 кв.м. 99999-08227-1

1 721 663,74

109 Сграда
СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ
Столична гр.Банкя

Право на ползване върху сграда с идент. 

02659.2193.1009.3 на два етажа със ЗП 73 кв.м., 

построена в имот с площ3546 кв м. на ул. "Майор 

Коста Паница" №10

99999-06-199

10 758,20

110 Сграда
СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ

ФСМП Банкя - 

ИЕ Нови Искър

Право на ползване върху 81,44 % от сграда с идент. 

00357.5358.970.3. , цялата със ЗП 225 кв.м., на ул. 

"Искърско дефиле" № 121

99999-06-192

5 749,80

111 Сграда
СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ

ФСМП Банкя - 

ИЕ Нови Искър

Право на ползване върху18,56 % от сграда с идент. 

00357.5358.970.3. , цялата със ЗП 225 кв.м., , на ул. 

"Искърско дефиле" № 121

99999-06-198

5 749,80

112 Част от сграда
СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ
Елин Пелин гр.Елин Пелин

Част от двуетажна масивна сграда с площ 235 

кв.м.,разположена на първия етаж в сграда, построена 

в УПИ VIII, кв.22, с площ 18 400 кв.м.

99999-06-61

13 047,80

113 Част от сграда
СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ

ФСМП-

Драгоман

Община Драгоман предоствя право ма ползване на МЗ 

на помещения с обща площ 150 кв.м и прилежащ 

терен 170 кв.м

99999-06-34

11 771,10

114 Част от сграда
СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ
Драгоман

ФСМП-

Драгоман

Част от блок В - флоайе - 38,14 кв.м., тоалетна - 7,76 

кв.м., предверие и коридор - 30,82 кв.м. с обща площ 

76кв.м. от сграда поликлиника, построена в УПИ II, 

кв.47

99999-06-63

5 864,30

115 Част от сграда ТЪРГОВИЩЕ Попово гр. Попово

Самостоятелен обект с идент. 57649.503.3681.1.1 с 

площ 251.92 кв.м., находящ се в на първия етаж в 

сграда 1, в УПИ I, кв. 129а, жк. "Русаля" №1, обект 1

99999-06-402

107 606,03

116 Сграда ХАСКОВО ХАСКОВО гр. Хасково
Сграда с идентификатор 77195.703.367.3 на 3 етажа 

със ЗП 257 кв.м. и РЗП 584 кв.м.
999999-РМС302-02

382 490,90

117 Сграда ХАСКОВО ХАСКОВО гр. Хасково
Сграда с идентификатор 77195.703.367.5 на 1 етажа 

със ЗП 102 кв.м. и РЗП 102 кв.м.
999999-РМС-302-03

47 366,60

118 Част от сграда ХАСКОВО Маджарово гр. Маджарово

Помещение с площ 64,5 кв.м., находящо се на птрви 

етаж в сграда "Детска градина", в имот ПЛ 107, УПИ-

IV, кв.15

99999-06-31

28 680,00

119 Част от сграда ХАСКОВО Маджарово гр. Маджарово

Помещения с обща площ 209 кв.м. намиращи се на 

първи и втори етаж в сграда детска градина, цялата 

със ЗП 430 кв.м., построена в УПИ IV-107, кв.15 по 

плана на гр. Маджарово с обща площ 4 590 кв.м.

999999-06-20

16 317,00

120 Част от сграда ШУМЕН Велики Преслав
гр. Велики 

Преслав

Самостоятелен обект с идент. 58222.495.188.23.3 с 

площ 360 кв.м., представляващ "Бивше детско 

отделение" находящ се на първи етаж в сграда №23 на 

ул. "Любен Каравелов" №51

99999-06-320

44 813,24

121 Сграда ШУМЕН Каолиново гр. Каолиново
Полумасивна сграда на един етаж с площ 224 кв.м., 

находяща се в УПИ II-432, кв.22
99999-06-352-1

12 277,86

122 Сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.101 с 

площ 17,50 кв.м., находяща се в сграда с адрес ул. 

"Васил Левски" №10А

99999-06-368

123 Част от сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.102 с 

площ 17,50 кв.м., находяща се в сграда с адрес ул. 

"Васил Левски" №10А

99999-06-368

124 Част от сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.103 с 

площ 17,50 кв.м., находяща се в сграда с адрес ул. 

"Васил Левски" №10А

99999-06-368

125 Част от сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.104 с 

площ 35 кв.м., находяща се в сграда с адрес ул. "Васил 

Левски" №10А

99999-06-368

126 Част от сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.110 с 

площ 11,90 кв.м., находяща се в сграда с адрес ул. 

"Васил Левски" №10А

99999-06-368

10 614,58



127 Част от сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.111 с 

площ 11,90 кв.м., находяща се в сграда с адрес ул. 

"Васил Левски" №10А

99999-06-368

128 Част от сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.112 с 

площ 17,50 кв.м., находяща се в сграда с адрес ул. 

"Васил Левски" №10А

99999-06-368

129 Част от сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.113 с 

площ 7,50кв.м., находяща се в сграда с адрес ул. 

"Васил Левски" №10А

99999-06-368

130 Част от сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.114 с 

площ 33,10 кв.м., находяща се в сграда с адрес ул. 

"Васил Левски" №10А

99999-06-368

131 Част от сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.115 с 

площ 14,70 кв.м., находяща се в сграда с адрес ул. 

"Васил Левски" №10А

99999-06-368

132 Част от сграда ЯМБОЛ Болярово гр. Болярово

Самостоятелен обект с идент. 05284.501.172.1.116 с 

площ 30 кв.м. от коридор на първи етаж, находяща се 

в сграда с адрес ул. "Васил Левски" №10А

99999-06-368

133 Част от сграда ЯМБОЛ ФСМП Елхово

МБАЛ "Св. Иван Рилски"ЕООД - Елхово предоставя 

на МЗ безвъзмездно право на ползване върху 

помещеня с площ от 205 кв.м.

99999-06-195

7 952,62

134 Сграда ЯМБОЛ Тунджа с. Скалица
Едноетажна сграда със ЗП 228 кв.м., находяща се в 

УПИ V "За баня", кв.22
99999-06-12

15 021,39

135 Сграда ЯМБОЛ Тунджа с. Тенево
Двуетажна сграда с РЗП 304 кв.м., находяща се в УПИ 

V - за болница, кв.43
99999-06-313

249 666,00

136 Сграда ЯМБОЛ Тунджа с. Тенево
Гараж с площ 50 кв.м., находящ се в УПИ V - за 

болница, кв.43
99999-06-313-1

2 812,61

137 Част от сграда Червен бряг Червен бряг

Самостоятелен обект в сграда с идент. 

80501.805.392.1.2, с площ754 кв.м., представляващ 

първи етаж от 8 етажна сграда построена в УПИ 

целият с площ 12 102 кв.м. 

99999-06-16

57 140,40

138 Сграда Русе Русе гр. Русе

Сграда и идентификатор 63427.2.1849.1, с площ 252 

кв.м. построена в имот находящ се на бул "Скобелев" 

№ 42-А

999999-РМС283-002

239 461,05

139 Сграда Русе Русе гр. Русе

Сграда и идентификатор 63427.2.1849.2,  с площ 137 

кв.м. построена в имот находящ се на бул "Скобелев" 

№ 42-А

999999-РМС283-0004

28 907,21

140 Сграда Русе Русе гр. Русе

Сграда и идентификатор 63427.2.1849.3,  с площ 136 

кв.м. построена в имот находящ се на бул "Скобелев" 

№ 42-А

999999-РМС283-003

56 284,62

141 Сграда Русе Русе гр. Русе

Сграда и идентификатор 63427.2.1849.4,  с площ 22 

кв.м. построена в имот находящ се на бул "Скобелев" 

№ 42-А

999999-РМС283-0005

5 798,19

31 649 439,70

10 614,58


