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Община Благоевград 
Няма свободни терени частна държавна, частна общинска или частна собственост с 

площ над 2000 кв.м. 

 

Община Хаджидимово 
Няма свободни терени частна държавна, частна общинска или частна собственост с 

площ над 2000 кв.м 

 

Община Кресна 
Няма свободни терени частна държавна, частна общинска или частна собственост с 

площ над 2000 кв.м. 

 

Община Симитли 
Няма свободни терени частна държавна, частна общинска или частна собственост с 

площ над 2000 кв.м. 

 

Община Сандански 
1. Имот № 110014, зем. с. Хърсово нива 11 525 кв. м. общинска 

2. Имот № 007020, зем. с. Хърсово нива 39 034 кв.м. общинска 



3. Имот № 000024, зем. с. Лебница нива 4 280 кв.м. общинска 

4. Имот № 000027, зем. с.Лебница нива 5 327 кв.м. общинска  

5. Имот № 007008, зем. с. Лебница нива 8 688 кв.м. общинска 

6. Имот № 007029, зем. с. Лебница нива 23 577 кв.м. общинска 

7. Имот № 010009, зем. с. Лебница нива 8 000 кв.м. общинска 

8. Имот № 01028,  зем. с. Лебница нива 75 137 кв.м. общинска 

9. Имот № 013001, зем. с. Лебница нива 18 025 кв.м. общинска 

10. Имот № 012001, зем. с. Лебница нива 31 063 кв.м. общинска 

11. Имот № 015011, зем. с. Лебница нива 5 920 кв.м. общинска 

12. Имот № 051011, зем. с.Склаве нива 8 209 кв.м. общинска 

13. Имот № 061012, зем. с. Склаве нива 4 690 кв.м. общинска 

14. Имот № 061042, зем. с. Склаве нива 4 733 кв.м. общинска 

15. Имот № 061053, зем. с. Склаве нива 14 884 кв.м. общинска 

16. Имот № 109024, зем. с. Лешница нива 5 007 кв.м. общинска 

17. Имот № 109014, зем. с. Лешница нива 2 004 кв.м. общинска 

18. Имот № 042006, зем. с. Левуново нива 2 998 кв.м. общинска 

19. Имот № 020056, зем. с. Плоски лозе 2 956 кв.м. общинска 

20. Имот № 065006, зем. с. Плоски лозе 17 073 кв.м. общинска 

21. Имот № 029002, зем. с. Ново Делчево нива 2 998 кв.м. общинска 

22. Имот № 000122, зем. гр. Мелник нива 5 285 кв.м. общинска 

23. Имот № 000129, зем. гр. Мелник селскостопански склад 3 191 кв.м. общинска 

24. Имот № 000136, зем. гр. Мелник нива 4 076 кв.м. общинска 

25. Имот № 012004, зем. с. Ново Ходжово нива 11 998 кв.м. общинскa 

26. Имот № 018039, зем. с. Ново Ходжово нива 10 999 кв. м. 

27. Имот № 080020, зем. с. Ново Ходжово нива 5 003 кв.м.  

28. Имот № 2329986, зем. с. Калиманци овощна градина 3 679 кв.м. 

29. Имот № 233023, зем. с. Калиманци нива 4 472 кв.м. 

30. УПИ I в кв. 6 училище с. Любовище 3 5210 кв.м., сграда 221 кв.м. на 2 етажа 

31. УПИ I  кв. 21 училище с. Хърсово 3 650 кв.м., сграда заст.267 кв.м. на 2 етажа 

32. ПИ № 43 с. Ковачево с площ 3 800 кв.м. сграда заст. 300 кв.м., мазе и етаж  

 

Община Струмяни  
1. Имот № 000253, начин на трайно ползване- „Нива”, с площ от 8 019 кв.м., VI  

категория, находящ  се в м. „Валоги”, землището на с. Илинденци, общ.Струмяни. 

Ограничения при ползване на имота, основания: 

Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и т.4 от Закона за 

биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за 

обявяване на защитената зона и с плана за управление; 

2. Имот № 075043, начин на трайно ползване- „Нива” , с площ от 4 365 кв.м., VI 

категория, находящ се в м. „ Валоги” , землището на с. Илинденци, общ. Струмяни; 

3. Имот № 075052, начин на трайно ползване- „ Лозе” , с площ от 35 743 кв.м., VI  

категория, находящ се в м. „ Валоги” , землището на с. Илинденци, общ. Струмяни; 

4. Имот № 138008, начин на трайно ползване- „ Нива” , с площ от 31 029 кв.м., VI 

категория, находящ се в м. „Пущовец” , землището на с. Илинденци, общ. Струмяни; 

5. Имот № 138033, начин на трайно ползване- „ Нива” , с площ от 10 001 кв.м., VI  

категория, находящ се в м. „ Пушовец” , землището на с Илинденци, общ. Струмяни; 

6. Имот № 152021, начин на трайно ползване- „ Лозе” , с площ от 41 891 кв.м., VI  

категория, находящ се в м. „ Валоги” , землището на с. Илинденци, общ. Струмяни; 



7. Имот № 032026, начин на трайно ползване- „ Пасище, мера” , с площ от 12 891 кв.м., 

V категория, находящ се в м. “Злинска река” , землището на с. Илинденци, общ. 

Струмяни; 

Ограничения при ползване на имота, основания :  

Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и т.4 от Закона за 

биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определи със заповедта за 

обявяване на защитената зона и с плана за управление; 

8. Имот № 121009, начин на трайно ползване- „Ливада” , с площ от 13 020 кв.м., VI 

категория, находящ се в м. „ Селище”, землището на с. Илинденци, общ.Струмяни; 

9. Поземлен имот № 1125, квартал 22, с площ о 2077 кв.м., по регулационния план на с. 

Струмяни. 

 

Община Белица:  
1. Община Белица, земл. На гр. Белица, местен. „ Генева чешма” 

2. Собственост на земята – частна общинска собственост – АОС № 55/17.06.2002 г. 

3. Статут – земеделска земя 

4. Площ на терена – 5 477 кв.м 

5. Скица № КОО170/03.05.2001 г. 

6. Контакти- инж. Радка Кунина – 07444/2323, факс 07444/2727, имейл: obelica@abv.bg 

7. Инфраструктура – съществуващ общински полски път 

Останалите терени, частна общинска собственост са неподходящи по местонахождение 

и конфигурация / дълги и тесни ивици земеделска земя около реки и полски пътища /.  

 

Община Разлог  
1. гр. Разлог, ул. „ Черна река” и ул. „ Рила” – Имот пл. № 698, кв. 14, по плана за гр. 

Разлог на ъгъла на ул. „Черна река” и ул. „ Рила”. Площ 2 500 кв.м. 

2. с. Горно Драглище, м. „ Равни мочуре” – Имот № 000023 – нива, десета категория. 

Площ 14 164 дка. 

3. с. Горно Драглище, м. „ Равни мочуре” – Имот № 000027 – ливада.десета категория. 

Площ 57 266 дка. 

4. с. Горно Драглище, м. „ Равни мочуре” – Имот № 000030 – нива, десета категория. 

Площ 46 008 дка 

5. с. Горно Драглище, м. „ Равни мочуре” – Имот № 000032 – ливада, десета категория. 

Площ 17 979 дка. 

6. с. Горно Драглище, м. „ Равен” – Имот № 000066 – нива, десета категория. Площ 

14 995 дка. 

7. с. Горно Драглище, м. „ Ливаде” – Имот № 000288 – нива, девета категория. Площ 

20 260 дка. 

8. с. Бачево, м. „ В селото” – Имот № 052010 – нива, девета категория. Площ 2 666 дка. 

9. с. Бачево, м. „ Шишко” – Имот № 093010 – нива, шеста категория. Площ 5 761 дка. 

10. с. Елешница, м. „Седруле” – Имот № 009050 – ливада, осма категория. Площ 203 

дка. 

11. с. Елешница, м. „ Лъките” – Имот № 016042 – ливада, шеста категория. Площ 8 056 

дка. 

12. с. Елешница – УПИ I пл.№ 62, кв.8 – футболно игрище. Площ 8 000 кв.м. 

13. гр. Разлог, м. „ Полето” – Имот № 262019 – шеста категория, земеделски. Площ 

56 167 дка. 
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14. гр. Разлог, м. „ Полето” – Имот № 261021 – шеста категория, земеделски. Площ 

5 010 дка. 

15. с.Баня, м. „ Баненски път” – Имот №050001 – нива, пета категория. Площ 6218 дка. 

16. с.Баня, м. „ Полешки път” – Имот № 312005 – нива, седма категория. Площ 48 841 

дка. 

17. гр. Разлог – УПИ I, кв. 102, по плана на гр. Разлог. Площ 23 000 кв.м. 

18. с. Добърско, м. „ Големата ливада” – Имот № 002091 – ливада, десета категория. 

Площ 2 688 дка. 

19. гр. Разлог, ( бивш разсадник ) – Имот № 2485, кв. 57 – незастроен, неурегулиран. 

Площ 19 400 кв.м. 

20. гр. Разлог, м. „ Джугарица” – Имот № 000209 – кариера-скала. Площ 20 468 кв.м. 

21. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 065008 – нива, девета категория. Площ 

54 996 дка. 

22. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 065005 – нива, девета категория. Площ 

53 058 дка. 

23. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 065009 – нива, девета категория. Площ 

10 004 дка. 

24. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 057001 – нива, девета категория. Площ  

25 311 дка. 

25. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 058001 – нива, девета категория. Площ 

9 339 дка. 

26. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 061001 – нива, девета категория. Площ 

44 195 дка. 

27. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 064001 – нива, девета категория. Площ 

5 068 дка. 

28. с. Долно Драглище, м. „Садих” – Имот № 064006 – нива, десета категория. Площ 2 

590 дка. 

29. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 065006 – нива, девета категория. Площ 

2 422 дка. 

30. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 065007 – нива, девета категория. Площ 

4 029 дка. 

31. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 066001- нива, девета категория. Площ 

36 375 дка. 

32. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 066004 – нива, девета категория. Площ 

2 691 дка. 

33. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 069001 – нива, трета категория. Площ 

8 974 дка. 

34. с. Долна Драглище, м. „ Садих” – Имот № 069005 – нива, трета категория. Площ 

192 625 дка. 

35. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 069008 – нива, трета категория. Площ 

3 362 дка. 

36. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 070002 – нива, десета категория. Площ 

8 385 дка. 

37. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот №070003- нива, десета категория. Площ 

21 051 дка. 

38. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот №071006 – нива, девета категория. Площ 

5 616 дка. 

39. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 071007 – нива, девета категория. Площ 

10 495 дка. 



40. с. Долно Драглище, м. „ Калугеров дол” – Имот № 051044 – ливада, десета 

категория. Площ 4 784 дка. 

41. с. Долно Драглище, м. „ Тумба” – Имот № 051045 – нива, десета категория. Площ 

17 662 дка. 

42. с. Долно Драглище, м. „ Шаракидова” – Имот № 062001 -  нива, десета категория. 

Площ 11 582 дка. 

43. с. Долно Драглище, м. „ Шаракидова” – Имот №063001 – нива, девета категория. 

Площ 10 945 дка. 

44. с. Долно Драглище, м. „ Садих” – Имот № 067001 – нива, девета категория. Площ 

62 497 дка. 

45. с. Добърско, м. „ Копривата” – Имот № 002012 – ливада, девета категория. Площ 

17 487 дка. 

46. с. Добърско, м. „ Брошленец” – Имот № 002007 – нива, десета категория. Площ 

45 138 дка. 

47. гр. Разлог, ул. „Бяла река” – Имот № 61813.755.141 . Площ 3 414 кв.м. 

48. гр. Разлог, ул. „Цар Иван Асен” – 3 – Имот № 61813.762.267 . Площ 4 729 кв. м. 

49. гр. Разлог, кв. „ Изток” – Имот № 61813.755.188 . Площ 2 729 кв.м. 

50. гр. Разлог, ж.к. „ Саровица” – Имот № 61813.762.131 . Площ 4 825 кв.м. 

51. гр. Разлог, ж.к. „ Саровица” – Имот № 61813. 762. 36  . Площ 2 195 кв.м. 

52. гр. Разлог, кв. „ Изток” – Имот № 61813.755.268 . Площ 5 275 кв.м. 

 

Община Якоруда 
 

1 Община към която се 

намира терена 

Община Якоруда 

2 Собственост на земята Частна общинска собственост АОС 

№144/15.08.2005год. 

3 Статут на земята Жилищно строителство 

4 Площ на терена 1530.00кв.м. 

5 Скица на имота № 153 / 10.06.2010год. 

6 Лице за контакти Цветанка Карапетрова – зам.кмет на община 

Якоруда, тел.: 074422328 и 0886949424, e-mail: 

zweti_78@abv.bg и oba_yda@abv.bg  

7 Изградена инфраструктура Електричество, вода, канализация 

 

Община Гърмен 
Информацията е представена в допълнителен файл 

 

Община Банско 
 

№ Описание на имота Площ (дка) 

1. Имот № 270001, находящ се извън строителните граници на гр. 

Добринище в м. “Логовето” 

3.128 

2. Имот № 095125 в землището на гр. Банско, в м. “Кечешчилец”, 

представляващ земеделска земя “Нива” с категория на земята 

3.494 
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при неполивни условия - осма  

3.  Имот № 158001 в землището на гр. Банско, в м. “Средореко”, 

представляващ земеделска земя “Пасище, мера”, с категория на 

земята при неполивни условия - осма 

127.196 

4.  Имот № 001005 в м. “Сухите блата” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Нива”, с категория на земята 

при неполивни условия - осма   

67.872 

5. Имот № 023003 в м. “Кошерината” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Овощна градина”, с категория 

на земята при неполивни условия - осма   

2.676 

6. Имот № 150023 в м. “Герачни улици” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Пасище, мера”, с категория на 

земята при неполивни условия - седма 

2.381 

7. Имот № 151011 в м. “Шипоцко” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Пасище, мера”, с категория на 

земята при неполивни условия – седма. 

        3.798 

8. Имот № 241001 в м. “Гуровица” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Пасище, мера”, с категория на 

земята при неполивни условия – осма. 

15.719 

9. Имот № 119025 в м. “Палигоден” в землището на гр. Банско, 

представляващ друга селскостопанска територия, с категория на 

земята при неполивни условия – десета. 

8.304 

10. Имот № 158010 в м. “Средореко” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Пасище, мера”, с категория на 

земята при неполивни условия – осма. 

2.846 

11. Имот № 001877 в м. “Симеонов гроб” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Пасище, мера”, с категория на 

земята при неполивни условия – девета. 

15.226 

12. Имот № 157055 в м. “Асаница” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Пасище с храсти”, с категория 

на земята при неполивни условия – осма. 

8.735 

13. Имот №169099 в м. “Овиначе” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Пасище с храсти”, с категория 

на земята при неполивни условия – осма. 

35.902 

14. Имот №010077 в м. “Марков гроб” в землището на гр. Банско, 

представляващ друга селскостопанска територия ”, с категория 

на земята при неполивни условия – девета. 

35.540 

15. Имот №158097 в м. “Средореко” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Пасище ,мера”, с категория на 

земята при неполивни условия – осма. 

9.235 

16. Имот №169059 в м. “Овиначе” в землището на гр. Банско, 

представляващ земеделска земя “Пасище с храсти”, с категория 

на земята при неполивни условия – осма. 

       68.025 

 

Община Сатовча 
1. Местонахождение на имота – м. „Хвойната” в землището на с.Ваклиново, община 

Сатовча. 

2. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 231 / 03.02.2009 г. 



3. Статут на земята – земеделска. 

4. Площ на терена – 16.434 дка. 

5. Скица на имота – 1 бр. и АОС  № 231 – 1 БР. 

6. За контакти – тел. 07541 / 22-49 – Асан Странджев 


